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ي - تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية 
2022-2021الفصل الثانن

1935133محمود أنور معرش الغاطي

1938858عامر سعد احمد ابو القمصان

ان جمال هارون عساف 1935113مي 

1837639اري    ج جهاد محمد المراشدة

ف سالم ابونويرة  1931815سالي اشر
1932466رانيا إسماعيل عيىس حيمور 

ي
1935502دانيا ايمن رشيد الطريفن

1934973 جنن صالح الدين ابراهيم ابو حلتم

CIS1-G31933659رغد خالد سميح أبو نارص

1937449ديما محمد إبراهيم حمدان

1937282بثينة سفيان محمد أبو جادو

1934406حمزه سمي  عيىس شور

ن 1837991وليد وائل عيىس ابو قلبي 

1932602حمزة ابراهيم عمر احمد

1937517احمد طالل يعقوب  حسان

1937549هيا نائل محمد نبيل حسن

1935048اسيل حسن احمد سعديه

2030389سيف غسان جمال الصمادي

ن محمد حسن خليل 1935309ياسمي 

ي
1934975حال جمال فائق عفيفن

1933400محمود مروان محمد العالونه

1933556راغب احمد راغب ابو عبيد

1934924اسامه يوسف محمد الخطيب

1935130عامر محمد الصمادي

1932623خالد كمال رمضان خي  الدين

flutter

CIS1-G7Online drug store

CIS1-G4

flutter

الرقم الجامعياسم الطالب

CIS1-G1

زاهر صالح. د

صبحية الصالحي. د

CIS1-G2برنامج االجهزة الطبية

وعرقم الجروب اسم المشر

Blind people support

CIS1-G5arduino project

بنك الدم CIS1-G6

ي. د
 
يوسف الكيالن

ف  المشر

وز فاروق. د فير

زاهر صالح. د

صبحية الصالحي. د

زاهر صالح . د
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1931985صهيب عصام محمد ابو نعمه

1931669بشار فايز خليل المعاريف

1932771اسيل حسن داوود البدوي

1934779نارص مصطفن ابراهيم غربيه

1937602يزن عبدالمجيد عبداللطيف القراونة

1937519يوسف محمد نجيب السمامعه

1934706فالح عامر فالح الخرابشه

1934705زيد خالد  عقيل الخرشان

1934730زيد سلمان عوده ابو صعليك

1934674بشار نضال شكري شحاده

1935363عىلي صالح   سعيد جعاره

1932530ليث محمد محمود الحمد

2038130يزن ايمن فهمي عازم

ي عوده
1936176منترص هشام محمد بنن

2030177عمران محمد اسماعيل معمر

1935100يوسف محمود يوسف نواهضه

يل ابو غازى 1837639انس ماجد جير

1932010فراس معن محمد عبد الحق

ن رسالن فوزي موىس 1937104ياسمي 

ي
1534136احمد محمد عمر انور الطرابيىسر

ي عبد الفتاح عبد هللا
1537967سامح هانن

ن محمد لبد 1837834محمد ياسي 

CIS1-G10سيتم تحديده الحقا

CIS1-G12 سيتم تحديده الحقا

CIS1-G7Online drug store

CIS1-G8

ن الشباب من المشاركة : الشباب تمكي 

الفاعلة بخدمة المجتمع وتسهيل التكافل 

بينهم

CIS1-G9صبحية الصالحي. دسيتم تحديده الحقا

 الهامي. د
معي  

ي. د
 
يوسف الكيالن

وز فاروق. د فير

تطبيق تأجي  شقق وفنادق وشاليهات CIS1-G11وز فاروق. د فير

ي. د
 
يوسف الكيالن


