
 

المشرفاسماء الطالبالتوقيتالفئةالمشرفاسماء الطالبالتوقيتالفئة

1-فراس الحلواني1- سامح مالعب
2- ابراهيم صالح2- مجد كشور

1- غدير غسان علي1- احمد فؤاد عبداهللا
2- دلوفان درويش2- محمد كمال خضور
1- عمار ابراهيم1- خالد محمد عوض

2- حسين ميا2- عالء دندن
1- أمير أبو صعب1- عدنان حمور

2- غيث النجم2- آية عيسى
1- سارة الخطيب1- محمد عبد العال

2-عبد الرحمن العطار2- محمد صياد الحسن
1- محمد عبدالعال1- رغدة غانم
2- محمود الحسن2- بهاء زيدان

3- يحيى سرور3- حمزة الكفري

المشرفاسماء الطالبالتوقيتالفئةالمشرفاسماء الطالبالتوقيتالفئة

1-علي مصطفى1- فايزة الخباز
2- بلندا فرانس
3- عبداهللا بدرة

1- محمد زنبعرة1- محمد اسامة مجركش

2- انس كعيكاتي2- ميالد ابو فاعور

1- ياسر البطحيش1- حسين قيسائية

2- ادونيس ديب2- محمد جمال كرعش

3- محمد تامر انيس2- حسين العبداهللا

1- مصطفى خالد1- لين مرهف حامد

2- أ سامة غنيم2- محمد علي الحلبي

1- مصطفى القصير1- فاطمة فارس

2- محمد نور أخرس2- عبيدة بوز

الثقيلة واالليات  السيارات  رئيس قسم هندسة 

مشاريع االتخرج في قسم هندسة السيارات واالليات الثقيلة للعام 2021-2022 م
لجان المشاريع ومواعيد مناقشة

الدكتور جمعة شحادة

      اللجنة االولى :  د. محمد سعيد السابق - د.ندى بركات - د. فراس القطان - م. مازن محمح
اللجنة الثانية :  د. منير الدعاس - د.ثائر سالم - د. رياض قبيسي - م. قتيبة الشعراوي
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فئات اللجنة االولى - مكان المناقشة رئاسة القسم

د. فراس القطان

د. جمعة شحادة

د. جمعة شحادة

د. سعيد السابق 9.0 - 9.30

د. ندى بركات

11 - 11.30 5

10 - 10.30

6د. فراس القطان12 - 11.30

د. ندى بركات

الثالثاء 2022-8-16 

5

11.30 - 12

الثالثاء 2022-8-16 
مكان المناقشة قاعة السيمنار فئات اللجنة الثانية - 

د. أديب أسعد 11 - 11.30

10 - 10.30

410.30 - 11

511 - 11.30

د. رياض قبيسي

29.30 - 10

االثنين 2022-8-15 

د. أديب أسعد

10.30 - 11

فئات اللجنة االولى - مكان المناقشة رئاسة القسم

د. مسلم طعمة9.30 - 19.0

10.30 - 11 4

310 - 10.30

511 - 11.30

6

االثنين 2023-8-15

مكان المناقشة قاعة السيمنار فئات اللجنة الثانية - 

د. مسلم طعمة9.30 - 19.0

د. منير الدعاس10 - 29.30

310 - 10.30
د. ثائر سالم

د. رياض قبيسي

د. جمعة شحادة

د. مسلم طعمة10 - 1029.30 - 29.30

410.30 - 114

2- عبد الرحمن الدكاش9.30 - 9.0
د. منير الدعاس


