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 م. مهدي عليوي  –د.سامي العيسى  –د.هيام خدام   –:د.رؤوف حمدان   األولى اللجنة   2022/ 10/8اليوم األول األربعاء 

 " حواسيب 8المدرج "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور المشرف  اسم المشروع  اسم الطالب  التوقيت  المشروع 

 مؤمن البطال   1 10:15- 9:30 1

 

Reconstruction objects by 

3D Scanning technology 

 د.رؤوف حمدان 

 محمد فهد البطال   2

 أمير حلواني  3

 رزان احسان سليم 1 10:30-11:15 2

Label process management 

system 

 م. عبد العزيز النحاس 

 خولة عمر عباس  2

 هبة محمد ابراهيم هاجر  3

 ضياء زيدان  1 11:15-12 3

 

اإلنقاذ روبوت دعم فرق   

 د.رؤوف حمدان 

 محمد احمد المصري 2

 محمد علي الرشيد  3

4 12-12:45 نظام تشخيص لمرضى الخرف ودعم  حازم جهاد التكلة   1 

القائمين على رعايتهم الصحية  

باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي  

 وانترنت األشياء 

 م.مهدي عليوي 

محمد علي مصطفى   2

 التركماني 

 رود جمال زين  3

 رنيم عمار سليمان  1 12:45-1:30 5
 

نموذج كرسي لذوي االحتياجات  

 الخاصة 

 د.هيام خدام  

 وس فواز صبح أ 2

 علي حسين المصطفى  3

 عمر المرزوقي   1 2:15- 1:30 6

VPN 

 د.رؤوف حمدان 

 محمد الرفاعي  2
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 م. مهدي عليوي  – سامي العيسىد.  –د.هيام خدام  –  رؤوف حمداند.:  األولى  اللجنة     11/8/2022 الخميس الثانياليوم  

 حواسيب  8المدرج 

 

 الدكتور المشرف  اسم المشروع  اسم الطالب  التوقيت  المشروع 

 عزيز طه   1 9-9:45 1

Fleet management system using 

AI 

 م.مهدي عليوي 

 مرام الرفاعي  2

 الحموي حمدي  3

 سنا غالغاي  1 10:30- 9:45 2

 
Ecommerce Furniture 

Application with Augmented 

Realty Technology 

 د.رؤوف حمدان 

 علي الحمصي  2

 زين  العابدين الشبلي  3

 نور اخوان  1 10:30-11:15 3

 

نظام مؤتمت لفرز الفواكه باالعتماد على  

 االبصار الحاسوبي 

 حمدان د.رؤوف 

 ماهر العقاد  2

 هاشم كماشة   3

 مصطفى جاموس    4

 عدي فواز هنيدي   1 11:15-12 4

تصميم وتنفيذ نظام للتحكم بكراج سيارات  

الحاسوبي  باستخدام اإلبصار  

 م.مهدي عليوي 

 حسن علي مخلوف  2

 عبد هللا زهير النقشة  3

 ماهر رضوان االزون   1 12-12:45 5

 

Tracking Cam 

 د.هيام خدام 

محمد يزن  يحيى   2

 ازي زب

عالء الدين عماد الدين   3

 سيروان 

 Soccer Analysis with Machine حازم حبيب  1 12:45-1:30 6

Learning 

 د.رؤوف حمدان 

 ي ت محمد انس توا 2

 د.رؤوف حمدان  3D Virtual Tour حكم ناصر تدمري   1 2:15- 1:30 7

 عصام انور دالل  2

 عبد اللطيف الزرعي  3

 د.رؤوف حمدان  Video Analysis ايه زينو   1 3- 2:15 8

 روان غرة   2

 راما الباشا  3
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 م. مهدي عليوي  –د.سامي العيسى  –د.هيام خدام   –:د.رؤوف حمدان   األولى اللجنة     14/8/2022اليوم الثالث األحد 

 حواسيب  6المدرج 
 

 

 

 الدكتور المشرف  اسم المشروع  اسم الطالب  التوقيت  المشروع 

 محمد الخبي   1 9-9:45 1

Job Mentor 

ليل السير  منصة إلكترونية لتح 

 الذاتية باستخدام الذكاء الصنعي 

 م.مهدي عليوي

 محمد المصري 2

 محمد بديع اياسو  3

 محمد عبادة رجب  4

  تطوير خط انتاج باستخدام  مؤيد بسام النحاس   1 10:30- 9:45 2

Industry 4.0 

 د.سامر حسام الدين 

 سدرة محمد هيثم اليغشي  2

 محمد زهير الحمصي  1 10:30-11:15 3

 تطوير ذراع روبوتية قابلة للتعلم  

 

 د.هيام خدام 

 المرعشلي محمد عزيز احمد باسل  2

 ياسر محمد عمار السباعي  3

 دياال منى 1 11:15-12 4

الكشف عن األمرض السرطانية  

 باستخدام الذكاء الصنعي 

 د.رؤوف حمدان 

 النا خولي  2

 سب   تححياة الم  3

 محمد فراس زيتون  1 12-12:45 5

Transport Zone 

 تطبيق اتمتة وسائل النقل  

 م.مهدي عليوي

 عمار قصيباتي 2

 حنين رافع 3

 محمد طالل مرهج  1 12:45-1:30 6

Robotic arm controlled 

by smartphones and AI 

 د.هيام خدام 

 علي فايز المقدم  2

 ميالنا مطيع غانم 3

 مي محمد زيادة   1 2:15- 1:30 7

ظام استكشاف البيئة المحيطة  ن 

 للمكفوفين

 د.رؤوف حمدان 

 ت مرح محمد قاسم بركا 2

 ه احسان محمد نذير شندوب 3

 علي عقول   1 3- 2:15 8

روبوت تعليم ورعاية تصيميم 

 لألطفال 

 د.هيام خدام 

 توفيق فضول  2

 هالة طحيطح 3

 مالذ ياسين خالد  4

 ثريا العثمان  5
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 ةد. كريستين زيني – رأفة خازمد. – أغيد القطعاند. – مفيد حدادد.:الثانية اللجنة      9/8/2022 الثالثاء

 حواسيب 7المدرج 

 الدكتور المشرف  اسم المشروع اسم الطالب  التوقيت  المشروع

 آيه يوسف الدهنة   1 8-9 1

 

Building a high 

security and 

management WAN 

Represented 

BY BEMO Bank 

 د. مفيد حداد 

 آية محمد رضا مراد  2

 

 آية محمد طه  3

 

منصة ألدارة وتنظيم العمل  حازم محمود الشنان  1 9-10 2

 عن بعد  

 د.رأفة خازم 

 رقية عبيد الحسيني  2

 مريم موسى المحمد  3

نظام تفاعلي لتعليم  سلوى خيت  1 10-11 3

االطفال النطق و رسم 

 االحرف 

 د.رأفة خازم 

 غنى مسلم  2

 االء الدمشقي  3

 محمد اسامة سكحل  1 11-12 4

تصميم روبوت ذاتي القيادة  

 باستخدام التعليم المعزز 

 د.رأفة خازم 

 بي النقشبندي أمحمد  2

 محمد مسبحة  3 

 د.رأفة خازم  نظام معلومات مدرسي  محمود عللوه   1 12-1 5

 رنيم المبيض  2

 احمد بسطاطي  3

 هديل قنص  4

 دعاء الحالق   1 1-2 6

منصة تعليمية ترفيهية 

موجهة لفئات عمرية  

 مختلفة) أجيال( 

 د.رأفة خازم 

 تاال الصيرفي  2

 دينا غازي 3

 نسرين الخير رمضان 4



  /2022-2021مواعيد تقديم مشاريع التخرج                     قسم هندسة الحواسيب واألتمتة                          للعام /

 

 2 

 

 د. كريستين زينية  –د.رأفة خازم  –د.أغيد القطعان  –اللجنة الثانية :د.مفيد حداد      10/8/2022 األربعاء

 حواسيب 7المدرج 

 الدكتور المشرف  اسم المشروع  اسم الطالب  التوقيت  المشروع 

 زين حسن منصور   1 8-9 1

Virtual scientific labs 

(VSL) 

 د.أغيد القطعان 

 عيسى راغب  2

 حسين أحمد شيخ  3

 عوض محمد الزعويط  4

 نور محفوظ محفوض   1 9-10 2

السياحة االفتراضية في  

 دمشق 

 د. مفيد حداد 

 نور خليل مسلماني  2

 نور نصر هللا أبو حمدة  3

 بالل محمد رضوان الشياح  1 10-11 3

تحسين تقنية االرتداء  

االفتراضي للمالبس عالية  

 VTON-HD    الوضوح

 د.كريستين زينية 

 فراس خالد أبو النور  2

 روان محمد سمير طلس  3

 زينب محمد عيسى  4

 Real-estate ايناس غبيس  1 11-12 4

management system 

 د. مفيد حداد 

 راما حمادة  2

 رجاء الشاطر  3

 لينا سليمان  4

انتخاب بالبصمة  نظام  سنابل جهاد سكر  1 12-1 5

 بدور صفائي زهراء  2 د. وسيم السمارة  االلكترونية 

 براءه أيمن غنوم  3

نظام إدارة سلسلة التوريد عن   عمر الشايب   1 1-2 6

 طريق تقنية سلسة الكتل  

 د.كريستين زينية 

 عامر خدام الجامع  2

 محمد غسان عبد الرزاق  3

 Network Security مجد فهد خضرو  1 2-3 7

system(Firewall ( 

 د. مفيد حداد 

 سالم محمد أبراهيم  2

 غسان تميم السرور  3
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 د. كريستين زينية –د.رأفة خازم   –د.أغيد القطعان  –اللجنة الثانية :د.مفيد حداد      11/8/2022الخميس 

 حواسيب 7المدرج 

 

 

 الدكتور المشرف  المشروع اسم  اسم الطالب  التوقيت  المشروع 

 غيث محمد كريم المصري   1 8-9 1

تصميم وتنفيذ نموذج تقسيم   

المناطق األمنية لشبكة مراكز  

 بيانات االتصاالت 

 د. مفيد حداد 

 عبد الرزاق اسعد النوري  2

 محمد يوسف الرفاعي  3

 عمر أياد الزفري 4

 ملك القيسة   1 9-10 2

افتراضي تفاعلي لتعليم  نظام 

أطفال ذوي اإلعاقة  

 السمعية)منطمة آمال( 

 د.أغيد القطعان 

 هبة عبود  2

 اباء الراس  3

 لبابة حماد  4

تطوير نظام تعلم اآللة   محمد علي فهد هرمالني  1 10-11 3

  لتصنيف البيانات المشفرة

مع الحفاظ على الخصوصية  

التدريب التفاضلية لبيانات   

 د.كريستين زينية 

 محمد امجد محمد اياد الصفدي  2

 حسن محمد بسام الحلو  3

 فاطمة احسان الصبرة  1 11-12 4

تصميم جهاز لفرز األشياء  

 وفقا لخصائصها الفيزيائية 

 د. وسيم السمارة 

 رشا حسين درويش  2

 أسماء محمد محمود  3

تقديم خدمة االنترنت للعموم   أحمد باسل راجح   1 12-1 5

 باستخدام المايكوتيك 

 د.كريستين زينية 

 اسامة أحمد كعدان  2

 ميشلين ايلي لولو  3

 عال مأمون عميروش  4

تجميع تطبيقات الشبكات   رنيم ايهاب حيمون  1 1-2 6

 البرمجية في بيئة  

ONOS 

 د. مفيد حداد 

 الدين بيطار محمد عماد  2

 سليم حنا عيرانجي  3

 نارينا بيبرس حاج حسن  4


