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وعرقم الجروب الرقم الجامعياسم الطالبموضوع المشر

1932950انفال  عبد هللا عىلي الدريدي

1939102ايمان سامح عبد الكريم السواعب 

1934070رؤى القدس سالم الغريب

ف احمد  ربايعة  1934053بيان اشر

1937390فرح بشار عصام  حمود

1938154رغد احمد  عبد الفتاح الحنيطي
ن 1933926شذى عبد الوهاب محمد ياسي 

1934984رانيا ابراهيم حكمت  الحصان

ي حسن
1633027فادي نصار عقيل مشاقبه بنن

وف ن الشر 1832944يزن محمد حسي 

1836869سيف شور غسان شبيالت

ن سوالمة  امي 
2038013عمر مصطفن

1933507عبدالرحمن ماجد محمود أبوخلف

ي
ن
1938918روان منب  محمد المراف

1934437فرح طالل يعقوب حسان

ي 1837539سالمه فيصل فارس الزعنر

SWE1-G5Remote home monitoring1833547عبدهللا بسام خلف نصار

1932795راما سعيد محمود احمد زامل

1933645هديل عبدهللا محمد ابو زايد

1937206احمد لؤي احمد طه

1938996حسام رائد محمد صامد الرقاد

1935400زين العابدين سامي فايز البشاتوة

1738469احمد ماجد نصار  نصار

1936303محمد محمود محمد االدغم

1939117محمد صالح موىس المرعي

1931790رند تيسب  يوسف ملكاوي

1933864ميسم محمد سالم المعايطة

1938272عبدهللا  عصام محمد الطحاينة

1934685ندى  سليمان خالد الراعي

وق عامر عىلي سالمه
1933740شر

1934033ميس عمر محمود عبدهللا 

ي غانم 
ن بنن 1939063تمارا محمود ياسي 

1932740لينا معتصم عدنان كليب 

1939021عماد احمد عبد القادر  الهباهبه

1931780دانه نارص حسن  ابو سيف
ن 1933378عبدالرحمن عرفات شوكت  شاهي 

SWE1-G1

SWE1-G2

SWE1-G3

educational application for 

people with disabilities

ي مجال ال 
ن
يخص  "transportف

"موضوع تأجب  السيارات

ً
يحدد الحقا

SWE1-G4

SWE1-G6

SWE1-G7

عباره عن موقع بضم عدد صالونات 

ن وبضم عدد فالتر  كبب  ومستخدمي 

كبب 

Security Assistant app using 

cybersecurity and artificial 

intelligence

Same E-LEARNING System

SWE1-G8

SWE1-G9

SWE1-G10

Gas station 

Application to organize 

university services  using 

(Android & AI)

Applied Medical Sciences
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1935691أمب  سامر محمد الجميىلي

1933522ابراهيم ماجد  عمر خالد

1934067رهف عطية محمد مصطفن

1935409محمد مصطفن داود دغش
ن 1933942عرين فايز عبد الرحيم حسي 

1934453محمد عمران ابراهيم زايد

ي
1931727أسيد منصور نرصي الدلقمونن

1933841ريم احمد ذيب العاصي

1934045شهد خالد محمد الجابر

1935103عبد الرحمن محمود عبد هللا زياده

ه 1931727طارق جواد عبداللطيف عمب 

1932769داليا محمد عىلي عبد الهادي ابو الحسن

1932132فرح عبدهللا محمد عود

يف الزيود ن شر 1837831هيثم امي 

1932391راما وائل محمد رضوان مسوده

SWE1-G14
ً
1830966عبد الرحمن محمد عبد هللا الخاليلهيحدد الحقا

2030105ساره رمزي ابراهيم النبابته

2037875عبب  غازي ابراهيم ابو سمحان

2044558رنيم موىس أحمد قطش

1932387عائشه محمد عبد القادر شبانه

SWE1-G16
ً
1837680عميد عبد المجيد رجا المالطييحدد الحقا

SWE1-G10Applied Medical Sciences

SWE1-G15

SWE1-G11

SWE1-G12

SWE1-G13

HU Transportation 

Book health appointments

ً
يحدد الحقا

ً
يحدد الحقا
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ف المشر

عبدالرحمن الغويري.د

ي سالمة
ي بن 

 
د هان

معن حماد. د

بشار الشبول. د

ي سالمة. د
ي بن 

 
هان

معن حماد. د

عبدالرحمن الغويري.د

بشار الشبول.د

دكتور بشار الشبول

معن حماد.د
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ي سالمة. د
ي بن 

 
هان

بشار الشبول. د

معن حماد.د

عالء الدين بعاره. د

عبدالرحمن الغويري.د

عبدالرحمن الغويري.د

بشار الشبول. د


