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 مناقشات مشاريع التخرج/ تخصص هندسة المباني 

 2021/2022 االولالفصل  -من مشاريع التخرج  األولىالمجموعة 

 B+106القاعة 

رقم 

 المجموعة

 الوقت إسم المشرف أسم المشروع أسماء الطلبة

 جنى عواودة 1

 غرام عواودة

 هبة حوامدة

شائي لمشروع التصميم االن
 مركز نسوي الخليل

 9.40-9.00 د.ماهر عمرو

 اسالم الساليمة 2

 مهند الفروخ

 قاسم ابوالفيالت

التصميم االنشائي لمستشفى 
 العيون التخصصي

م.حمدي 

 ادعيس

9.45-10.35 

 اشواق ارفاعية 3

 مهند عويوي

 وفاء مناصرة

 شروق جبر

التصميم االنشائي لمبنى 
 تجاري في بلدة الظاهرية

م.حمدي 

 ادعيس

11.25-12.05 

 قصي سالم 4

 رجاء زهور

تصميم االنشائي لمجمع 
 تجاري

م.حمدي 

 ادعيس

11.25-12.05 

 محمد عمرو 5

 سائد شواورة

التصميم االنشائي لمستشفى 
العيون التخصصي في 

 محافظة الخليل

 12.45-12.05 د.ماهر عمرو

 

 

 



 مناقشات مشاريع التخرج/ تخصص هندسة المباني 

 2021/2022 االولمباني الفصل  –جموعة الثانية من مناقشات مشاريع التخرج الم

 B+005القاعة 

رقم 

 المجموعة

 الوقت إسم المشرف أسم المشروع أسماء الطلبة

 رنا برقان 1
 ترتيل الشرحة

التصميم االنشائي لمجمع 
 سكني تجاري

م.حمدي 

 ادعيس

9.00-9.40 

 سندس االطرش 2
 يزن النتشة

 ةمحمود حمود
 خالد المصري

التصميم االنشائي لمستشفى 
 بيرزيت الحكومي

م.حمدي 

 ادعيس

9.45-10.35 

التصميم االنشائي لمركز  آيات تالحمه 3
الزينة للنساء في مدينة 

 الخليل

م.حمدي 

 ادعيس

10.40-11.10 

 مراد الخطيب 4
 قصي الشرباتي

 مصطفى الحرباوي

تصميم االنشائي لمدرسة 
ومستوصف طبي في مخيم 

 الفوار

 11.55-11.15 د.بالل

 رغد دياب 5

 لورين الصوص

 ايات الواوي

Structural design 
residential 

commercial project-
Hebron city 

 12.40-12.00 د.بالل

 عبدهللا قفيشة 6

 حسن ابوتحفة

مشروع مستشفى الحياة 
 لعالج السرطان

 1.35-12.45 د.ماهر عمرو

 

 



 ندسه المدنيهدائرة اله –كلية الهندسه 

 هندسة مساحة و الجيوماتكس + البنى التحتية

 B+311 قاعة  2022-1-2المناقشات ليوم األحد 

 الرقم اسماء الطلبة الوقت اسم المشروع اسم المشرف

 م.نضال ابورجب
طريق الواد إعادة تأهيل وتصميم 

 مدينة قلقيلية في
10:00 – 10:40 

 فراس نهاد+  مهدي رفيق "محمدعلي" حماد
 بدر الدين طبيله

1 

 د.معتز قفيشه
 الواصل الطريق خط تصميم إعادة
 قيزون وطريق شعابة مفترق بين

 الخليل محافظة في
10:45 – 11:25 

عالء هاني + عميد عبد الهادي محمود شافعي
 ليث خالد محمد نبهان+  عبد العفو نيروخ

2 

 د.سماح الجعبري

Infrastructure in 
Marginalized Areas of the 

Yatta District 

11:30 – 12:10 
أنوار جبر +  نور الهدى خالد محمود ألنجار

 محمد عواد
3 

 م.مصعب شاهين

Drones and their use in 
ground leveling and 

surveying works 

12:15 – 12:55 
دارين زياد + اسماعيل صالح أحمد ابو رقاق
 محمود عبد الهادي

4 

 م.مصعب شاهين
 ال التسويةالدرون وأعم
 

1:00 – 1:40 
ايات عدنان عبد +  أيام عدنان يوسف سويطي

 ربه شرحه
5 

 2:25 – 1:45 مشروع طريق خلة المي يطا م.مصعب شاهين
+ محمد يوسف الشامسطي  +   لمهدي عيسىا

 محمود نجاجره علي
6 

 3:15 – 2:30 طريق كوزيبا سعير م.فيضي شبانه
قصي باسم يوسف  + روان كمال حماد محمد

 قصي نضال علي طروه+   درابيع
 

7 

 

 



 هندسة مساحة و الجيوماتكس + البنى التحتية

 B+105 مقدمات مشاريع التخرج في قاعة  مناقشات

 الرقم  المجموعه  المشروع   اسم المشروع اسم المشرف
 Building a web system for د.معتز قفيشه

stone sectors in Palestine 

ين لغة البرمجة بايثون دمج ب

  (GIS)ونظم المعلومات الجغرافية
إخالص اكرم  + دعاء عطا محمد عبد الخليل

 حسن احشيش

1 

 Monitoring of Quarries م.نضال ابورجب
Expansion and Land Cover 
Changes Using Satellite 
Images and GIS in Hebron 
and Bethlehem Districts, 
Palestine 

رهف ناصر +  مكرم أبي عوني عرفه  (GIS)معلومات الجغرافيةنظم ال
 محمود ابو جويعد

2 

 Planning and Designing م.مصعب شاهين
the streets of the park 
range in the kom area in 
Dura 

احمد ابراهيم +  محمد عطا محمد مجادبه طرق
  عبد الكريم بني عوده

3 

اصل بين منطقتي صميم الطريق الو م.نضال ابورجب
 كريسه و طاروسا في مدينة دورا

مأمون +  محمد فارس محمود ادعيس طرق
احمد عماد فتحي + محمد حسين النجوم

  حمو

4 

 Developing visual basic د.معتز قفيشه
software solution for GPS 
calculations 

GPS 5 حسن اسحق حسن عوض 

 



 بانيهندسة الم –المشاريع  مقدماتمناقشات 

 3/1/2022التاريخ : االثنين 

 الوقت القاعة  المشرف المجموعة #

 عدنان هيموني     1

 محي الدين مواس       

د. عبد السميع 

 حالحلة

 B+105 9:00 التصميم االنشائي لعمارة سكنية

 شموع سويطي         2

 رهام عطاونة         

 B+105 9:00 سكني لمجمع االنشائي التصميم د.سفيان

 لما امريش            3

 سميحة ابوميزر    

 B+105 9:00 سكنية لفيال االنشائي التصميم د.سفيان

 B+105 9:00 تصميم انشائي د.سفيان كنانة توايهة        4

 لينا صبيح         5

 مروة حمود       

 The Structural Design of a Five Star Hotel“ د. هيثم

In Halhoul” 
B+105 9:00 

 امل طلول         6

 نور غنيمات      

 Structural Design of Eye Special Hospital B+105 9:00 د. هيثم

 دانة الوحوش       7

 شذا صبارنة       

لفندق االنشائي التصميم د. هيثم  

 
B+105 9:00 

 المعتصم مشارقة    8

 وفاء ابوسيف    

 Plant Biodiversity Research Center B+106 9:00 د. ماهر عمرو

 رنين سعافين        9

 رحمة قواسمة      

 the structural design of a tourist SPA center B+106 9:00 د.نافذ ناصرالدين

 The structural design of apartment building أ. ايناس شويكي االء نصر          10

in Hebron city 

B+106 9:00 

 B+106 9:00 انشائي تصميم أ. ايناس شويكي عاوي     محمد در 11

يالتخصص العيون لمستشفى اإلنشائي التصميم د. ماهر عمرو روزان النتشة       12  B+106 9:00 

صبيحه محمد "حاج  13

 عبدا"    

 Structural design of a multi-floors villa B+106 9:00 د. ماهر عمرو

 

 


