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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

هدٌل خلٌل أبو خروب1

محمد الدوس2

هٌفاء حسن الحسٌن3

حسٌن برهان أباظة4

مرح لؤي محمد1

محمد حسان بكري2

زٌنب عبد الوهاب عبد الحلٌم3

مارٌنا عطٌة1

غٌث السمان2

ماٌا الخطٌب3

نور ٌحٌى الكنج1

نور الهدى محمد السٌد2

هدٌل محمد عمٌش3

مرام حسٌن فٌاض4

عمر زعرور1

محمد جحجاح2

معاذ شقالو3

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

عبد العزٌز شقٌفة. د

عبد العزٌز شقٌفة. د

طارق كنعان. د

ماهر عالوي. د

ماهر عالوي. د

الثالثة
ترجمة لغة االشارة لمساعدة ذوي 

االحتٌاجات الخاصة

التحكم بحركة الكمبٌوتر عن طرٌق العٌنالرابعة11-12 

تحلٌل ومقارنة أداء بٌن النظامٌن 

OFDMA و SC-FDMA

األولى

تصمٌم وتنفٌذ شبكة عالٌة الوثوقٌة 

لمؤسسة وفروعها باستخدام تقنٌات 

VPNال

الثانٌة9-10 
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موقع الكترونً لمراقبة شبكة و التحكم بهاالخامسة12-1 

 8-9

 10-11



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

     

     

الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

منار خربٌة1

مرح وردة2

مرح حجازي3

ٌزن أمٌن الغصٌن1ً

ٌزن برهان صالح2

رغد زهٌر عباس3

عبدهللا جوهر1

بشر المعلم2

عبد الرحمن شعبان3

عبد الرحمن الرفاعً راسب4

أمل بسام عثمان1

أحمد محمد سمٌر قنوت2

أنس بسام الحمص3ً

سندس محمد بشٌر شندوبة1

رنٌم محمود الحاج2

رزق هللا راجً اصطون3

محمد مناف محمد إٌاد المنجد4

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

مفٌد ناصٌف. د

عبد العزٌز شقٌفة. د

عبد العزٌز شقٌفة. د

ماهر عالوي. د

ماهر عالوي. د

الثانٌة9-10 
دراسة ومحاكاة رادارات الفتحة التركٌبٌة 

SAR

الثالثة10-11 

الرابعة11-12 
مراقبة دوام الطالب بواسطة نظام التحقق 

IOTمن البصمة و ربطه مع مخدم 

Lot Mesh Networkالخامسة12-1 
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األولى8-9 
دراسة وتصمٌم بوابة مرور الكترونٌة 

قابلة للتحكم بها

نضال زيدان                  . رئيس المجنة د :    المجنة الثانية 
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

عبد الرحمن عقٌد1

ندٌم كنجو2

مروة النجم3

سعد الدٌن جاموس1

عدنان معتوق2

حسن العسل3

محمد بسام بخورة1

علً إٌزول2ً

محمد ٌمان الطلس3

عمرو جانو1

عبدهللا الغوثان2ً

شام شهاب3

عمرو البقاع4ً

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

طارق كنعان. د

طارق كنعان. د

ماهر عالوي. د

نضال زٌدان. د

 9-10

األولى8-9 

    2022 /8/ 18اليوم الخامس                      الخميس         

الثانٌة
مساعدة مكفوفٌن باستخدام خوارزمٌات 

التعلم العمٌق

الرابعة
تحلٌل مشاعر الوجه بواسطة الذكاء 

الصنعً
 11-12

الثالثة10-11 
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

بتول ودٌع حسن1

عبلة أحمد سالم شرف الدٌن2

سلوى عباس خضور3

عبٌر صبحً عبدهللا4

راما الرفاع1ً

رهف محً الدٌن2

رهف عباس3

محمد الكرٌع4

رائد مظلوم1

مندلٌن طالل اسماعٌل2

نٌرمٌن جبان3ً

عبد الكرٌم النجار1

مجد عٌد2

مرام عل3ً

مٌرفت رعد4

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

ماهر عالوي. د

عبد العزٌز شقٌفة. د

طارق كنعان. د الثانٌة9-10 

 11-12

طارق كنعان. د
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كرسً متحرك بواسطة حركة الرأسالرابعة

الثالثة10-11 

األولى8-9 
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الدكتور المشرفاسم المشروعاسم الطالبمالفئةالتوقيت

هدٌل محمد العل1ً

رنٌم محمد رضوان الحلو2

ٌمان رافع الحاج سلٌمان3

نبٌل محمد العل4ً

محمد زٌبق1

عمار السكاف2

محمد مضر الخطٌب3

طارق خلٌل1ً

كرم السلط2ً

غٌث الخطٌب3

دعاء الخطٌب4

صهٌب ناصر صوٌت1ً

محمد قاسم القاعد2

محمد مدٌن كٌوف3

نور قطٌفان4

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

الرابعة
أتمتة مستودع معدات طبٌة بواسطة تقنٌة 

إنترنت األشٌاء
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عبد العزٌز شقٌفة. د

طارق كنعان. د الثانٌة9-10 

بناء شبكة احترافٌة لبنك و فروعهاألولى8-9 

طارق كنعان. د

طارق كنعان. د  11-12

تصمٌم وتنفٌذ قفاز ذكً لمساعدة ذوي 

االحتٌاجات الخاصة

الثالثة10-11 


