
كلية
الهــنــدســــة

التحتية وال��ب��ن��ي��ة  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  ق�����س��م   -

واالت�����س��االت احل��ا���س��وب  ه��ن��د���س��ة  ق�س�����م   -

- ق�سم الهند�سة امليكانيكية/ اأنظمة التكييف والتربيد

ال�����ع�����م�����ارة ه�����ن�����د������س�����ة   ق���������س����م   -

- ق�����س��م ه��ن��د���س��ة ان��ظ��م��ة ال���ق���وى وال��ت��ح��ك��م

ال��ب��دي��ل��ة ال���ط���اق���ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق�����س��م   -

عراقة وجودة

الجودة والتميز
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اأ.د. �صبحي »حممد هايل« البزمليط
عميد الكلية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
ت�سعى كلية الهند�سة يف جامعة الزيتونة االردنية الى التميزاقليميا وعامليا يف جمال التعليم الهند�سي اجلامعي وان 
تكون رائدة يف جمال البحوث التطبيقية، ومبا ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة مع االلتزام باجلودة ال�ساملة ح�سب 

املعايري العاملية.

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
تتمثل ر�سالة كلية الهند�سة يف جامعة الزيتونة يف اإمداد الو�سط الهند�سي مبهند�سني ذوي كفاءة عالية ونقل املعرفة 
والتكنولوجيا لالأجيال القادمة من خالل برامج تعليمية متميزة، وبحوث علمية ريادية و�سراكة مع اجلهات ال�سناعية 
والهيئات احلكومية. حتر�ص الكلية على احلفاظ على بيئة علمية حمفزة، مما ي�سمن االإعداد ال�سحيح لطلبة مبدعني 

وذوي حرفية عالية، وموؤهلني ليكونوا قياديني يف مهنهم ،وم�سلحني باأخالقيات املهنة وامل�سوؤولية جتاه املجتمع.

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
ال�سمو يف التعليم : تعمل الكلية على توفري الو�سائل التعليمية والتكنولوجية احلديثة يف جماالت الهند�سة املختلفة، 	. 

مما يحفز الطلبة على التفكري اخلالق واملبدع ،ويح�سنهم باأخالقيات املهنة ،وينمي فيهم مهارات االت�سال والقيادة 
ويغر�ص فيهم الرغبة يف التعُلم امل�ستمر.

الريادة يف البحث العلمي : وذلك من خالل توفري البيئة املنا�سبة للبحث العلمي بتهيئة خمتربات مواكبة للتكنولوجيا 	. 
وتوفري الدعم املايل خلدمة هذا الهدف، وربط اأق�سام الكلية مع الباحثني يف املجال ال�سناعي واالأكادميي، مما يطور 

قدرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الكلية وطلبتها.
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االأخذ بعني االعتبار 	.  املهنية والدولية مع  املتميزة للهيئات  الكلية يف تقدمي اخلدمات  : ت�سعى  التميز يف اخلدمات 
حاجات االأردن خا�سة واملنطقة عامة.

كادر تدري�سي وطلبة متميزون : تعمل الكلية على تطوير براجمها ، بحيث جتذب كادر تدري�سي وطلبة متميزين 	. 
،وتوفر لهم البيئة املنا�سبة لتنمية اإمكانياتهم ،وت�سجيعهم على التفاعل وامل�ساركة بالن�ساطات �سمن املنهاج التدري�سي 

وخارجه.

اأع�صاء جمل�س الكلية
 اأ.د. �سبحي » حممد هايل »البزمليط / د. لوؤي مر�سد مر�سد دبور / د.يو�سف حممد جرادات /
 د. ���س��ام��ي ال��داله��م��ة / د.زي������دون ت��رك��ي اب��و���س��امل / د.م��و���س��ى اب��راه��ي��م ب��ن��ي ب��ك��ر /
اب��و���س��ع��ب��ان / ال��رح��م��ن  ���س��رف / د. نبيل ع��ب��د   د. م�����س��رق روؤوف ح��م��دي / د.  ف��را���ص 
�سحادة م. حم��م��د    / داود �سبح  رب��ح��ي  م.   / زي���دان  د. حم��م��ود   / العبو�سي  رات���ب  اأح��م��د  د.  

غدير البلوي
�سكرترية العمادة
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د. زيد�ن تركي ابو�صامل 
ق.اأ رئي�ص الق�سم

ق�سم الهند�سة املدنية والبنية التحتية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
ان يكون ق�سم الهند�سة املدنية و البنية التحتية رائداً حملياً واقليميا، ومتميزاً عاملياً يف جمال التعليم الهند�سي اجلامعي 

والبحث العلمي وملتزما باملعايري العاملية للجودة ال�ساملة.

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
القطاعات  مع  ال�سراكة  وجت�سيد  واملخرجات  املدخالت  حيث  من  وفاعلية  كفاءة  يف  الهند�سي  التعليم  بعملية  االرتقاء 
باملعرفة واخلربة يف جماالت اخت�سا�سهم; مما  العمل، وحت�سني الطلبة  الهند�سية وال�سناعية لتلبية احتياجات �سوق 

ي�ساهم يف توفر القادة التقنيني املتميزين م�ستقباًل.

عام
لتوفري  امل��ا���س��ة  احل��اج��ة  مل��واج��ه��ة  التحتية  البنية  و  امل��دن��ي��ة  الهند�سة  يف  متخ�س�ساً  و  خ��ا���س��اً  ب��رن��اجم��ا  الق�سم  ي��ق��دم 
تعليمي  مل�ستوى  داع��م��ة  و  منا�سبة  بيئة  الق�سم  ي��وف��ر  ك��ذل��ك  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  متخ�س�سني  ت��دري��ب  و  هند�سي  تعليم 
ع���ال الإع�����داد اخل��ري��ج��ني ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه��م ع��ل��ى اأف�����س��ل وج���ه يف م��واج��ه��ة ال��ت��غ��ي��ريات ال�����س��ري��ع��ة يف ال��ع��امل ، و ذل��ك 
ع��ن ط��ري��ق غ��ر���ص ال��ع��ل��م  وروح ال��ق��ي��ادة واأخ�����الق امل��ه��ن��ة فيهم م��ن اأج���ل ت��ق��دمي خ��دم��ات مم��ي��زة للمجتمع امل��ح��ل��ي،و 
واالقليمي. املحلي  امل�ستوى  التحتية.على  والبنية  امل��دن��ي��ة  الهند�سة  يف  التكنولوجيا  و  امل��ع��رف��ة  ن�سر  يف   للم�ساهمة 
مينح ق�سم الهند�سة املدنية درجة البكالوريو�ص يف تخ�س�ص الهند�سة املدنية و البنية التحتية بعد اإمتام 60	 �ساعة معتمدة 

بنجاح. 
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اع�صاء جمل�س الق�صم 
 اأ.د. تركي ابراهيم عبيدات / اأ.د.�سبحي “حممد هايل” بزمليط / اأ.د. وليد خلف بني �سالمه /
 د. نبيل غ���ازي ال���ه���زمي  / د. زي����دون ت��رك��ي اب��و���س��امل / د. م��و���س��ى اب��راه��ي��م ب��ن��ي ب��ك��ر /
 د. عمر خلف الغزاوي / د. رائد حممد عبندة / د. رائد جميل ال�سالح / د.ه�سام �سالح اأحمد /
 / حمدي  روؤوف  م�سرق  د.   / احل���وراين  عبدالرحمن  د.رن���ا   / غرغري  �سليمان  ف��وزي  د. 
�سحادة  طه  �سحى  م.   / امل��ه��ريات  ابراهيم  والء  م.   / القطي�سات  عبداملجيد  م�سطفى  م. 

خم���������ت���������رب م����������ق����������اوم����������ة امل�����������������واد 
خم�����������ت�����������رب م��������������������������واد ال���������ب���������ن���������اء
خم�����������������ت�����������������رب امل���������������������������س�������������اح�������������ة
خم����������ت����������رب ال��������ه��������ي��������درول��������ي��������ك��������ا 

خم��������������ت��������������رب ال�������������ر��������������س�������������ف�������������ات
خم��������ت��������رب امل������������ي������������اه ال��������ع��������ادم��������ة
خم���ت���رب ال���ه���ن���د����س���ة اجل��ي��وت��ق��ن��ي��ة 
خم���ت���رب ال���ت���م���دي���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة

خمــــــــتــــــــرات 
الهند�صة  ق�صم 
�البنية  املدنية 

التحتية

 املخرجات التعليمية لرنامج البكالويو�س:
املقدرة على تطبيق املعرفة الريا�سية والعلمية والهند�سية.	. 
املقدرة على ت�سميم وتنفيذ التجارب، ومعاجلة وتف�سري البيانات 	. 
املقدرة على ت�سميم االأنظمة واملكونات والعمليات لتلبية االإحتياجات املطلوبة.	. 
املقدرة على العمل �سمن فريق .	. 
املقدرة على ت�سخي�ص و�سياغة وحل امل�سائل الهند�سية.	. 
ا�ستيعاب امل�سوؤوؤليات واالأخالقيات املهنية.6. 
املقدرة على االت�سال الفعال.	. 
التعليم الوا�سع ال�سروري لفهم التاأثري االإجتماعي والعاملي للحلول الهند�سية.	. 
متييز احلاجة للتعلم مدى احلياة واملقدرة على الإنخراط فيه.	. 
فهم الق�سايا املعا�سرة .	0. 
املقدرة على ا�ستعمال االأ�ساليب واالأدوات واملهارات احلديثة ال�سرورية للعمل الهند�سي		. 

لونا الف�صيكات
�سكرترية الق�سم
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اأ.د.�صبحي بزمليط
اأ�ستاذ 

د. نبيل الهزمي 
اأ�ستاذ م�سارك 

اأ.د. �ليد بني �صالمه
اأ�ستاذ 

د. رائد ال�صالح 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. زيد�ن ابو�صامل 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.ه�صام اأحمد 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عمر الغزا�ي 
اأ�ستاذ م�ساعد 

اأ.د. تركي  عبيدات 
اأ�ستاذ 

ق�سم الهند�سة املدنية والبنية التحتية

د. م�صرق حمدي 
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. م�صطفى القطي�صات 
مدر�ص

م. �الء املهريات
مدر�ص

مــــــــ�ــــــــصــــــــرفــــــــو املــــــــــخــــــــــتــــــــــريات 
ع���������������������زام  حم��������������م��������������د  حم������������������م������������������ود  م. 
االأع�����������������������������رج  اأح������������������م������������������د  حم������������م������������د  م. 
احل�����������������س��������ي��������ن��������ي  ل�������������������������������وؤي  ف�������������������������رح  م. 
ال��������ن��������واف��������ل��������ة  ر��������������س�������������الن  اأم��������������������������اين  م. 
ال�����������������س��������واب��������ك��������ة  ح�����������������س��������ن  اأن�������������������������������وار  م. 

د. مو�صى بني بكر 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. رائد عبندة 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. فوزي غرغري 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.رنا احلوراين 
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. �صحى �صحادة 
مدر�ص 
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ق�سم الهند�سة املدنية والبنية التحتية

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

عامر ريا�ص  الوح�ص

ابراهيم عمر  �سعاده

عاطف �سامل  الع�ساف

امني رفعت  الطبعوين

مهند خلف  الفقهاء

لوؤي امني  �سامل

احمد خلف  الزبن

دانه معت�سم  الطراونه

مراد منر  حمدان

ا�سامه يا�سر  الك�سجي

راكان العبد  �سالح

ا�����������س����������ام����������ة حم����������م����������د  امل������������ه������������ريات
اجم�����������������������������د ان�����������������������������ور  ط����������م����������ي����������زه
ان�����������ص ع�����ب�����دال�����ل�����ط�����ي�����ف  ال���������س����و�����ص
ح�������������������������س������������ام ب�������������������������س������������ام  ح����������م����������اد
خ������������ال������������د حم������������م������������ود  ال���������زع���������ب���������ي

ع��������ادل ع��������ب��������دامل��������ج��������ي��������د  ال�������ن�������ج�������ار
ع�������ب�������ي�������ده ع�������م�������ادال�������دي�������ن  اخل�������اين
ع��������������م��������������ر ع��������������رف��������������ات  ال�����������������س��������ك��������ر
حم�����������م�����������د ع�����������ب�����������دال�����������ه�����������ادي  جن�����م
حم�������������������م�������������������د ف�������������������اروق  ع���������وي���������ن���������ه
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حازم �سمري  �سمره

عبدامللك �سليمان  ابودروي�ص

جهينه ابراهيم  كلو�ص

عبدالرحمن ابراهيم  الكردي

بالل حممديا�سر  احل�سن

�سامل �سابر  ابواالعور

ايهم حممود  �سويلم

ريا�ص �سالح  نا�سر

حمزه عبدالكرمي  ابورزق

علي حممد  غنيمات

بهاءالدين  طقم

عامر عي�سى  العزام

رامي علي  راجحه

عمر عطا  الدعجه

بيان تي�سري  ابو العطا

عبد الرحمن عي�سى  كتكت
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ق�سم الهند�سة املدنية والبنية التحتية

لوؤي حممود  دباب�سه

حممد ه�سام ابو ا�سبع

ق�سي حممد  البيك

حممد مو�سى  الرقب

فهد خلف  الزعريات

حممد انور  ابوعا�سي

غيث وائل  �سروف

ماهر حممد  �سيام

ليث مطاوع  عبد الرحيم

حممود احمد  العواوده

في�سل �سلمان  الهوانيه

حممد �سبحي  �سامل

ماجد احمد  ابو �سماحة

حممود كمال  اللح�سه

في�سل �سميح  عليان

حممد فواز  حماد
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�سليم فتحي ال�سبحه

احمد يو�سف ابوعليان

ي�سرا احمد  ابو ق�سامه

رميا احمد العاقل

نائل حممد  ب�سري معت�سم حممود  الفقهاء

�سريين �سمري ابوزيد

ايهاب علي نوفل

هادي عارف  م�سايخ

طه فهيم �ساللده

ربيع خليل يدك

هديل خليل  نوفل

اح�����������������م�����������������د زاه�����������������ي  ال�������������������س���������ام���������ي
اح�����������������������م�����������������������د ن�����������������������زار  اجل�����������������������دع
ا��������������س�������������ام�������������ة روم�������������ل  م��������ري��������زي��������ق
ا��������������س�������������ام�������������ه ع�������������ط�������������ا  ع���������ف���������ان���������ه
ح�������������م�������������زه ج�������������م�������������ي�������������ل  ب�����������ط�����������اح

رائ�������������������د حم�������������������م�������������������د  ق����������ن����������دي����������ل
���������������س��������������ب��������������ح��������������ي ان��������������ور  خ���������������س�������ر
ع���������الءال���������دي���������ن اح���������م���������د  �������س������ح������اده
م�����������������س��������ع��������ب اح��������م��������د  ��������س�������راي�������ع�������ه
ه�������������������������اين اح�������������������������م�������������������������د  غ����������ي����������ث

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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ق�سم الهند�سة املدنية والبنية التحتية

عمر عبد الرجبي

حممود خ�سر عبد الواحد

عدنان خليل امل�سري

حممد علي نوفل

عبد احلميد يا�سر الب�ستنجي

جماهد حممود من�سور

عامر �سالح رفاعي

قي�ص احمد الف�سيكات

عمر عبداهلل حمد

حممود عبد النا�سر عبد الروؤوف

عبدالكرمي حممود الرزوق

حممد تي�سري ال�سعرات

غ�سان جواد عدوي

مراد زياد قار�سلي

عبداهلل جمال ب�سري

حممد �سعيد العمور
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ق�سم الهند�سة املدنية والبنية التحتية

يحيى جمال ب�سري

موؤيد حممد االحدب املعت�سم نايف الزبن

يزن عبدالكرمي �سالح

نعمان جناتي ح�سنيجنالء فتحي عو�ص

ا�����������س����������ام����������ة حم����������م����������د زي����������اد ف������������وده
ج�������������الل ط�������������ع�������������م�������������ه ال�����������ن�����������م�����������ري
ح�����������������������������س��������������ام اح��������������م��������������د ج�������م�������ع�������ه
ح��������م��������د حم��������م��������د ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن
دن�����������������ي�����������������ا ن�����������ب�����������ي�����������ل ������������س�����������م�����������اره
ع��������������ام��������������ر خ��������������ال��������������د ك���������������������س����������واين
ع�������������م�������������ر حم�������������م�������������د ا�����������س����������ع����������ي����������د

ع�����������م�����������ران ي�����������و������������س�����������ف ال������������راع������������ي
م��������������������������روان زه��������������������������ري امل���������������������س����������ري
م������������ع������������اذ م������������و�������������س������������ى ���������س��������ل��������م��������ان
ن��������������ور ج��������������م��������������ي��������������ل ع������������ري������������ق������������ات
دن�����������������ي�����������������ا ن�����������ب�����������ي�����������ل ������������س�����������م�����������اره
ع��������������ام��������������ر خ��������������ال��������������د ك���������������������س����������واين
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د. يو�صف حممد جرادات
ق.اأ.  رئي�ص الق�سم

ق�سم هند�سة احلا�سوب واالت�ساالت

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز يف جمال التعليم الهند�سي والبحوث التطبيقية الريادية وفق املعايري العاملية للجودة ال�ساملة يف جمال هند�سة 

احلا�سوب واالت�ساالت.

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
باملعرفة واخلربة يف جمال هند�سة احلا�سوب واالت�ساالت   الطلبة  الهند�سي بتح�سني  التعليم  االرتقاء بكفاءة وفاعلية 

وحتقيق ال�سراكة مع اجلهات ال�سناعية يف القطاعني العام واخلا�ص

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
• معرفة تقنية – توفري املعرفة االأ�سا�سية يف مبادئ الهند�سة الكهربائية جنبا ً اإلى جنب مع املعارف الالزمة لدعم 	

الريا�سيات والعلوم ، واحلا�سوب واأ�سا�سيات الهند�سة. ويتم الرتكيز على جمال تخ�س�ص احلا�سوب واالت�ساالت.
• مهارات تقنية – تطوير املهارات االأ�سا�سية الالزمة اتنفيذ وت�سميم امل�ساريع املخربية . كذلك تطوير القدرة على 	

�سياغة امل�ساريع وامل�ساكل و و�سع خطة عملية لالإ�ستفادة من املعرفة التقنية واملهارات املتنوعة.
• كتابيا  اأو 	 اأو   ، �سفويا  كان  �سواء  فعال  نحو  على  املعلومات  وتقدمي  تنظيم  على  القدرة  – تطوير  االت�سال  مهارات 

ر�سومات بيانية.
• بعد 	 ، ودرا�سة ما  الالحقة  العليا  الدرا�سات  ات�ساع وعمق الإجناح  العليا – توفري ما يكفي من  للدرا�سات  التح�سري 

التخرج وبرامج التعلم امل�ستمر.
• التح�سري للمهنة – تقدمي تقدير وا�سع للم�ساكل التي تن�ساأ يف املمار�سة املهنية، مبا يف ذلك العمل اجلماعي والقيادة 	

وال�سالمة ، واالخالق ، واخلدمة ، واالقت�ساد ، واملنظمات املهنية
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/ ج�������������ن�������������ود   اح�����������م�����������د  ا���������س��������م��������اع��������ي��������ل  د.   / ج�����������������������������رادات  حم���������م���������د  ي���������و����������س���������ف   د. 
ب�������س���اي���رة  اح�����م�����د  اإ��������س�������راء  م.   / ال�����داله�����م�����ه  اح�����م�����د  د.������س�����ام�����ي   / اجل����������زار  ع����م����ر  �����س����ال����ح  د. 

ظبى املجايل
�سكرترية الق�سم

ق�سم هند�سة احلا�سوب واالت�ساالت
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خم��������������������ت��������������������رب ال��������������������ربجم��������������������ة 
خم�����ت�����رب اأن������ظ������م������ة االت�������������س������االت 
خم����ت����رب ال��������دوائ��������ر ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
لال�سارات  الرقمية  املعاجلة  خمترب 
خم���������ت���������رب االأل�����������ك�����������رتون�����������ي�����������ات

خم������ت������رب ������س�����ب�����ك�����ات احل������ا�������س������وب 
خم���ت���رب ت�����س��م��ي��م امل���ن���ط���ق ال��رق��م��ي 
خم����ت����رب االت�������������س������االت ال���رق���م���ي���ة 
الدقيقة امل��ع��اجل��ات  اأن��ظ��م��ة  خم��ت��رب 
خم�����ت�����رب االأن������ظ������م������ة ال�������س���م���ن���ي���ة

خمترات 
احلا�صوب 

�االت�صاالت

ق�سم هند�سة احلا�سوب واالت�ساالت

د. ا�صماعيل جنود
ا�ستاذ م�سارك 

م. اإ�صراء ب�صايرة
 مدر�ص

د. يو�صف جرادات
ا�ستاذ م�ساعد 

م�صريف املخترات:
ق���������ا����������س���������د اأم�������������������������������ل  م. 
ع���������ط���������اهلل خ���������������ل���������������ود  م. 
زي��������������������������دان دمي��������������������������ة  م. 
امل�������������������س���������ري اأم���������������������������ل  م. 
ال�����ل�����������س�����ا������س�����م�����ة  والء  م. 

د. �صامي الدالهمة
 ا�ستاذ م�ساعد

د. �صالح اجلزار
 ا�ستاذ م�ساعد
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ق�سم هند�سة احلا�سوب واالت�ساالت

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

مي خالد  ح�سن

اح����������م����������د ر�����������س����������ي����������د  ال��������ع��������ا���������س��������ي
زي��������������������������اد ط��������������������������ارق  ال���������ع���������ث���������م���������ان
ع���������������دي حم���������������م���������������د  ال�������������������س���������ح���������ت

ق�������������������س���������ي ع���������دن���������ان  احل���������ان���������وت���������ي
وائ�������������ل ع�������������ل�������������ي  احل���������������س�������ا��������س�������ن�������ه
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ق�سم هند�سة احلا�سوب واالت�ساالت

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

عمار حامت املدهلل عبدالرحمن نبيل ابودريع

امري زياد ال�سيد

حممد زهدي م�سعد

حنني ابراهيم علقم

هيثم خالد ال�سوبكي

خالد ه�سام ابو�سامه

ح���������������س�������ام ح������������������ازم ع�������ب�������د ال������ب������اق������ي
ع�������������������دي م�������������������و��������������������س�������������������ى احل�����������������ج
م���������اه���������ر ن�������������������س���������ار ال��������ع��������م��������اري��������ن

م��������������ل��������������ك ح�����������������������������س��������������ن ����������س���������ق���������ري
ن���������������ور اب���������������راه���������������ي���������������م اب��������������و ري��������������ا
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 ق�سم الهند�سة امليكانيكية /اأنظمة التكييف والتربيد

 د . نبيل اأبو �صعبان
 ق.اأ رئي�ص الق�سم

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
الهند�سة  يف   ال�ساملة  للجودة   العاملية  املعايري  وف��ق  الريادية  التطبيقية  والبحوث  الهند�سي  التعليم  جم��ال  يف  التميز 

امليكانيكية .

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
وحتقيق  امليكانيكية  الهند�سة  جم��ال  يف  واخل��ربة  باملعرفة  الطلبة  بتح�سني  الهند�سي  التعليم  وفاعلية  بكفاءة  االرت��ق��اء 

ال�سراكة مع اجلهات ال�سناعية يف القطاعني العام واخلا�ص .

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا

معرفة تقنية : 
• توفري املعرفة االأ�سا�سية يف مبادئ الهند�سة امليكانيكية جنباً  اإلى جنب مع املعارف الالزمة لدعم الريا�سيات والعلوم 	

واحلا�سوب واأ�سا�سيات الهند�سة . 
• تطوير املهارات االأ�سا�سية الالزمة لتنفيذ وت�سميم امل�ساريع املخربية .	
• تطوير القدرة على �سياغة امل�ساريع وامل�ساكل وو�سع خطة عملية لال�ستفادة من املعرفة التقنية واملهارات املتنوعة .	

مهارات االت�صال :
 تطوير القدرة على تنظيم وتقدمي املعلومات على نحو فعال �سواء كان �سفوياً اأو كتابياً اأو ر�سوماً بيانية .

التح�صري للدرا�صات العليا :
توفري ما يكفي من ات�ساع وعمق الجناح الدرا�سات العليا الالحقة ودرا�سة ما بعد التخرج وبرامج التعلم امل�ستمر .

التح�صري للمهنة :
واالأخ��الق  وال�سالمة  والقيادة  اجلماعي  العمل  ذلك  يف  مبا  املهنية  املمار�سة  يف  تن�ساأ  التي  للم�ساكل  وا�سع  تقدير  تقدمي 

واخلدمة واالقت�ساد واملنظمات املهنية .
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 ق�سم الهند�سة امليكانيكية /اأنظمة التكييف والتربيد

اأع�صاء جمل�س الق�صم 
/ ح������م������دان  ع�����ام�����ر   . د   / ال����ع����ب����و�����س����ي  اأح������م������د   . د   / ال�����ق�����واب�����ع�����ة   د.�������س������ف������وان 
/ ط�������ب�������ازه  ط�������ه  د.   / ال�����ع�����م�����اي�����ره  م������ال������ك   . د   / ال�����������س�����ك�����ارن�����ه  اأجم�����������د   .  د 
اخل���ل���ي���ل ����س���ه���ن���از  م.   / احل�����اف�����ظ  ع����ب����د  امي��������ان   . م   / ����س���ع���ب���ان  اأب��������و  ن���ب���ي���ل   . د 

م�صرفو املخترات

ن�������������س������ر اأمي���������������������������ن   . م 
ال�������ب�������دوي اأ��������س�������ام�������ة   . م  
ف����������������وزي دع��������������������������اء   . م 
ب��������������������زاري ه��������������������دى   . م 

خم�����������ت�����������رب م������������ق������������اوم������������ة امل���������������������واد 
ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ه االالت  خم�������ت�������رب 
خم�����ت�����رب ال�����ق�����ي�����ا������س�����ات ال����ه����ن����د�����س����ي����ة  
خم���������ت���������رب ان�����������ت�����������ق�����������ال احل����������������������راره

خم�����ت�����رب ال�����دي�����ن�����ام�����ي�����ك�����ا احل�������راري�������ه 
خم�����������������������ت�����������������������رب ال��������������ت��������������ح��������������ك��������������م
الهوائيه واالأنظمة  الهيدروليكا  خمترب 
امل�������������������������س������������اغ������������ل ال��������ه��������ن��������د���������س��������ي��������ة

خمترات الهند�صة امليكانيكية / اأنظمة التكييف �التريد

لينا حممود
�سكرترية الق�سم

فنيو امل�صاغل
ع������ب������د االإل������������������ه ال�����ب�����������س�����اي�����ره
������������س�����������ه�����������ي�����������ب م����������و�����������س����������ى
ط�������������������������������������ارق اجل������������������������������والين
حم��������������م��������������د ال���������ت���������م���������ي���������م���������ي
اح���������������������������������������س�������������������ان ن������������وف������������ل
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 ق�سم الهند�سة امليكانيكية / اأنظمة التكييف والتربيد

د . اأجمد ال�صكارنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د . اأحمد العبو�صي   
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبيل اأبو �صعبان
اأ�ستاذ م�ساعد

م . اميان عبد احلافظ
مدر�ص

م . �صهناز اخلليل
مدر�ص

د . �صفوان القوابعة
اأ�ستاذ م�سارك

د. طه طبازه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عامر حمدان
اأ�ستاذ م�ساعد

د . مالك العمايره
اأ�ستاذ م�ساعد
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 ق�سم الهند�سة امليكانيكية واأنظمة التكييف والتربيد

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

زينه حممد ابوخديجه

عبداهلل �سامي  يو�سف

معت�سم حممدعزالدين �سدر عبداهلل م�سطفى دع�سان

طارق عمادالدين برهم�سند مازن جرادات

ب��������ل��������ق��������ي�����������������ص حم��������م��������د ال�������������ف�������������اع�������������وري
م�������������������اه�������������������ر حم�������������������م�������������������د ج�������������������وري�������������������ه
ه���������������������������س�������������ام ح���������������������������س�������������ن�������������ي ح�������������������س���������ن
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د. لوؤي دبور
ق.اأ رئي�ص الق�سم

ق�سم هند�سة العمارة

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
ي�سعى ق�سم هند�سة العمارة ليكون مركزاً اأكادميياً رائداً يف االإعداد ال�سليم لربط خمرجات التعليم يف جمال هند�سة العمارة  
النواحي  املنا�سب يف خمتلف املجاالت املعرفية يف هند�سة العمارة مركزاً على  التعليم االأكادميي  ب�سوق العمل، ويف تقدمي 
االأكادميية الفنية والتقنية العملية يف تاأهيل خريجيه، حماواًل االإ�سافة اإلى جماالت املعرفة كل ما هو جديد ومفيد من 

تقنيات املعرفة احلديثة يف هذا التخ�س�ص.

يوفر الق�سم بيئة منا�سبة و داعمة مل�ستوى تعليمي عايل العداد اخلريجني للقيام مبهامهم على اف�سل وجه يف مواجهة 
النه�سة العمرانية احلديثة التي تتطلب اإعداد كوادر حملية متخ�س�سة وحا�سلة على تعليم هند�سي معماري نوعي يف جميع 
جماالت وعلوم هند�سة العمارة ومتطلباتها، وبذلك يهدف الق�سم اإلى اإعداد مهند�سني معمارين موؤهلني يف املبادئ والعلوم 
الهند�سية املعمارية وقادرين على حل امل�سكالت التي تواجه قطاع البناء واالإن�ساءات من حيث القدرة على اإعداد الت�ساميم 
للم�ساريع الهند�سية والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات الهند�سية والتمتع بالقدرة على حتليل ق�سايا العمرانية، و�سياغة 
احللول من خالل التفكري العملي والعلمي املنطقي ومهارات االت�سال الالزمة للتناف�ص يف �سوق العمل املحلي والعربي و 

امل�ساهمة يف ن�سر املعرفة و التكنولوجيا يف هند�سة العمارة.  

العلمية  البحوث  وعمل  الدكتوراة  و  املاج�ستري  درجتي  على  واحل�سول  العليا  درا�ساتهم  ملتابعة  اخلريجني  يوؤهل  انه  كما 
املطلوبة الإثراء عملية التطوير الهند�سي.

مينح الق�سم درجة البكالوريو�ص يف هند�سة العمارة  بعد اإمتام 	6	 �ساعة معتمدة بنجاح.

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
االرتقاء بكفاءة و فاعلية التعليم الهند�سي املعماري بتح�سني الطلبة باملعرفة و اخلربة يف جمال هند�سة العمارة ليكون 

قادراً على ت�سميم االبنية و امل�ساريع املعمارية مع االخذ بعني االعتبار الطابع املحلي واالقليمي  و احل�ساري للعمارة. 
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ق�سم هند�سة العمارة

اع�صاء جمل�س الق�صم 
 د. لوؤي مر�سد دبور / اأ.د  قبيلة فار�ص حمود / د. فرا�ص حممد �سرف /د.  امين نوري ال�سليمان /
/ �سقري  ا���س��م��اع��ي��ل  ح��ن��ني  م.   / ال��ع��ط��ا  اح��م��د  فالنتينا  م.    / ال���زغ���ول  ن��اج��ي  و���س��ف��ي   د. 
م. منى عبد الكرمي �سعالن / م. �سذى حممود العودات / م عي�سى » حممد هايل البزمليط

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
معرفة تقنية – توفري املعرفة االأ�سا�سية يف مبادئ هند�سة العمارة من خالل تنمية قدرات الطلبة على ادراك العنا�سر 	. 

االب��داع  و تطور  املعريف  االدراك  تركز على  بتقدمي مناهج مميزة  التعبري عنها  و طرق  و احل�سية  الب�سرية  املعمارية 
الفردي.

مهارات االت�سال – تطوير القدرة على تنظيم وتقدمي الت�ساميم املعمارية على نحو فعال بالرتكيز على املجاالت املعرفة 	. 
يف املوا�سيع الهند�سية وهند�سة العمارة التي متكن الطالب من دمج النظرية العلمية بالت�ساميم العملية التطبيقية 

التخرج 	.  بعد  ما  ودرا�سة   ، الالحقة  العليا  الدرا�سات  الإجن��اح  ال�سرورية  املعارف  العليا – توفري  للدرا�سات  التح�سري 
وبرامج التعلم امل�ستمر.

التطور يف 	.  من خالل مواكبة  املهنية،  املمار�سة  يف  تن�ساأ  التي  للم�ساكل  وا�سع  تقدير  تقدمي    – للمهنة   التح�سري 
جماالت هند�سة العمارة عامليا 

خلود ن�صيم
�سكرترية الق�سم

خمترات ق�صم هند�صة العمارة

م�صرفات املخترات

م���������������������������س�������������غ�������������ل امل������������ج�������������������������س������������م������������ات
خم���ت���رب ال���ر����س���م ب���ا����س���ت���خ���دام احل���ا����س���وب

احل���م���ي���د ع����ب����د  ت����وف����ي����ق  ف����������داء  م. 
ال�����ع�����ب�����ادي اهلل  ������س�����ي�����ف  ه�����ب�����ة  م. 
درادك�������������������������ة ��������������س�������������الم  مل���������������ى  م. 
ع�����ب�����دال�����ن�����ب�����ي  خ��������ال��������د  والء  م. 
ع��ج��م��ي��ة اب�������و  �����س����ال����ح  ن�������س���ري���ن  م. 
��������س�������ن�������دوق�������ة ط�������������ه  دع���������������������اء  م. 
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اأ.د قبيلة حمود
اأ�ستاذ 

د. ��صفي الزغول 
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. �صذى العودات 
مدر�ص

د. لوؤي  دبور 
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق�سم هند�سة العمارة

د. اأمين ال�صليمان  
اأ�ستاذ م�سارك 

د. فرا�س �صرف 
اأ�ستاذ م�سارك 

م. فالنتينا العطا 
مدر�ص

م. حنني �صقري
مدر�ص

م. منى �صعالن
مدر�ص

م.عي�صى البزمليط
اأ�ستاذ ممار�ص
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ق�سم هند�سة العمارة

االء حممد عبا�سي

زيد عدنان ال�سوابكه تهاين حممود القا�سي

امنية جودات �سعيد اجمد هاين دعنا

ا�سراء �سالح �سالح

زينه �سامح حممد ابو عمر

ان�ص احمد ابو�سرار

امال خليل نوفل

�سذى جمال الوراقي

بيان �سائد �سري

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

حم����������������م����������������د ب����������������ا�����������������س����������������م  م������������و�������������س������������ى
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حممد عبداهلل ابور�ساع حممد احمد ابوعيد

عدي يو�سف من�سور

نادر �سيمون التقى

عبيدة عامر العكيدي

م�سطفى ع�سام احميد

عال عبد اهلل النريب

نور هايل ال�سوبكي

معاذ زيد ع�سفور

علي عمار داود

ق�سم هند�سة العمارة

ب����������������������راءه ع����������������������م����������������������اد ع�������ي���������������س�������ى
�������س������اره ع������ط������ي������ه »حم������م������د �������س������ال������ح«
ع����������ب����������داهلل اح����������م����������د ع������ب������دال������غ������ن������ي

م���������س����ط����ف����ى ع����ب����دامل����ه����دي اال�����س����ط����ه
والء ع�������������ب�������������دال�������������ك�������������رمي �������س������ع������الن
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ق�سم تكنولوجيا الطاقة البديله

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا

اأن يكون ق�سم تكنولوجيا الطاقة البديلة رائداً حملياً واقليمياً متميزاً يف جمال تكنولوجيا الطاقة البديلة التطبيقية 
والبحث العلمي وملتزماً باملعايري العاملية للجودة ال�ساملة .

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا

االرتقاء بعملية التعليم التكنولوجي والتطبيقي وفاعليته بتح�سني الطلبة باملعرفة واخلربة يف جمال تكنولوجيا الطاقة 
البديلة وحتقيق ال�سراكة مع اجلهات ال�سناعية يف القطاعني العام واخلا�ص .

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا

• معرفة تقنية : 	
توفري املعرفة االأ�سا�سية يف مبادئ تكنولوجيا الطاقة البديلة جنباً اإلى جنب مع املعارف الالزمة لدعم الريا�سيات والعلوم 

واحلا�سوب و يتم الرتكيز على جمال تكنولوجيا الطاقة البديلة .

• مهارات االت�صال :	
تطوير القدرة على تنظيم املعلومات وتقدميها على نحو فعال �سواء كان �سفوياً اأو كتابياً اأو ر�سومات بيانية .

• التح�صري للمهنة :	
العمل اجلماعي والقيادة وال�سالمة واالأخ��الق  املهنية مبا يف ذلك  املمار�سة  تن�ساأ يف  التي  وا�سع للم�ساكل  تقدمي تقدير 

واخلدمة واالقت�ساد واملنظمات املهنية .

د . نبيل اأبو �صعبان
 ق.اأ رئي�ص الق�سم

د . حممد م�صعود
اأ�ستاذ م�ساعد

د .زبري حمي�صي 
اأ�ستاذ م�سارك 
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ق�سم هند�سة انظمة القوى والتحكم

د. حممود زيدان  
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �صعد �صاكر
 ا�ستاذ م�ساعد

د. يو�صف جرادات 
ق.اأ.  رئي�ص الق�سم

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز يف جمال التعليم الهند�سي والبحوث التطبيقية الريادية وفق املعايري العاملية للجودة ال�ساملة يف جمال هند�سة 

اأنظمة القوى والتحكم

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
لديهم  والتحكم  القوى  اأنظمة  جمال  يف  مبهند�سني  العمل  �سوق  بتزويد  وذل��ك  والتطبيقي  التكنولوجي  التعليم  يف  االرتقاء 
املعرفة والقدرة يف ا�ستخدام املهارات الهند�سية وو�سائل التكنولوجيا احلديثة يف التطبيق العملي وحتقيق ال�سراكة يف ال�سناعة.

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
يعترب ق�سم الهند�سة الكهربائية – هند�سة اأنظمة القوى والتحكم من االأق�سام االأ�سا�سية يف كلية الهند�سة حيث يعمل 
على بناء كادر هند�سي متخ�س�ص يف جماالت هند�سة اأنظمة القوى والتحكم تلبي حاجة ال�سوق املحلية والدولية – حيث 
تغطي درا�سة الطالب حقول هند�سية وتكنولوجية متطورة ترفع من م�ستواه لكي متكنه من التعامل مع كل ما ي�ستجد يف 

�سوق العمل وتكون لديه اخلربة الكافية يف الت�سميم والت�سكيل والتطوير مل�سائل هند�سية تتعلق بتخ�س�سه.
وتهدف اخلطة الدرا�سية يف تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية – هند�سة اأنظمة القوى والتحكم الإعداد مهند�سني متخ�س�سني 

ناجحني قادرين على التعامل والنخراط يف امل�ساريع الهند�سية املختلفة التي تت�سمن حقول الهند�سة الكهربائية.


