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لجنة التعيين والترقية
د .محمد حجاوي مقررا
د .يوسف الشيخ
د .فادي مصالحة
د .نضال السيد
سكرتيرة االقسام
لجنة المكتبات
د .نضال السيد مقررا
رؤساء االقسام.
م.ت روان القضاة.
سكرتيرة االقسام
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لجنة متابعة الخريجين
د .يوسف قصراوي مقررا
م.ت روان القضاة
م.ت .آمنة جبر
سكرتيرة االقسام.
لجنة التحقيق مع الطلبة
د .محمد شكوكاني مقررا
د .يوسف قصراوي
أ .إيمان ربايعة
م.ت روان القضاة
سكرتيرة االقسام
لجنة امتحان الكفاءة
د .أحمد عزازي مقررا
م.ت عزالدين قدومي.
سكرتيرة االقسام
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لجنة المختبرات
د .فادي المصالحة مقررا
م.ت جميع مشرفي
المختبرات.
سكرتيرة االقسام
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لجنة البحث العلمي
د .محمود قطقط مقررا
د.محمود بشايرة
م.ت .عزالدين قدومي
سكرتيرة االقسام
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 .6لجنة مشاريع التخرج
 .1د .يوسف قصراوي مقررا
 .2د .يوسف الشيخ.
 .3م.ت أحمد أبوطاحون
 .4سكرتيرة االقسام
 .10لجنة الجدول الدراسي
.1د .محمد حجاوي مقررا
 .2رؤساء األقسام.
.3م.ت رهام شهاب
.4سكرتيرة االقسام
 .14لجنة معادلة المواد
 .1د .محمد العزة مقررا.
 .2د .أحمد التميمي
 .3م.ت عزالدين أحمد.
 .4سكرتيرة األقسام.
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لجنة التعليم االلكتروني
د .محمد حجاوي مقررا
د .محمود بشايرة.
رؤساء األقسام.
م.ت حمزة الطحان.
سكرتيرة االقسام

 .7لجنة الخطة الدراسية
 .1د .فادي مصالحة مقررا
 .2د .محمد العودات قسم علم
الحاسوب
 .3د .يوسف الشيخ قسم
هندسة برمجيات
 .4سكرتيرة االقسام
 .11اللجنة االجتماعية والثقافية
 .1د .محمد خضر مقررا
 .2م.ت أحمد أبوطاحون
 .3م.ت حمزة الطحان.
 .4سكرتيرة االقسام
 .15لجنة الموقع االلكتروني
 .1د .محمود قطقط مقررا
 .2م.ت روان القضاة
 .3سكرتيرة االقسام.
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لجنة IT Knights
د .محمد حجاوي مقررا
د .عمر الشيخ سالم
د .محمد خضر
د .يسرى عودة
م.ت .جميع مشرفي
المختبرات.
سكرتاريا االقسام
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لجنة المؤتمر العلمي
CSIT 2018
د .محمد حجاوي مقررا
د .محمد العزة مدير برنامج
المؤتمر
بعض الدكاترة يحدد الحقا
م .ت  .جميع مشرفي
المختبرات
سكرتيرة االقسام
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 .22لجنة الدراسات العليا
 .1د .محمد حجاوي مقررا
للجنة الكلية
 .2د .فادي مصالحة مقررا
لقسم علم الحاسوب
 .3أ.د .نضال السيد
 .4سكرتيرة االقسام

لجنة التدريب الميداني
د .محمود بشايرة مقررا
د .محمد العزة
م.ت .جميع مشرفي
المختبرات
سكرتيرة األقسام
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لجنة اإلمتحانات
د .محمد حجاوي مقررا
م.ت رهام شهاب
سكرتيرة االقسام

 .8لجنة اإلعتماد وضبط الجودة
 .1د .حازم قطوس مقررا
 .2د .عمر الشيخ سالم
 .3د .أحمد تميمي
 .4م.ت روان القضاة.
 .5سكرتيرة األقسام
 .12لجنة خدمة المجتمع
 .1د .يسرى عودة مقررا
 .2د .عمر الشيخ سالم.
 .3م.ت أحمد أبوطاحون.
 .16لجنة TAD (Teaching
)Assistant Day
 .1د .محمد حجاوي مقررا
 .2لجان طالبية
 .1م.ت رهام شهاب
 .20لجنة االرشاد األكاديمي
 .1د .محمد العزة مقررا.
 .2د .محمد شكوكاني.
 .3رؤساء األقسام.
 .4م.ت .جميع مشرفي المختبرات

 .24لجنة مجلة الكلية االلكترونية
 .1د .حازم قطوس مقررا
 .2م.ت روان القضاة
 .3م.ت آمنة جبر
سكرتيرة االقسام
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لجنة العالقات العامة
ومجتمع االنتاج
د .محمود قطقط مقررا
د .يسرى عودة
م.ت عزالدين أحمد.
سكرتيرة االقسام

 .26لجنة مسابقة مبرمجي
المستقبل التاسعة
 .1د .فادي المصالحة مقررا
 .2د .محمد حجاوي.
 .3د .يوسف الشيخ
 .4د .يوسف قصراوي
 .5د .محمود بشايرة
 .6د .محمد العزة
 .7د .يسرى عودة
 .8م .ت جميع مشرفي
المختبرات.
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 .29لجنة السالمة العامة
 .1د .أحمد عزازي مقررا
 .2م.ت جميع مشرفي
المختبرات.
 .3سكرتاريا األقسام

سكرتيرة االقسام

.27
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

لجنة وحدة مهارات
الحاسوب
د .محمد حجاوي مقررا
د .أحمد تميمي.
د .محمد العزة.
د .محمود قطقط.
د .يوسف الشيخ
د .فادي مصالحة
د .يوسف قصراوي
د .محمود بشايرة
م.ت أحمد أبوطاحون
م.ت حمزة الطحان
م.ت روان القضاة.
م.ت عزالدين قدومي
صفاء الشنطي.
صابرين رواشدة

 .28لجنة FITerSoft
 .1د .محمد حجاوي مقررا
 .2رؤساء األقسام
 .3م .ت .أحمد أبوطاحون
 .4م.ت حمزة الطحان
 .5م.ت عزالدين قدومي
سكرتيرة االقسام

 .30لجنة الريادة واإلبداع
 .1د .يسرى عودة مقررا
 .2د .محمود قطقط
 .3م.ت أحمد أبوطاحون
 .4سكرتاريا األقسام
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