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 2021/2022 الدراسي للعام االول الدراسي لفصلل التخرج مشاريع

المنفذون الطلبة المشرف المدرس   اسم المشروع 

 . اسامة احمد الشحاتيت1

 Zuj Easy Bus د. محمد المهيرات
 . حسام الدين ابو شرخ2

 محمد عادل مجاهد. 3

 . محمد احمد امين مطور4

 د. محمد المهيرات ستيف اليا امجد عماري .1

School Management 

System 

 . محمد ابراهيم علي سعداوي2

 . حمزه فيصل الشرادوه3

 . عصام موسى صافي4

 د. محمد المهيرات . بشار وليد محمود ابونوفل1

E-Voting System 2زايد مصطفى الزينات . خالد 

 . نمر تيسير حلمي عاشور3

. هديل محمود عبد الهادي أبو 1

 ربيع

 د. ثامر الرواشدة

online complaints 

system 

 

. هيثم يوسف عبد العليم 2

 السعدني

 . غدير إبراهيم محمود صالح3

 . حنين محمد عبد الرحمن خلف4

 . حنين بالل السمنة1

 الرواشدةد. ثامر 

online court system  

 . عهود ياسر المناصير2

 . يوستينا فريد بشاره3

 ساره عماد طه الخفاجي . :1

 د. ثامر الرواشدة

online tourism 

system   
 . والء ياسر عبدهللا المواهرة2

 . اسراء شكري3

 . نبراس عبدالكريم العمايره1

 Mobile Gym & Nutrition د.احمد الذنيبات
 . احمد مازن عمر فخر الدين2

 . زيد كايد يوسف جعنينه3

 . محمد عاهد احمد بدر4

 . انس نظمي الغوانمة1

 . عمر طارق محمود حتاملهCoffee House 2 د.احمد الذنيبات

 . محمود خطاب محمود الخطاب3

 . شهد كمال خليل مرشد1

 Drug Zone د.احمد الذنيبات

 ايمان طارق شفيق سعد. 2

 . رشيد عثمان رشيد طبنجه3

 . مالك محمد جابر شقفة4
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 . زيد ناصر عثمان البواب1

 . ابراهيم احمد ابراهيم مصطفىBlood Bank System 2 د.احمد الذنيبات

 . حمزة فتحي حبول3

 حسين صبري عبدالرؤوف . احمد1

 د.هاني الميمي
Best Price 

 
 فرسخ ابو محمد مهيوب . يحيى2

 العزه عبدالعزيز حسين . محمد3

 الوحش محمد عبدهللا . صهيب1

 Food Delivery App د.هاني الميمي
 عوده عارف محمد . رامي2

 . عبدهللا ايراهيم حمدان3

 الشباكي عياش محمد . راشد4

 الحموز حسين . محمد1

 د.هاني الميمي
تطبيق لبيع المالبس 

 المستعملة
 تنيره احمد . ليث2

 سمور زكريا . محمد3
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