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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

آالء مأمون الجراح1

آالء مأمون الشبل2ً

ٌاسٌن حسن السمارة3

ٌارا محمد السٌد أحمد4

نور عمار سري1

زهٌر محمد نذٌر أبو البرغل2

غٌاث باسم ابراهٌم3

صفا غٌاث الصعب4

خدٌجة قصطالن1ً

سماح قسطالن2ً

رغد نصري3

عمٌد المقبل النعٌم4ً

بشرى ضاح1ً

أسماء البوش2ً

محمد صبري العودة هللا3

نضال زيدان            . رئيس المجنة د :  المجنة األولى 
هال أمين   . د+ حفصة الحموي . د+ نديم شاهين . د

سمٌر كرمان. د

محمد مازن . د

محاٌري

محمد مازن . د

محاٌري

فرٌز عبود. د
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األولى8-9 
تصمٌم وتنفٌذ منظومة ارشاد وتوجٌه 

للمكفوفٌن

الثانٌة

Smart System For Rider 

Safety and Accident 

Detection

الثالثة10-11 
دراسة وتصمٌم ومحاكاة هوائً عرٌض 

الحزمة لألمواج المٌلٌمترٌة

 9-10

الرابعة11-12 

 دراسة ومحاكاة تقنٌات االتصاالت 

المستخدمة فً الواجهة األمامٌة من 

الشبكات الالسلكٌة
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

آالء سمٌر الشٌخ عل1ً

ٌوسف محمد عبد ربه2

محمد عزات قوٌدر3

محمد عبد الرحمن النصٌرات4

بٌان حمٌدة1

شٌماء الغنٌم2

خالد وسٌم عمران3

سماح فؤاد القاسم4

صفا عروان1ً

عال الصباغ2

رنٌم لطٌفة3

آالء البزال1

أسماء القاض2ً

فردوس ابراهٌم3

لٌنا عبود4

نضال زيدان                  . رئيس المجنة د :    المجنة الثانية 
طارق كنعان. د+ محمد ميهوب .د+ فريز عبود .                 د

سمٌر كرمان. د
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Smart hospital roomالثالثة10-11 

الرابعة11-12 

دراسة خصائص الوصلة المكروٌة فً 

ربط أبراج االتصاالت النقالة الجٌل 

الخامس فً المناطق متوسطٌة المناخ

األولى8-9 

محمد مازن . د

محاٌري

محمد مازن . د

محاٌري

هال أمٌن. د

الثانٌة9-10 
دراسة و تصمٌم و بناء نظام توقٌع رقمً 

باستخدام التشفٌر باستخدام التوابع القطعٌة
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

نور أحمد1

محمود الشٌخ2

محمد ابراهٌم1

لؤي عٌد2

محمد أنس هٌكل3

معاذ عوض4

سارة التٌناوي1

روال فٌوم2ً

محمد أبو زٌد3

ولٌد داود1

مً المقداد2

صالح برٌتاوي3

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

محمد مازن . د

محاٌري

   2022 / 8/ 17اليوم الرابع                       األربعاء           

 10-11

األولى8-9 
دراسه ومحاكاه الثر انظمه الهوائٌات 

5gالمتعدده فً 

نظام تدقٌق أمنًالثانٌة9-10 

الرابعة  11-12

هال أمٌن. د

هال أمٌن. د

مفٌد ناصٌف. د

الثالثة
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

نور الرفاع1ً

نور الهدى شاوٌش2

أحمد علوش3

شذى العٌد1

سٌرٌن عٌد2

ساما الواوي3

والء منصور هٌا1

راما الشٌخة2

لمى قطٌط3

رهام الصٌاد4

عمرو نجٌبة1

عمر طالب2

عمر شلة3

نضال زيدان . رئيس المجنة د: المجنة الرابعة 
أنطون فرنسيس           .د+ حسين طياوي بحبوح .د+ محمد المحمد الحسين .  د

هال أمٌن. د

مفٌد ناصٌف. د

مفٌد ناصٌف. د

عبد العزٌز شقٌفة. د

dvb_hنظام بث الفٌدٌو الرقمً الثالثة10-11 

الرابعة11-12 
Transmit diversity in 5G 

planning network
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الثانٌة  9-10

دراسة واستقبال ومعالجة إشارات نظام 

ADS_B باستخدام الرادٌو المعرف 

SDRبرمجٌاً 

األولى8-9 

تصمٌم و تنفٌذ مصعد الكترونً ذكً 

باالعتماد على دمج الحساسات الرقمٌة و 

التماثلٌة
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

هٌا الحسٌن1

نور بٌازٌد طالب2

والء العقلة3

رٌناد حمص1

مرٌم عساف2

سالمة كنهوش3

آٌة بدران4

روان االسماعٌل1

سماح السعٌد2

بشرى السعٌد3

زٌنب العاص4ً

رهف حسن محمد1

مرٌم اسماعٌل األحمد2

محمد أحمد دابلة3

عمار عمر المصري4

نضال زيدان . رئيس المجنة د: المجنة الخامسة
ماهر عالوي   .د+  جمان أبوجيب .د+ طالل حمود . د+ محمد خالد شاهين .  د

هال أمٌن. د

NR 5G

 9-10

 11-12

 10-11

هال أمٌن. د

مفٌد ناصٌف. د

عبد العزٌز شقٌفة. د

األولى8-9 

a security system for 

analyzing cyber attacks

نظام امان من الهجمات االلكترونٌة

الثانٌة
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روبوت التحكم بمرآبالثالثة

الرابعة


