
 قسم الهندسة المدنية   - كلية الهندسةطالبًا وطالبة في  40
 في جامعة الجزيرة الخاصة يناقشون مشروعات تخّرجهم 

 

            
 

قسم الهندسة المدنية في جامعة الجزيرة الخاصة مشروعات تخّرجهم في مدّرج الكلية    – ناقش طلبة كلية الهندسة  
  25( قد بلغ  1الطلبة في المشروع رقم )عدد  كان  ،  2023آذار    14و  13و   12واإلثنين    السبت واألحد أيام  على مدار  

مضامين مشروعاتهم،    عنا  تحّدثوا فيهإذ    ،وطالبةطالبًا    19( فقد بلغ  2الطلبة في المشروع رقم )عدد  ا  أمّ   ...طالبًا وطالبة
 وتفاصيل المخّططات، والمساحات التي تشغلها المباني، موضوع دراساتهم. 

، من الناحية اإلنشائية )سكنية، تجارية، حكومية( سكنية  درست هذه المشروعات في معظمها تصاميم أبنية برجية  
 . وبمساحات مختلفة، في عدد من المحافظات السوريةية، مشافي عاّمة، ومجّمعات عيادات طبّ إضافة إلى 

 أمجد   الدكتورو   از مسوتي،، والدكتور فوّ )رئيسًا(  من السادة: الدكتور أيمن العمارينتحكيم المشروعات  وتأّلفت لجنة  
مع مراعاة حضور الدكتور المشرف إلى جانب  .. .)أعضاء( بحصاص  فؤاد  لدكتوروا ، الدكتور مروان محمود و  ،حلواني

 لجنة المناقشة بطبيعة الحال.
الذي   2023شباط    6خيرة بعد زلزال  في اآلونة األ  ة الحديث كثر حول    اإللكترونية  "لنشرة "الجزيرة  ت تساؤاللى  ورّدًا ع

هذا االمر ليس بجديد بالنسبة لمهندسي    وأنّ عن األبنية وتشييدها وفق الكود الخاص بالزالزل...  ضرب سورية وتركيا
 : عّمارينالالدكتور أيمن  األستاذ ، قال ج الطلبة في الجامعات مشروعات تخرّ  بطبيعة الحال عن  البناء ولم يكن غائباً 

  44أودى بحياة أكثر من  شباط و   6  تركيا فيو   ةوالذي ضرب سوري  ات،درج  7.8  منذ وقوع الزلزال الذي بلغت قوته"
مة لمقاومة  المنهارة مصمّ هل األبنية  مفادها:    شخص ظهرت ماليين المنشورات على مواقع التواصل االجتماعي  ألف

ذة بالشكل الصحيح قادرة على مقاومة الزالزل دون انهيار  المنفّ مة و المنشآت المصمّ   إنّ   :على ذلك نقول  تعليقاً و   ؟الزالزل
على دراسة جميع    ملحق الزلزال(، الذي ينص  )  ه ومنذ صدور الكود العربي السوري أنّ   علماً   !التخفيف من أضرارهاو 



   أنّ إالّ ،  ة العربية السورية تحت تأثير الزالزل بشكل أساسي في تصميم المنشآت الهندسيةالمنشآت على أرض الجمهوري
 .مقاومة الزالزلأساس على  قديمة وغير مدروسة هندسياً معظم المنشآت التي انهارت نتيجة الزلزال هي منشآت كانت 
 

 2023-2022الفصل الدراسي األول   (1المشروع رقم )
 طالبًا وطالبة  25

 الطلبة الذين ناقشوا مشروعات تخّرجهم هم: 
 أحمد نعمان الفرج  -1
 براهيم محمود الفوالإ  -2
 حمد فيصل حامد أ -3
 حمد محمود الحاج أ -4
 كرم الحريري أمجد أ -5
 بتول سليم حجيج   -6
 بيان عبدو حباب   -7
 ديانا سميح زين الدين  -8
 رزان محمد عدنان السويداني -9

 رشا صالح عيسى  -10
 زين العابدين محمود الحمد  -11
 شادي محمد المرعي  -12
 عبد الرزاق عواد السليبه   -13
 عالء فيصل رمضان   -14
 عمر فيصل المحمد   -15
 عيد زيد عيد   -16
 غسان محمد طارق ظاظا   -17
 فضل ناصر درويش  -18
 ماجد رفيق الصمادي  -19
 حمد سكيف أمحمد  -20
 سامه عبد الناصر جنيات أمحمد  -21



 محمد كريم سليمان جحا -22
 الجبار  الجبار عبد  محمد نبي عبد  -23
 للا  محمود عبود عبد  -24
 وسام خالد الحشيش  -25

 
 2023-2022الفصل الدراسي األول   (2المشروع رقم )

 طالبًا وطالبة  19
 الطلبة الذين ناقشوا مشروعات تخّرجهم هم: 

 يمان مأمون خليل إ  -1
 بتول سليم حجيج   -2
 كرم العليوي أحسان محمد  -3
 ديانا سميح زين الدين  -4
 رزان محمد عدنان السويداني -5
 صفوان محمود الخضراء  -6
 عبد للا باسم محيسن   -7
 عبد للا موريس الحج   -8
 حمد السميرأعبد الهادي   -9

 عفاف سمير موصلي   -10
 عالء فيصل رمضان   -11
 علي خضر هرموش  -12
 حمد مفلح أمحمد  -13
 محمد سامر دهمش  -14
 محمد محمود يوسف  -15
 محمد منال يوسف الذقاني  -16
 محمد نور قاسم الطراد  -17
 مرح ياسين المصري  -18
 نوار صالح الدين ياغي -19



، جهم تخرّ   ات مناقشة مشروعلبة  طللهندسة، وقسم الهندسة المدنية يباركون  وعمادة كلية ال  إدارة جامعة الجزيرة الخاصة
 في حياتهم العملية.  النجاح والتوفيق ويتمّنون لهم 

 
 


