
Syrian Arab Republic

Hama University

ICT  Department

يالصفة التعليميةالكليةاالسم
ون  يد االلكبر البر

Ramez.alkhatib@hama-univ.edu.syمدرسالكلٌة التطبٌقٌةرامز الخطٌب.د

walhozwany@hama-univ.edu.syأستاذ مساعدالكلٌة التطبٌقٌةوسام الحزوانً.د

alhassoun@hama-univ.edu.syأستاذ مساعدالكلٌة التطبٌقٌةٌاسر الحسون.د

Dr.eng.ahmad_kurdi@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةأحمد الكردي.د

Nser-alqasem@hama-univ.edu.syأستاذالكلٌة التطبٌقٌةنرص القاسم.د

Reod.Asfer@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةرود األصفر.م

Rafah_mukhtar@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةرفاه مختار.م

Abdo.zahlok@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةعبدو زحلوق.م

Yousef_daboul@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةٌوسف دعبول.م

tallahldendashli@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةطلة الدندشلً.م

Hala_saffaf@hama-univ.edu.syقائم باألعمالالكلٌة التطبٌقٌةهال سفاف.م

اجلمهىرية العربية السىرية
جــامعـــة محــاة

مديرية نظم املعلىمات واالتصاالت
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Syrian Arab Republic

Hama University

ICT  Department

يالصفة العلمية الكليةاالسم
ون  يد االلكبر البر

MaysounSKaf@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةالمعهد العالي للغاتميسون اسكاف

اجلمهىرية العربية السىرية
جــامعـــة محــاة

مديرية نظم املعلىمات واالتصاالت
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Syrian Arab Republic

Hama University

ICT  Department

يالصفة العلمية الكلية االسم
ون  يد االلكبر البر

DR.sultan@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشاندمحم زياد سمطان. د

halhalab@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانحدان الحمبية. د

Sabe-alarab@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشاندمحم سبع العرب. د

drbassamn@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانبدام الشجار. د

dr.aljammal@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانعبد السعين الجسال. د

hassanfarah@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانحدان فرح. د

rababalsabbagh@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانرباب الرباغ. د

khetam@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانختام السعراوي. د

dr.alkhatib@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانحدين الخطيب. د

kkabbesh@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانخالد قبش. د

husain@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانحدين العيدى. د

Ajami1969@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانماجد العجسي. د

fadijnaid@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانفادي الحجي جشيد. د

bassilnm@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانباسل مشذر. د

atefabdo486@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانعاطف عبد هللا. د

eptihsam@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانابتدام سالمة. د

  reemzf@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية طب األسشانريم الفارس. د

اجلمهىرية العربية السىرية
جــامعـــة محــاة

مديرية نظم املعلىمات واالتصاالت

mailto:DR.sultan@hama-univ.edu.sy
mailto:halhalab@hama-univ.edu.sy
mailto:Sabe-alarab@hama-univ.edu.sy
mailto:drbassamn@hama-univ.edu.sy
mailto:dr.aljammal@hama-univ.edu.sy
mailto:hassanfarah@hama-univ.edu.sy
mailto:rababalsabbagh@hama-univ.edu.sy
mailto:khetam@hama-univ.edu.sy
mailto:dr.alkhatib@hama-univ.edu.sy
mailto:kkabbesh@hama-univ.edu.sy
mailto:husain@hama-univ.edu.sy
mailto:Ajami1969@hama-univ.edu.sy
mailto:fadijnaid@hama-univ.edu.sy
mailto:bassilnm@hama-univ.edu.sy
mailto:atefabdo486@hama-univ.edu.sy
mailto:eptihsam@hama-univ.edu.sy
mailto:reemzf@hama-univ.edu.sy


Syrian Arab Republic

Hama University

ICT  Department

يالصفة العلميةالكليةاالســـــــــم
ون  يد االلكبر البر

m.fadel@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدمحم فاضل. د

m.z.alahmad@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدمحم زهبر األحمد. د

talah.k@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريطلة قنبر. د

m.n.dabbagh@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدمحم نادر دباغ. د

m.a.alemadi@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدمحم علي العمادي. د

a.a.alluz@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعبد الكريم قلب اللوز. د

a.aloumari@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعزام العمري. د

a.alabed@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأسعد العبد. د

y.aloumar@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطرييارس العمر. د

a.a.arwana@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعبد العزيز عروانة. د

m.junaid@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريموفق جنيد. د

a.alsamman@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأحمد السمان. د

ي. د m.m.katranji@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدمحم محسن قطرنجر

d.tabbaa@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدارم طباع. د

j.massouh@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريجهاد مسوح. د

a.h.mukresh@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأحمد حمدي مقرش. د

r.almunajed@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريرياض المنجد. د

a.a.alkhaled@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعبد الكريم الخالد. د

aghar.d@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأغر دعاس. د

amer.d@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعامر دباغ. د

a.aldakka@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعدنان الدقة. د

h.tarsha@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريحسن طرشة. د

ه. د n.habra@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريناجح هبر

ي. د
safwat.r@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريصفوة ريحان 

w.shdeed@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريوديع شديد. د

s.ebraheem@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريسامر إبراهيم. د

m.hallak@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريمصطف  الحالق.د

akram.b@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأكرم بزبوز.د

n.hamwi@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطرينادر الحموي. د

m.mousa@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريدمحم موىس. د

ي. د
كمان  aoun.t@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعون البر

a.alzain@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأديب الزين. د

m.saleh@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريماهر صالح. د

h.melley@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريحازم مللي. د

h.hasan@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريحسان حسن. د

a.alkasem@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأحمد القاسم.د

nabeel.d@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطرينبيل درغام. د

ف الصالح. د ashraf.sa@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريأرسر

اجلمهىرية العربية السىرية
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m.alrashed@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريمحمود الراشد.د

murhaf.l@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريمرهف لحلح. د

yaseen.m@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريياسير  المحسن.د

ي.د
nawal.k@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطرينوال القروان 

ghayath.s@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريغياث سليمان.د

ي. د
m.horani@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريماهر حوران 

m.wannous@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريماري ونوس. د

eyad.o@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطرياياد عثمان.د

salwa.d@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريسلوى دبس.د

a.haydar@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريعلي الحيدر. د

wasef.w@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريواصف الوسوف.د

hajar.sh@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البيطريهاجر شهاب.د

ي. د m.kandakji@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريمعن قندقجر

ي.د انر
m.sharabi@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريمن  رسر

ي. قا sh.orabi@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريشادن عرانر

murshed.k@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريمرشد كاسوحة.د

m.a.sabbagh@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريدمحم أمير  صباغ.د

m.alkateb@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريمي الكاتب.قا

a.aldairey@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريأحمد الديري.قا

f.sultan@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريفراس سلطان.قا

a.h.hamad@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريعبد الحميد حمد.قا

maryam.a@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريمريم العيان.قا

m.zainow@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريدمحم زينو.قا

mansoor.m@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريمنصور الموح

r.k.hasan@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريرائد قرا حسن

a.shaheen@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريعلي شاهير 

oumran.f@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريعمران فاعور

obayda.m@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريعبيدة معروف
wafaa.e@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريوفاء العبر

abd.daireyah@hama-univ.edu.syعضو هيئة فنيةكلية الطب البيطريعبدهللا ديريه
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Syrian Arab Republic

Hama University

ICT  Department

ي الصفةالعلميةالكلبةاالسم
ون  يد االلكبر البر

alsaloommaha@hama-univ.edu.sy           عضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةمها السلوم . د

Dr.zgritt@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةخالد زغرٌت. د

Zaynabhaaek@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةزٌنب الحاٌك. د

Anas-bdiwe@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةأنس بدٌوي. د

FalFul@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةدمحم فلفل. د

Fattah1953@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةعبدالفتاح دمحم. د

wsarakibi@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةولٌد سراقبً. د

wejdanmkdad@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةوجدان مقداد. د

Dr.rawdkhabbaz@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةرود خباز. د

Khadega.alef84@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةخدٌجة ألفا. د

Iman.sy-609@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةإٌمان عبدالقادر. د

Ratteb.skar@hama-univ.edu.syعضوهٌئة تدرٌسٌةكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةراتب سكر. د

ي
H-Albounni@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةهنادي البن 

Azza-but@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةعزة بطرش

Htrba2020@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةحسناء الرساج

B.Nhaili@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌةبارعة نحيلي
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Asmahankhalaf@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادأسسهان خمف.د

Hazzamoufleh@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادهزاع السفمح.د.أ

Kanjokanjo@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادكشجه كشجه.د.أ

Jamaltaktak@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقتراددمحم جسال طقطق.د.أ

Abdulkadermando@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادعبد القادر مشدو. د

Osmannakkar@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادعثسان نقار.د

Salmanmouala@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادسميسان معال.د

Firasalashkar@hama-univ.edu.syعزه هيئة تدريديةكمية االقترادفراس األشقر. د

ayaam.yaseen@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكمية االقترادأيام ياسير . د

Fatimalbabidi@hama-univ.edu.syعزه هيئة فشيةكمية االقترادفاطسة لبابيدي. م

Anaskhaloof@hama-univ.edu.syعزه هيئة فشيةكمية االقترادأنس خمهف. أ

RolaAbood@hama-univ.edu.syعزه هيئة فشيةكمية االقترادروال عبهد. م

MaherZaid@hama-univ.edu.syعزه هيئة فشيةكمية االقترادماهر زيد. د

LamaAlazhar@hama-univ.edu.syعزه هيئة فشيةكمية االقترادلسى األزهر. م
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ddrahal@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية درغام الرحال.  د.أ

Majedamosa200@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية ماجدة مهسى. د

Dr.marza@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية دمحم مرزا. د

Shoukria.hakki@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية شكرية حقي. د

D.nsreen.zaid@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية ندرين زيد. د

Ahmadalkanj@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية أحسد الكشج.  د

Daren-22@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية دارين رمزان.  د

Saba-hn@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية دارين سهداح.  د

hasanlina@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكمية التربية ليشا حدن. د

ي.د
moutaz@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسية كمية التربية معبر  العلوان 

Noura.hakmi@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسية كمية التربية نورا حاكمه.د

Drahmad.khatab2018@hama-univ.edu.syمشرف باألعمالكمية التربية أحسد خطاب. د

Moulhem78@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكمية التربية دمحم ممحم. د

Waesaed1975@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكمية التربية وائل سعيد. د

Malak.malak@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكمية التربية ممك يهنس. أ

Asmaasara030@hama-univ.edu.sy(قٌد االٌفاد)معٌدة كمية التربية أسساء سراقب. أ

Bayanwalw1995@hama-univ.edu.sy(قٌداالٌفاد)معٌدة كمية التربية بيان واله. أ
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بية الرياضيةمهند العواج mohanad.alawaj@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية البر

بية الرياضيةرشاف القاسم roushaf.alkasem@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية البر

ي بية الرياضيةاحمد قباقجر ahmed.kabakji@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية البر

بية الرياضيةهمام حشيش humam.hashesh@hama-univ.edu.syمعيدكلية البر
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zilalkattan@hama-univ.edu.syكلية الصيدلةعضو هئية تدريسيةظالل قطان.د
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ي.د
يعبد الحميد الملفر  Dr.almalke@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البرسر

يدمحم أيمن الصباغ.د Dr.alsabagh@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البرسر

ي.د
يحيان العلوان  Dr.alwani@hama-univ.edu.syعضو هيئة تدريسيةكلية الطب البرسر

يدمحم صفا زودة. د Dr.zodah@hama-univ.edu.syمدرسكلية الطب البرسر
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taher@hama-univ.edu.syأضتبر هطبعذكليخ العلىمطبهر دمحم.د

alhouri@hama-univ.edu.syهذرشكليخ العلىملؤي الحىري.د

hamada@hama-univ.edu.syأضتبر هطبعذكليخ العلىمغطبى حوبدح.د

watfah@hama-univ.edu.syهذرشكليخ العلىمهيثن وطفخ.د
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mouri.gadnfar@hama-univ.edu.syأستاذ مداعدكمية الهشدسة الزراعيةمرعي غزشفر. د

adel.alouche@hama-univ.edu.syأستاذ مداعدكمية الهشدسة الزراعيةعادل عمهش. د

murhej.aldoubiat@hama-univ.edu.syأستاذ مداعدكمية الهشدسة الزراعيةمرهج الدبيات. د

mohamad.nayouf@hama-univ.edu.syاستاذ مداعدكمية الهشدسة الزراعيةدمحم نيهف. د

majed.moussa@hama-univ.edu.syمدرسكمية الهشدسة الزراعيةماجد مهسى. د

ghazi.alabdalah@hama-univ.edu.syمدرسكمية الهشدسة الزراعيةغازي العبدهللا. د

laila.dahak@hama-univ.edu.syقائم باألعسالكمية الهشدسة الزراعيةليمى الزحاك. د

bashar.alsheikh@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةبذار الذيخ. د

eman.masoud@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةإيسان مدعهد. د

ehab.aldaman@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةإيهاب الزسان.  د

ola.modawar@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةعال مدور.د

nezar.soleman@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةنزار سميسان. د

samer.tomeh@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةسامر طعسة.  د

altahli@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةعبد الهاحد الطحمي. د

khaled.kasem@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةخالد قاسم. د

ali.dibo@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةعمي ديبه. د

hareth.hammad@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةحارث الحساد. د

kais.sultan@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةقيس سمطان. د

yassein.el-arifi@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةياسين العريفي. د

sakhr.ajouz@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةصخر عجهز. د

haidar.alhasan@hama-univ.edu.syمدرس متسرنكمية الهشدسة الزراعيةحيدر الحدن.  د
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A.Salem@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةعبد الرزاق سالم. د

M.Fattama@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمحمود فطامة. د 

A.AlJundee@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةعبد القادر الجندي. د 

W.Hazwanee@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةوسام الحزوانً. د 

A.Shaker@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأمجد شاكر. د 

B.Sultan@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةبشر سلطان. د 

K.zain.alabedeen@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةكنان زٌن العابدٌن. د

L.Halawa@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلٌلى حالوة. د

L.Muhammad@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلجٌن الدمحم. د

A.Laflof@hama-univ.edu.syعضو هٌئة تدرٌسٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأٌمن لفلوف. د
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Mohamad.Bakr@hama-univ.edu.syمعيد موفدكلية التمريضدمحم بكر

Fawziah.Othman@hama-univ.edu.syمعيد موفدكلية التمريضفوزية عثمان

Rouba.Tamer@hama-univ.edu.syمعيد موفدكلية التمريضربا تامر

Abdalah.Bakour@hama-univ.edu.syمعيد موفدكلية التمريضعبد هللا بكور

Asem.Alkhateeb@hama-univ.edu.syمعيد موفدكلية التمريضعاصم الخطيب

Abdalkareem.Alazak@hama-univ.edu.syمعيد موفدكلية التمريضعبد الكريم العزق

Reda.Habib@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضرضا حبيب

Nouha.Alkhateeb@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضنها الخطيب

Nadia.Khazal@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضنادية خزعل

Samar.Marouf@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضسمر معروف

Khaled.Alsaad@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضخالد السعد

Reem.Kadour@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضريم الشيخ قدور

Moustafa.darwich@hama-univ.edu.syمعيد كلية التمريضمصطف  درويش

Noura.Morad@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية التمريضنورا مراد

Dema.Bakour@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية التمريضديمة بكور

Mohamad.Masri@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية التمريضدمحم المرصي

Nour.Esmaeel@hama-univ.edu.syقائم باألعمالكلية التمريضنور اسماعيل
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Abdrazzak-salim@hama-univ.edu.syكلية الهندسة المعماريةعضو هئية تدريسيةعبد الرزاق السالم.د.أ

Jamil-hazouri@hama-univ.edu.syكلية الهندسة المعماريةعضو هئية تدريسيةجميل حزوري.د

ي.د Barrakgharbi@hama-univ.edu.syكلية الهندسة المعماريةعضو هئية تدريسيةبراق غرنر
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abdalkafe.ba@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوبعيد الكايف اليارودي. م

hana.sa@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوبهناء الصياغ. م

basel.dh@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوببادل دهومش. م

khadooj.gh@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوبخدوج غيشة. م

lama.sa@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوبملى السيع. م

taghred.ha@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوبتغرود حرػوش. م

ahmad.da@hama-univ.edu.syعضو هوىة تدروسوةاملعهد الًقاني للحادوبأمحد ضوا. م
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M.R.Elmansour@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريدمحم راهي الوٌصىر. د

M.Othman.agha@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريدمحم هبزى عثوبى أغب. د

Ghada.n@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريغبدح الٌجبر.د

Rawa.alkhaled@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريروعخ الخبلذ.د

Mammon.alamir@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريهأهىى األهير.د

Sanna.h@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريضٌبء الحوشى

MahmoudKaeed@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريهحوىد كعيذ.د

Tareq.543@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريطبرق ضركيص.د

Dr.obaedaIB@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريعجيذح الجظ.د

Khader.m@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريخضر هحفىض.د

Ahmad.h@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريأحوذ حسوري.د

Maha_arafa@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريههب عرفخ.د

qamarah@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريقور هحوىد.د

Marwa.D@hama-univ.edu.syهذرشالوعهذ التقبًي للطت الجيطريهروح دثبيخ.د

اجلمهىرية العربية السىرية
جــامعـــة محــاة

مديرية نظم املعلىمات واالتصاالت

mailto:M.R.Elmansour@hama-univ.edu.sy
mailto:M.Othman.agha@hama-univ.edu.sy
mailto:Ghada.n@hama-univ.edu.sy
mailto:Rawa.alkhaled@hama-univ.edu.sy
mailto:Mammon.alamir@hama-univ.edu.sy
mailto:Sanna.h@hama-univ.edu.sy
mailto:MahmoudKaeed@hama-univ.edu.sy
mailto:Tareq.543@hama-univ.edu.sy
mailto:Dr.obaedaIB@hama-univ.edu.sy
mailto:Khader.m@hama-univ.edu.sy
mailto:Ahmad.h@hama-univ.edu.sy
mailto:Maha_arafa@hama-univ.edu.sy
mailto:qamarah@hama-univ.edu.sy
mailto:Marwa.D@hama-univ.edu.sy


Syrian Arab Republic

Hama University

ICT  Department

يالصفة العلميةالكليةاالسم
ون  يد االلكبر البر

Maysa-zyadeh@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخهيطبء زيبدح. د

mohamdHafz@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخدمحم حبفظ. د

olaALhamwi@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخعال الحوىي. د

raniaKasoha@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخراًيخ كبضىحخ. د

samarRazok@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخضور رزوق. د

dareenHabob@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخداريي حجىة.  د

omeaaMbark@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخأهيخ هجبرك.  د

ranaashish@hama-univ.edu.syعضى هيئخ تذريطيخالوعهذ التقبًي للتعىيضبد الطٌيخرًب عشيش. د
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