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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

طعمة عاشور إٌاد1

اسماعٌل عبدهللا2

الشلً إٌمان3

شهوان هللا رزق عمر1

الشٌخ سلٌمان عل2ً

تبك نذٌر الكرٌم عبد3

عرابً مرٌم1

الزرعً هدٌل2

عبدهللا مروة3

علً شٌخ أحمد جهاد1

ٌاسٌن فاٌز مشهور محمد2

لبابٌدي ماهر محمد سارة3

بوظو عصام سٌبٌل1

حلٌمة ٌاسٌن أحمد2

حسن حاج طالل سلمى3

هال أمين   . د+ حفصة الحموي . د+ نديم شاهين . د

الخامسة

 ارسال منظومة ومحاكاة دراسة

 حذف تقنٌات باستخدام كامل مزدوج

الذاتً التداخل

نضال زيدان            . رئيس المجنة د :  المجنة األولى 

األولى8-9 

الثانٌة9-10 

الثالثة10-11 

 عن الرادٌوٌة األنظمة كفاءة تحسٌن

 نظام فً SCRO-SOA استخدام طرٌق

DWDM-RoF

   2022 / 8/ 14اليوم األول                         األحد           

بدوٌة الرزاق عبد. د

بدوٌة الرزاق عبد. د

ناصٌف مفٌد. د

الرابعة11-12 
Dual band mimo antenna for 

smartphone

 12-1

السالم الكرٌم عبد. د

شاهٌن خالد. د
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

سيدرا محمد العبد      1

عباس حاتم رٌم2

سلٌم عماد حسن3

ٌونس شذا4

زعٌتر دعاء1

عمشة آٌات2

شوشرة رٌم3

حمدان شٌماء1

المسالمة تٌماء2

الكومً إسراء3

الجمٌلً رٌبال4

بجٌج فردوس1

الشٌخ لمى2

الماوردي محمد3

المجذوب عبادة4

الماهر جان1

عابدٌن آالء2

المردود آٌة3

دبانة ٌسرى4

طارق كنعان. د+ محمد ميهوب .د+ فريز عبود .                 د

Automated parking systemالثالثة10-11 

الرابعة11-12 

 المطارات فً المجرمٌن كشف نظام

 تحدٌد و الصورة معالجة خالل من

 خالل من للمسافرٌن العاطفٌة الحالة

العمٌق التعلم

الخامسة12-1 
 مالحقة أجل من رادار محاكاة و تحلٌل

متحركة أهداف

covid 19 لفحص روبوتاألولى8-9 

الثانٌة9-10 
 به والتحكم الحاسب تصفح تسهٌل

الخاصة االحتٌاجات لذوي

نضال زيدان                  . رئيس المجنة د :    المجنة الثانية 
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شاهٌن ندٌم. د

زٌدان نضال. د

الحسٌن محمد. د

السالم الكرٌم عبد. د

شاهٌن خالد. د
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

حمدان خولة1

البشٌر أنوار2

الرحمن عبد اسالم3

محفوض دٌاال4

الحلبً دانه1

دٌب أبو دٌانا2

حسن ٌوسف1

اسماعٌل ابراهٌم2

الصفدي الدٌن نور3

الشامً بهاء4

الدٌري مدٌن كنان1

حمود ابراهٌم عفراء2

قاسم علً رٌمان3

المنٌر فراس محمد1

أحمد سمٌر محمد2

نطفجً وسٌم3

األسدي محمد4

نضال زيدان . رئيس المجنة د: المجنة الثالثة 
والء سفور             . م+ عبد العزيز شقيفة .د+ عادل خضور .د+ عبدالرزاق بدوية . د

عبود فرٌز. د

الحسٌن محمد. د

السالم الكرٌم عبد. دالخامسة12-1 

الرابعة11-12 
 نظام لتحسٌن نموذج وتنفٌذ تصمٌم

المركبات فً واألمان السالمه
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األولى8-9 

الثانٌة9-10 

 مكروٌة لوصلة األداء تحلٌل دراسة

 فً التحتٌة البنٌة مع الربط لغاٌات

الخلوٌة لالتصاالت الخامس الجٌل

الثالثة10-11 

شاهٌن ندٌم. د

عبود فرٌز. د
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

ضاهر أبو حنٌن1

جورٌة نسرٌن2

الضاهر دنٌا3

لقطٌنة كارٌن1

الخٌاط غالٌة2

حسون عمر3

األحمد الهادي عبد1

األرض شٌخ الرحمن عبد2

عطفة محمود3

الحلبً روان1

فتوح دعاء2

كوسا عال3

الصالح رواد1

معتوق فاطمة2

المنٌف سجود3

نضال زيدان . رئيس المجنة د: المجنة الرابعة 

الثانٌة  9-10

األولى8-9 

 سلسلة على باالعتماد البٌانات تناقل

الكتل
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أنطون فرنسيس           .د+ حسين طياوي بحبوح .د+ محمد المحمد الحسين .  د

بدوٌة الرزاق عبد. د

عبود فرٌز. د

الثالثة10-11 
 باإلعتماد الخامس الجٌل شبكة تخطٌط

الرابع الجٌل بنٌة على

الرابعة11-12 

عبود فرٌز. د

حمود طالل. د

حمود طالل. د األلوان عمىالخامسة12-1 



     /2022 - 2021/  للعام واالتصاالت االلكترونيات هندسة قسم التخرج مشاريع تقديم مواعيد

     

     

الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

أورفلً قتٌبة1

كعكنجٌان كرٌكور أرا2

فالحة مروان محمود3

نصار أبو ٌواكٌم1

الحرشاوي عدال2

كوسا سماهر3

ونوس عدنان محمد1

ناجً الوهاب عبد محمد عزالدٌن2

محمد علً محمد3

نصور لٌالس1

عمٌص ألمى2

ادرٌس هدٌل3

البوشً ٌوسف أسماء4

حسنا هبة1

خراطه أحمد2

النجار باسل3

نضال زيدان . رئيس المجنة د: المجنة الخامسة

إنشاء منظومة اتصاالت شبكٌة متكاملة 

مشفرة للشركات الصغٌرة والمتوسطة

الرابعة11-12 

 التلفزٌونً الكٌبل نظام أداء تحسٌن

 البصرٌة االتصاالت على القائم

الحقن تقنٌة باستخدام

الخامسة12-1 

 لقٌاس متجولة عربة وتنفٌذ تصمٌم

 فً المحٌطة الجوٌة العوامل

 انترنت تقنٌة باستخدام المستودعات

IOT األشٌاء

الثانٌة9-10 
 انظمة فً الخامس الجٌل تقنٌة توظٌف

الذكٌة النقل

االلكترونً الزراعٌة االراضً روبوتالثالثة10-11 

بدوٌة الرزاق عبد. د

عبود فرٌز. د

بحبوح حسٌن. د

خضور عادل. د

خضور عادل. د

ماهر عالوي   .د+  جمان أبوجيب .د+ طالل حمود . د+ محمد خالد شاهين .  د

األولى8-9 
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