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عمادة الكلية

د.  وائل عوض
عميد كلية الهندسة

رهام الدبا�س
�سكرترية العميد

�صبا الرحامنة
�سكرترية اأق�سام

فداء البيطار
�سكرترية اأق�سام

فداء اأبو عا�صور
�سكرترية اأق�سام
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اأ.د. �صادق عبداهلل حامد
اأ�ستاذ

د. فواز زهري الكرمي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ابراهيم حممد من�صور
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة األلكترونيات واإلتصاالت

د. فواز حممد اخلطيب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طاهر عي�صى ال�صرباتي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. عاهد فريد غ�صيه
مدّر�س

د. اأحمد ا�صماعيل العمايرة / اأ�ستاذ م�ساعد
م. ن�صال اإياد قا�صم / مدّر�س

اأ. د. علي حمزة
اأ�ستاذ



164

د. �صمري " مال اهلل" العبيدي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. �صالح عبد اهلل اخلواطرة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�صالح ابراهيم العمر
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة الحاسوب

م. يا�صمني فاروق الدرهلي
مدّر�سة

د. عادل اأ�صعد عي�صى
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ح�صناء فاروق الدرهلي
مدّر�سة
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د. �صامح عبد الكرمي ال�صرع
اأ�ستاذ م�ساعد/ نائب العميد ورئي�س الق�سم

د. حممد �صالح العياد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هيبة اهلل عبد الكرمي
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة الطبية

د. حممد ناطق الداوودي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ب�صار حممد نزيه احلاج حممد
مدّر�س

م. جمانة وليد معتوق
مدّر�سة
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د. وائل ح�صن عو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. مازن علي م�صمار
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. يو�صف م�صطفى �صيام
اأ�صتاذ

د. ح�صام اأجمد القبالن
اأ�ستاذ م�سارك

م. روند فوزي الن�صرتي
مدّر�سة

م. عمر عادل ال�صمايلة
مدّر�س / مبتعث

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة المدنية

د. منذر عبد الرحمن عبد الهادي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. رجاء حممد يون�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. م�صطفى ر�صيد عبد اهلل
اأ�ستاذ م�ساعد

م. يا�صني فايز دباب�صه
مدّر�س

م. علي اأبو رمان
مدّر�س

د. لينا عزت �صبيب
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. زكريا اأن�س العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

مهند�صو خمتربات كلية الهند�صة
من اليمني: م.علي الزبون، م. اأ�سماء الوتري، م. دانا اأبودية، م. اإ�سراء احليارات، م. ربى احليا�سات، 
م. اإينا�س اخلراب�سة، م. عرين عربيات، م. رنده العواملة، م. فجر العمد، م. �سريين اأبو قران، م. تاال 

الب�سري، م. اإينا�س الزعبي

م. رنا احمد رم�صان
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة الكهربائية

فنيو ومشرفو المختبرات

د. عمار منر النت�صه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�صام عبد احلميد الكلوب / اأ�ستاذ م�ساعد
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فنيو ومشرفو المختبرات

فنيو املختربات
من اليمني: وليد البلبي�سي، عثمان جنيب

مدربو امل�صاغل الهند�صية
من اليمني: طارق البلبي�سي، عالء ال�سافعي، ب�سار ال�سطناوي، علي جبارة



األول على قسم هندسة الحاسوب

أحمد جمال راشد داود
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خريجو الفصل االول

عبدالرحمن ح�سن العب�سي

جا�سم حممد هادي ناجم الراجحي
مازن �سالح حممود اجلهني

ه�سام جابر الفهد مزيد
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خريجو الفصل الثاني

احمد حممد علي الدالوياحمد جمال را�سد داود

زيد �سائد غالب زاغهوليد خالد عبداهلل الكندري

�سالح جواد خرياهلل بوطالب

طارق بهجت داود عديلي
حممد م�ساعد ربح العنزي
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

م�سطفى منذر �ساكر العقاد ح�سني نا�سر عبد اهلل الر�سيدي

العبا�س غازي الفتياين

 عبد املجيد �سليمان �سعد ال�سراري



األول على قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت

محمد سامي علي الحبايبة
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خريجو الفصل االول

احمد ح�سن حممد احلوراين

�سجى عزت ابراهيم

ُحنني عبداهلل �سالح االعوج

عبدالعزيز عبا�ش حممد ات�ش

مهند موفق حممد ابوفزع حممد �سالح عبداللطيف ال�ستيل

�سايل خالد حممد ال�سيخ غامن

حممد خالد مندين قا�سم غالم

والء يو�سف خالد اجلريري
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احمد اليف فهيم ال�سعباين
بكر عماد عبد الرحمن

متارا يو�سف ر�سيد �سرحان
حمزه ها�سم احمد ا�سماعيل
زيد توفيق ق�سطندي  زخريا
فار�ش �سالح حمد اآل من�سور
فجر �سامل علي جمعه العو�ش

حممد علي احمد الغامدي
حممد علي حممد �ساهني

نايف ح�سني حم�سن البلوي

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

احمد حممد احمد املدفعي

طالل �ساكر العنزي

حمزة ندمي ح�سن الباتع

فاطمة عبداهلل م�ساري عبداهلل

حممد فهمي �سالح اخلطيب حممد �سامي احلبايبه

حنان داد كرمي

النا ن�سال عادل العوي�سي

حممد حممود �سليمان عبداهلل
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خريجو الفصل الثاني

هاين حمدان �سعيد العفر

احمد حمد ابراهيم النخيالن
احمد اليف هديان الر�سيدي

ح�سني جالل �سيد
خالد زهري غرم ال�سهري

زهري ب�سري خري اهلل املولد
�سامرحممد ابو �سوارب

�سالح "حممد عو�ش" برقوين
عبد اهلل جميعان املرع�سي

عذاري احمد علي تقي
عالء عمر ح�سونة

فواز ذياب غ�سيان املطريي
في�سل عبد الرزاق الدو�سري
حممد �سنيد حماد احلربي

حممد �ساهر ظاهر االأحمدي
هدى �سعد �سالح الر�سيدي
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

با�سل حممد فوؤاد

 احمد )حممد�سليم( احمد املدفعي
 احمد �سامل عوده الرزيق

 بداح عازم امليخ �سياد العنزي
 بدر عو�ش عبدالرزاق ال�سعريي املطريي

 طارق كمال عبداحلافظ داود
 عائ�سة حممد احمد ال�سطي

 عبداهلل �سليمان عودة امل�سيربي
 عدي احمد حممد ابو وعر
 غنيم �سعود غنيم املطريي

�سليمه مبني علي �سامل
ح�سني حممد علي الكيايل
�سهام عبد الرحيم حممد
اياد حممود عودة النجيلي

 حممد �سامي حممد قديح
 حممد ماهر ابراهيم ابورعد

 معد ح�سني حممد الفعر
 مهند حممد امني ن�سر

 نواف عبيد عبدالعزيز العتيبي
 هاين حمدان �سعيد العفر
 طالل �ساكر �سكر العنزي
 رنا عبد املهدي العطوي

ماجستير هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت



األول على قسم الهندسة الطبية

محمد عمران حسن عمر



180

خريجو الفصل االول

عباده حممد ف�ؤاد �سايفرامي يا�سر احمد مراد

حممد �سامي ع�اد فطافطة

حممد عمران ح�سن عمر

احمد منذر عبد الرحمن اخلما�ش
زيد نعيم عبد اجلليل علي ح�سني

حممد عبد اهلل اليزيدي
حمم�د يزيد عراقي
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خريجو الفصل الثاني

ابتهاج علي ح�سن الزمر

�سريين ف�ؤاد كامل الربغ�ثي

احمد جميل احمد ذياب

عبداللطيف معني العكل�ك

هبة جالل ح�سني اب�الف�ل مهند علي احمد املقادمة

رفعت عثمان رفعت بكدا�ش

حممد ثابت غالب التاج

يا�سمني مازن حمم�د حمم�د
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دارين �سمري ت�فيق الغزاوي

خريجو الفصل الثاني



183

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

حممد �سليم �سامل احل�يلعمر حممد فهد اب� حم�ر ح�سنني  عماد عبدال�سمد

  احمد حممد  باقر
 احمد �سمري عبدالعزيز �سعيدان
 جا�سم حممد عط�ان الن�يدر

 جالل حممد علي حمدان
 روند �سائد حممد جرب
 علي عادل حممد مرعي

 عمر �سمري عمر )علي ح�سني(
 ع��ش يحيى حممد بزاري

 فار�ش حممد �سلمان الطراونه



األول على قسم الهندسة المدنية

عادل محمد عادل العويسي
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خريجو الفصل االول
الهندسة المدنية

احمد ا�سامة احمد ابراهيم

ح�سام ح�سن احليلة

احمد ح�سام احمد خمي�س

حيدر حامد ال�سبتي

عمر حامد مهدي العاين علي �سامي عثمان الطويل

احمد عماد عبدالكرمي 

عبداهلل ب�سام �سريف ال�ساوي�س

مالك زياد حممد ابو�سل
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خريجو الفصل االول
الهندسة المدنية

حممد تقى ع�سلي

يا�سمني حممد علي يا�سني

احمد حممد عبد املالك علي

حممد عمر حممود عطيه املجرب

حممد نزيه حممد ابو �سيخة

يعقوب خالد يعقوب تايه

حممود حت�سني يا�سني ال�سامي
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خريجو الفصل الثاني
الهندسة المدنية

احمد عامر داود �سليمان

علي امني عبدالوهاب االمني

ح�سام مازن طاهر حممد

عمر جميل خمي�س العجارمة

حممد ا�سعد احمد ابو عجينة ليث حممد طارق العبد

عادل حممد عادل العوي�سي

ليث حيدر هادي اخلفاجي

مهند عامر توفيق �سالمة
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خريجو الفصل الثاني
الهندسة المدنية

وليد خالد عبدالكرمي اال�سعب

احمد ح�سن احمد الدريدي
احمد حممد طه عنقري

�سهد موؤيد عبد اهلل املعيوف
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
الهندسة المدنية

احمد فهيم عبد الفتاح زبن

حممد �سابر عبد اللطيف عبد الغني

خليل �سليم ابراهيم ال�سيخ

يزن حممد يعقوب �سالح

�سفا عبد اهلل عبا�س

 خمي�س م�سطفى خمي�س حمتو
 �سيف الدين وليد حممد يعقوب
 عبداهلل نعيم عبد اهلل عابودى

 حممد �سعد عبدالغني ال�سامرائي
 حممدنور عبدالرحمن عبداهلل  

 من�سور �سفوان حممد �سهيل االحدب
 نورمان ن�سري نوؤئيل نعمان

 وليد خالد عبدالكرمي اال�سعب


