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أعضاء الهيئة التدريسية
181قسم هندسة الحاسوب

د. محمد (الحاج محمد)

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. صالح الخواطرة
أستاذ مشارك

د. أماني غرايبة

أستاذ مساعد

د. نجم سرحان

أستاذ مساعد

م. تاال البشير

مدّرسة



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 182

م. منيرة الطيب

مدّرسة

د.أحمد العمايرة

أستاذ مساعد

د. نضال قاسم

أستاذ مشارك

د. إبراهيم منصور

أستاذ مشارك

د. طاهر الشرباتي

أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية
183قسم الهندسة الطبية

م. بشار (محمد نزيه)

مدّرس

د. جمال النابلسي

أستاذ مشارك

د. هيبة اهللا عبد الكريم

أستاذ مساعد

د. فراس النعيمات

أستاذ مساعد

د. سامح الشرع

أستاذ مساعد

د. محمد العياد

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة المدنية 184

د. رجاء يونس

أستاذ مساعد

أ.د. بسام المحاسنة

أستاذ

د. نضال سعادة

أستاذ مساعد

د. مصطفى رشيد

أستاذ مساعد

أ.د. عفيف رحمه

أستاذ

د. فاروق مرقة

أستاذ مساعد

د. محمد خواج

أستاذ مساعد

د. عمر الغزاوي

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
185قسم الهندسة المدنية

د. جمال العمري

أستاذ مساعد

د. روحي سالم

أستاذ مساعد

م. إسراء العوران

مدّرسة

م. نائل الصالح

مدّرس

م. (محمد نور) خريسات

مدّرس

د. دعاء طلفاح

أستاذ مساعد

د. نوال اللوزي

أستاذ مساعد

م. علي أبو رمان

مدّرس

م. ليث الدباس

مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة الكهربائية 186

م. رنا رمضان

مدّرسة

د.بشار بدر

أستاذ مساعد

د. محمود عواد

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. زكريا العمري

أستاذ مشارك

د. حسام فريحات

أستاذ مساعد



187مشرفو المختبرات

الزين ربحي الحيت

ريما السعودروان المجدوبه سيرين أبو قرانأنس محمود  محاجنه

دينا حياصات آية الفضليأسماء الوتري إيناس الزعبي

رنده العواملة



مشرفو المختبرات 188

أصالة -محمد توفيق- جبارين

الزين ربحي الحيت

فرح الطريفيعرين عربيات علي الزبون

نجود أبو السمن

طارق خريسات

جهينه يوسفرزان عريقات إلهام الشامي

رئيس مشرفي المختبرات



189فنيو المختبرات ومدربو المشاغل

طارق البلبيسي

مدرب مشاغل

عالء الشافعي

مدرب مشاغل

محمد عليان

مدرب مشاغل

حمزة أبو جمعة

فني مختبر

عثمان عبد الرحمن

فني مختبر

فيصل مهنا

فني مختبر

بشار الشطناوي

مدرب مشاغل

علي جباره

مدرب مشاغل



السكرتيرات 190

الرا النسوربيان أبو مصطافإيناس الخوري

منى عربيات

سكرتيرة العميد

براءه الحياري
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منصور غافل ناصر
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة الحاسوب

192



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
193هندسة الحاسوب

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي منى حمدان العنزيمنصور غافل ناصرمحمد رياض النجار

يزن محمد الصالحيبشرى عمر عالونه

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ليث عبد الحكيم أبو خلفعبداهللا صالح الظفيريسعد مساعد الدعيجحنين محمد عباس



محمد موسى العدوي
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة الحاسوب

194



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
195هندسة الحاسوب

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي محمد موسى العدويأحمد عبد الرحمن الحمادي

محمد عبد اللطيف السرحانفيصل أحمد الشحومى



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
هندسة الحاسوب 196

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي مؤيد نضال التصلقأحمد اعقيل العنزى

نجوان عادل الردينيمحمد باسل بسمارالجازى عبد الكريم الشمرى



دارين رائد يوسف
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

197



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 198

نبأ زياد الجداديديانا تيسير سلعاوي

محمد نمير محمودزيد قصي حسن عمار ناصر أبو شرار

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مهند محمود العكلوكمريم فتاح المحمد راكان فهد العتيبيدارين رائد يوسف



عبداهللا كريم مضحي
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

199



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 200

عبداهللا كريم مضحيديانا تيسير سلعاوي

خالد عبيد الشمري



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
201هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي هيثم عمر سليمانمحمد خالد الكردي

موضي متعب المعصب

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عمر سالم عبد المحسن عبداهللا بهاء النصراوينسراج الدين خالد الشريفأماني معاذ معاذ

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي طالل بداح العنزيشوق سالم المويزرىشادي عوني سميراترامي كامل الحرامي



جهينة محمد أبو حشيش
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة الطبية

202



نور خليل غربيةديانا تيسير سلعاويعبد الحفيظ حازم لوبانيديانا تيسير سلعاوي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
203الهندسة الطبية

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي طارق حسام الشنتيرسندس منذر شديدسارة مصطفى األطرشجهينة محمد أبو حشيش

محمد عبد القادر ذكرهريما رفيق العليخلدون شفيق غنام خالد صالح الدين عثمان



فهد نادر موسى
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الهندسة الطبية

204



نيرمين أيمن الزغولديانا تيسير سلعاويمحمد أحمد أبو عيدةديانا تيسير سلعاوي

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
205الهندسة الطبية

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ليث نعيم حمامهفهد نادر موسىخالد يوسف زربولحال عصام عزيزه

عالء الدين نبيل الفرا



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
الهندسة الطبية 206

محمد إبراهيم أبو قاعودديانا تيسير سلعاوي محمد مازن نعموديانا تيسير سلعاويمحمد خالد عبد الهاديديانا تيسير سلعاويعلي نشأت جانمديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبداهللا محمد عرموشعبد الرحمن أكرم السيد احمدسلمى علي العوفيأحمد أيمن حمام

أحمد مروان المغربيديانا تيسير سلعاوي بشار ظاهر الزياتديانا تيسير سلعاويأيمن أنس النجارديانا تيسير سلعاويأحمد عائش الهيتيديانا تيسير سلعاوي

صالح جودت المصريديانا تيسير سلعاوي طالل مهند الطباعديانا تيسير سلعاويبالل أحمد حمودهديانا تيسير سلعاوي

لؤي هيثم أبو جبارةديانا تيسير سلعاويعادل محمد النخالهديانا تيسير سلعاوي عالء خالد جرادديانا تيسير سلعاوي

رند علي الصباغديانا تيسير سلعاوي

محمد خالد عبد العالديانا تيسير سلعاوي

مصطفى معن أبو ذوابهديانا تيسير سلعاويمحمد شوقي زياتديانا تيسير سلعاوي منتصر أحمد سمورديانا تيسير سلعاويمحمود عماد قمحيهديانا تيسير سلعاوي



بدر مصطفى قصيبات
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة المدنية

207



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة المدنية 208

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

الطيب ماجد عمروأحمد رياض دخانأحمد راغب الحلبي

بدر مصطفى قصيباتبراءه علي الحضرميإياد فايز فراحتي

ديانا تيسير سلعاوي حمزة بسام األخرسحمد راشد العنزي

محمد سعيد حجازي ديانا تيسير سلعاوي
خريج 2017 - 2018

خالد أحمد جالمنةرناد محمد القرعان

بالسم هاشم الفرهود

جود مازن الكراكشة

آية مازن زهد



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
209الهندسة المدنية

زيد عمار الحجاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبداهللا محمد منصورعبداهللا فواز شحاده عبد العزيز سعود الصيرفيبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعان عبد الرحمن بسام غالبطارق حسين الشيخديانا تيسير سلعاوي شادي رمضان العكشديانا تيسير سلعاوي

سجى صالح دراغمةبراءه علي الحضرمي زيد عمار الحجاوي راشد وعد الحسين خالد يوسف حسن 

سعد يوسف برهومة

عبد المالك بشار درويش



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة المدنية 210

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاوي

غيث محمد الباروديغفران عواد بيوميرناد محمد القرعان عمر كزيد الظاهرديانا تيسير سلعاوي عمر خالد البركيبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان عمار جمال تنعلي نعيم الحياريعلي خليل القطانعال رشاد عباس

محمد أحمد أسمر لينا نزيه الشمالي قصي مفيد قاضي براءه علي الحضرمي فيصل عماد العمرو



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
211الهندسة المدنية

محمود علي محسنبراءه علي الحضرمي

حسام طه العبادي أحمد علي العباسي الحسين علي خليفةأحمد عبيد الظفيري

خالد أحمد الحجه

يوسف عدنان عليبراءه علي الحضرمي مهند محمود الحاج حسينبراءه علي الحضرمي محمد وليد أبو عوضرناد محمد القرعان

صالح عبداهللا باكرمانرائد مازن قطوحسام عبداهللا محمود

عمار سمير البحيصيعثمان محمد الحياريعبداهللا مبارك المطيري

فهد طالل الطويل

عوني زياد المحتسب

محمد عدنان عبد الحيمحمد رياض ناصر فيصل غازي الشمري

مهند ماجد الصبيحي
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ينال إياد الحارس
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الهندسة المدنية



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
213الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

بدر بسام الجبربدر أحمد العبدليأنس غسان شاهين

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميحسن عمر شاوي  عمر محمد عبد العزيزعلي قيس السعيديخالد محمد المطيري

أحمد فالح حمادديانا تيسير سلعاوي

محمد عبد الرزاق الحبشىماجد حتحت الخطيب لؤي محمد أبو الجلودفيصل غازي المطيري



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2142019
الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانمحمد معين العكلوك ديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

مهدي أحمد العليانمحمود أحمد كيالن

وليد نائل عمريهنايف عايد الشمريموسى جواد العجوري مهند بالل يعقوب

ينال إياد الحارس

محمد وليد األحمد



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
215الهندسة المدنية

عمر محمد الخلفعبد الكريم محمد محمودعبداهللا ظاهر حسن

طه حسين المحفديحسين جاسم الشمالىبدر صباح عيسىأحمد مروان أبو شهاب

مطر محمد العليمشاري عماد العقيلمحمد رافع المصيخ

نواف أحمد العنزينايف خلف الشمري

محمد جهاد الزلزلة

محمد حازم العايش



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2162019
الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

بهاء محمد العيسوياياس زياد شقدانأحمد مبروك أحمد

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميتمام نوفل الصافي رامي مازن  أبو الضبعاتخالد محمد الجهالينجمال علي ريمان

أحمد أنس الخطيبديانا تيسير سلعاوي

عارف مبروك مغبسطه محمد  دغار ريم أسامة ناصررفاد رياض أبو الروس



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
217الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

عبد المجيد محمد العربياتعبد القادر أسامة القناصعبد الرؤوف ناهض العجله

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميعبد الوهاب صالح باقر عبداهللا هيثم عليانعبداهللا محمد الرفاعيعبداهللا حسن قشوع

عبد الرحمن محمد رضوانديانا تيسير سلعاوي

فادي طارق الفاخوريغانم فراج الشمري عمر محمد أبو الربعمر غسان الشنتير



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2182019
الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

محمد صالح فرحانمحمد سعيد غنايممحمد زياد عزام

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميمحمد ماجد خطاب معن جمعه النصيراتمصطفى عبد الحميد شاهينمحمد وليد العرعير

فيصل جهاد الشوليديانا تيسير سلعاوي

يزن بكر جمعةهيثم مطيع حوراني نوال تامر القمازمنصور أحمد الرفاعي



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
219الهندسة المدنية

يونس يوسف جودة

جالل عبده عبداهللا

حافظ نجيب بامشوسجودت زياد الطباطيبي

أنس وليد البابا

برهان عبداهللا ثوابهباسل إبراهيم حمدان

حمد بخيت المري

بكر عواد الحجاج

حسين محمد السيد عباس

صادق علي شويهشيماء محمد حرباويشوق عبد الهادي فراجحمد عبداهللا المطيري

عبداهللا أمين الشيخ عليعبد العزيز عياد الضفيريعبد الرحمن أحمد شماخطالل قصي الدميسي

لطفي مازن أبو ليلىفالح سعد العجميعالء الدين أحمد العلي

محمد عبداهللا خشمانمحمد خليل قداح

منال عزيز الشمالي مختار عدنان العبيدي

محمد جاسم شبيب

يوسف بن محمد قطبياسر فوزي عوادوسام هيثم القاسم

مهند عبد الكريم عمر

وائل هاجر علي

مهدي عبد العزيز الرامزي

محمد مازن الحايكمحمد عدنان أبو سل

اسحاق فيصل أبو حمدهأسامة حسن الزليطأحمد مصطفى عرنوس
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أوس عزام ناصر
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة الكهربائية
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خالد جهاد األشقرأوس عزام ناصربراءه علي الحضرميأحمد بشير الفرابراءه علي الحضرمي
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أسامة حسين الحسيني
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الهندسة الكهربائية
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عماد جمال أبو فزعبدر عبد السالم الحاج محمدبراءه علي الحضرميأسامة حسين الحسينيبراءه علي الحضرمي

صهيب جمال الخطيبشريف نبيل أبو العزبراءه علي الحضرميحكم أحمد السرديبراءه علي الحضرمي

نسرين إبراهيم غنيممعتز منير حليحلبراءه علي الحضرميمروان المنذر ياغيبراءه علي الحضرمي
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ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعان

محمد عبداهللا التميميمحمد عبد المعين النجار

إبراهيم زهير العمد

ديانا تيسير سلعاوي

صادق محمد خليلثروت عاطف عليانبراءه علي الحضرميثامر عاطف عليانبراءه علي الحضرمي

عمر أحمد آغاديانا تيسير سلعاويعبد الوهاب محمود الدباغ

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مأمون زياد أبورمانعمر حازم لوباني عبد اللطيف عبد الكريم الحاج كريمديانا تيسير سلعاويأسامة وليد التلهديانا تيسير سلعاوي

ندين سامي مرتجىبراءه علي الحضرمي محمد رشدي الواويبراءه علي الحضرمي




