
Project Titleحالة الطالباالسمالرقم الجامعيالمجموعه#

ن يوسف سالم ابراهيم1187308 احمد شطناوي.دلوجي 

احمد شطناوي.دسوزان يوسف محمد حجات251110848

احمد شطناوي.دساره محمد عبد الكريم البطاينه351110893

ي122107962
احمد شطناوي.دناديه محمد حجازي البورين 

ي603114617 احمد شطناوي.دلىم فهد مثقال مرج 

احمد شطناوي.دعال يوسف احمد هياجنه683115168

ي193108044
ي هانن

احمد شطناوي.درغد سعد محمد بنن

خلدون.دمحمد عبد الرحيم ابراهيم شلبيه314110882

خلدون.داحمد قاسم حسن فحماوى374110896

خلدون.دوفاء زيد محمود غنيمات505114107

خلدون.دهدى محمود نجيب العزه535114224

خلدون.دمرام جهاد محمد الذيابات565114316

خلدون.دسارا عبدالمنعم محمد شطناوي585114367

زكريا .دغاده فاروق قاسم العمري96102847

زكريا .ددعاء محمد ظاهر مقدادى156108037

زكريا .داسيل مصطف  احمد أبوزريق276110863

زياد.دزينب نازم منصور الردايده1613108038

ي7213115656 ه محمد فارس الزعن  زياد.دامي 

ي2213110624 زياد.دابراهيم خالد ابراهيم الزعن 

شادي.داحمد عبدهللا علي كراسنه57101867

شادي.دسيف محمد موىس جرادات287110870

ي5110114158
 
شادي.درغد فيصل عبدهللا الطعان

شادي.دالهنوف سميح عدنان قبالن5410114225

ي6210114870
 
شادي.ددانيه محمد عبدهللا الطعان

شادي.دشذى طالل محمود غرايبه6510114994

شادي.دمرام محمد محمود طوالبه7010115243

نا يارس حنا حداد4811113603 عمر.دمي 

عمر.دالمنترصباهلل تيسي  سعيد عثامنه1711108042

ن العمرى3011110878 عمر.دريم ماجد امي 

عمر.دانس عمر عبدهللا عطار3211110884

عمر.دوليم غالب نعيم بواب3911112695

ن الجراح117105025 ي.دخلدون صبحي حسي 
محمد الزينان 

ف يحن  148108020 ي.دايزولي" محمدسعيد"ارسر
محمد الزينان 

ي.دفارس احمد فريد غرايبه238110828
محمد الزينان 

ي.دحمزه صالح محمد ردايده468113133
محمد الزينان 

MS-Word Stegangraphy

Content based imagereterval 

system

Bus tracking system

 Tienda.com Online Shopping

ServiceBook

Automated Emergency 

System

EduTech: Online Tutoring 

System

Not determined yet since this 

group hasn't come to my 

office yet.

E-Commerce Product Rating 

Based On Customer Review 

Mining

JUST Express Cafteria



ي.دبنان حسام حسن الصادق7514116607
 
محمد الزينان

ي.دبتول محمد عبدالمجيد العزام3814111872
 
محمد الزينان

ي.داقليما مروان فوزى القرعان6114114814
 
محمد الزينان

ي.دنجد محمود نارص حتامله4015112713
محمد الزينان 

ي.درمزي نبيل توفيق سماوي4315112803
محمد الزينان 

ي عواد4915114014
ي.دمرح محمدفؤاد خليفه بنن

محمد الزينان 

ي.دنور وليد محمد علي العمرى7315116443
محمد الزينان 

محمود.دسبيل حسن محمد ابوعاقوله5919114368

محمود.داسماء خالد محمدحسن البطاينه6919115242

محمود.داسيل حسن محمد السواعي6319114901

ي89101975 Libraryمحمود.دسنابل خالد محمود عبدالنن 

Space Reservationمحمود.دسجود احمد خرصن الربايعه9110879

ردايده.دمحمد اسامه محمد العبدهللا416100796

ردايده.دسيف الدين ابراهيم محمود عالونه1316107982

ردايده.دعمر فيصل محمد مصاروه2416110839

ن بكار3316110886 ن عدنان حسي  ردايده.دحسي 

فاطمهحمزه حسي   جميل الديك2917110876

فاطمهقيس يحن  نواف ابو سالم3417110890

فاطمهمصطف  صالح مصطف  ابو عاشور3617110895

محمد ملكاوي. دعبدهللا خليل خالد حجاوى1020104965

محمد ملكاوي. ديزيد عدنان عبدالرزاق االشهب620101937

محمد ملكاوي. داحمد حسان محمود عبيدات32297729

محمد ملكاوي. دبيان اسامه سليم مياس7822105026

محمد ملكاوي. دابرار نشأت عبدالحميد صالح2022108048

ن7101964 محمد ملكاوي. درزان سفيان علي ياسي 

ي رشاد ابو الهنا26110854
محمد ملكاوي. دمؤمن حسنن

ى5721114366 محمود.درافل بسام محمد البحي 

محمود.دسلطان عمار مصطفن البكار4221112720

ن فرعون فالح خليل6721115167 محمود.دمعي 

ن18108043 ي ياسي 
يوسف. أعمر محمد خالد بنن

يوسف. أعلي شحاده احميدى العمرى287640

يوسف. أروان نائل سالم سالمه41112715

يوسف. أكامل محمد كامل شموط52114192

يوسف. أعبد العزيز محمد فهمي الطيطي90329

رائد. دتاج الدين عطيه عوض القرعان2130108052

رائد. دعمار غازى فرحان القرعان4418112831

رائد. دعبدهللا مسعود عبدهللا المسعود4518112938

رائد. دقتيبه عادل محمود النقرش7418116494

رائد. داسامه محمد علي كنعان6418114993

Track My School Bus

My Voice Is My Identity

Students E-Election 

Management System

Physical Therapy clcinic 

system

JUST Technical Support 

Management System

on line- teaching System

transport App

Cold summer APPLICATION

Smart Gym



ي حمد4712113531
رائد. دايمان محمد محمود بنن

ن فهد الصمادى5512114315 رائد. دالرا حسي 

رائد. دنداء محمد عبدالكريم السلمان6612115061

ي7112115301
رائد. دساجده مصطفن محمد المومنن












