
الموضوعالقسم مشرف 3مشرف 2مشرف 1اسم الطالبرقم الطالبالتسلسل
عبد اهللا عيسى علي السيد0090066
حازم عمار حامد عابدين0090274
حمزة أحمد ملحم0098338
محمود جمال ضراغمة0091727
دعاء وليد بطاح0096293
ديما محمود النسور0094633
أسيل الّبكار0096622
نور ماجد الزعبي0094709
BITرند أيمن نافع المدادحة0096274
CISريم عبد اهللا الشهوان0085903
BITأسامة طايل جميل0095536
CSآريم عبد اهللا الزعبي0096240
ديمة فراس عابدين 0090027
محمد حسين الخضراء0094705
الهام محمد يوسف0091063
شادن ّصباح صالحات009303

CISأريج سيف المطاوع0119230
رندا المومني0096596
إيناس توغوج0094677
أية صندوقة0090344
ريم الهادي0094694
BITجلبهار النجداوي0097459
ميس الجريري0100787
رنا أبو عروق0107102
إسراء زياد سالم بديس0090725
رزان محمد أمين الخوالدة0094689
إسالم علي صباحين0091166
شذى هشام العمري0091113
هبة محمد عادل صالح0098055

Inventory Android App

Online web Page on Mobile application

فن الطبخ 

Riare

Quality Assurance System

Online Travel Agent System

E-commerce Website Fashin

Super Market Shopping
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السيدة سمر السقا
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5

د. أسامة ربابعة 6
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د. عمار الحنيطي
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م. لبنى ناصر الديند.ة.  إيمان المومنيم. سمر السقا 8

د. عمر القاضي

د. حسام فارس 9

BIT د. أسامة ربابعة 10
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الموضوعالقسممشرف 3مشرف 2مشرف 1اسم الطالبرقم الطالبالتسلسل
عبد الكريم راجح أبو لحية0081919
محمودخالد محمد اسماعيل0078154
أسامة عواد بني خالد0084675
بيان عفيف عبد الحميد صدقة0091016
ريم عدنان عبد الكريم غيث0091572
حنين خالد العقرباوي0092350
BITعالية عبد السالم حردان0094700
نور بسام الحديد0098189
ديانا شاآر عميرة0086667
اآلء محمد ناصر نيروخ0094624
نهاد محمد شحدة المصري0094664
مجد عدنان النيف0097957
BITرنيم محمود يوسف قواسمي0094691
ميس محمد الشيخ0094708
ميس محمد مقدادي0094707
BITربى محمد عوني موآي0090083
عريب سمير جمال الرياالت0094652
نور اسماعيل أحمد عواد0090588
محمد حيدر محمد خصاونة0098605
محمود هشام محمود العالول0095479

متابعة صحيةBITد. عمر القاضيمحمد أحمد علي حسونة180081868
BITOnline Shopping Cartم. مريم إطريقأحمد ماهر يوسف عرار190086028

عبد اهللا إبراهيم الصبارنة0098547
رانيا محمد جرار0094635
أماندا سامر صالح0094675
أية يحيى فاعور0091284

BITBids on Booksم. سمر السقازين مهند القضاة210090549
BITرزان مصطفى محمد انعيم0096610
CSنجود محود حسن السواعير0096602

Travel Agency Management System

أ.د. رياض جبريد. جعفر القطاونة22

م. مريم إطريق 11

د. علي الروضان12

د. بشار الشبول

Real Estate Site

Ain lines

Fleet Management (Schnell)

E-tconding game

Tascase.com

E-Learning System

Anti The ft

BIT

BIT

م.  لبنى ناصرالدين 13
CS

د.بسام حمود.ة. ربى عبيدات م. روال الخالد14
CIS

15

CIS
د. ثائر حمتيني د. بشار الشبول 16

BIT د. علي الروضان د. عمر القاضي

BIT د. رزق السيد 17

CIS
د.ة. ربى عبيدات 20

BIT



الموضوعالقسممشرف 3مشرف 2مشرف 1اسم الطالبرقم الطالبالتسلسل
سند فايز عزيزية0081911
طارق زياد التل0097471
بانا مصطفى مدادحة0092016
صبا أحمد عبابنة0094649
سالم محمد البطوش0096878
عمر رائد المكاوي0096258
حسام حسان الجنيدي0098589
BITعمر سالم محمد أبو سيف0089891
CISعبد اهللا يمان علي محمد العرجا0080835
ثامر المناصير 0097479
مهند محمد العليمات0096750
داليا جمال سليمان0090492
روان طالل الديك0091522
رزان خليل عبد الرحمن 0090755
CISرزان أحمد أبو غزالة0096190
أالء صالح موسى أبو حجمية0090722
رغد نضال توفيق الجندي0094690
أية محمود جميل عرباس0091070
نور ظاهر سليم جرار0094612
ريما فخري توفيق فريحات0094642
وليدة عبد اهللا الرفاعي0090069
أسيل أحمد حماد0094671
BITيزن أيهم درويش0090620
سفيان أيمن السعودي0096339
متري أبراهيم الحدادين0090334

BIT

CIS
Tourism Reservation System د. عمار الحنيطيد. حسام فارس23

E-Commerce System

Online System

Drug & Fore & System BIT د. علي الروضان24

د. عمر العدواند. رزق السيد 25

Clinic

26

م. تهاني الخطيبد. أسامة الحرفوشي27

BITد. بشار الشبول

Error Tracking

Diabetes Contrd Systemد. ساهر المناصيرد. رزق السيد28

Car Rental System

د. علي الروضاند. أسامة الحرفوشي29

م. روال الخالدد. عمر العدواند.ة. ربى عبيدات30

BIT

BIT

BIT

CS
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الموضوعالقسممشرف 3مشرف 2مشرف 1اسم الطالبرقم الطالبالتسلسل
سديل علي عطية0091300
مريم سلمان الدليمي 0095701
احمد عمر شعبان0091812
يزن سندس البياري0096435
BITهيفرون ياسين حبول0097660
أسيل أحمد المومني0097367
مرام فهد السيوري0094609
عنود عودةاهللا طوال0094702
يسرا "محمد فالاس" طباع0090156
رزان أنور الظاهر0091245
مثنى محمود الصعوب0091758
تامر إبراهيم الخشمان0094582
حمزة عمر زآريا0091644
BITزيد محمود داود القطاوي0094696
عبد الرحمن محمد عليان0117942
ماجد عدنان السطامي0091789
خلود نبيل علي مسعود0094682
إسراء هشام علي العتال0097497
CISلمى حسام إبراهيم أبو رعد0094604
ريم سليم يوسف الصفيف0091036
هبة زياد النسور0098954
ديما محمد الكردي0099370
هديل محمد عبد القادر0094711
لمى عصام فريج0090787
هديل عبد اهللا القناوي0098715
مضي محمد جمعة أبوآف0097411
محمد فادي جويحان0096282
داعاء الصالح0081945
ياسمين أسامة دوله0097500

BITT.Azد. جعفر القطاونة39

د. أسامة الحرفوشيد. علي الروضان31

د. معن العسافد. أسامة الحرفوشي32

BITTracking App

Mobile Application

BITFrom Builder

BITE-commerce In  Traviland Tourism In Jordan

د. جعفر القطاونة33

د. حسام فارسد. أسامة ربابعة34

م. يوسف مجدالويم. سمر السقا35

د. عمر العدواند. رزق السيد36

BITData Miningد. حسام فارس37

CS

CIS
D.M.S

Mobile Application

د. أسامة ربابعة38

د. أسامة ربابعة 40

BITInternet Banking

 My Clinic BIT

BIT



الموضوعالقسممشرف 3مشرف 2مشرف 1اسم الطالبرقم الطالبالتسلسل
BITهديل ناصر استانبولي0091907
قمر باسل عميرة 0094600
عنود خلدون الخطيب0096124
BITدعاؤ خلدون آغا0094683
جمانة عماد البدر ساوي0097048
إيمان أحمد يوسف0094574
براءه أحمد الطاللعة0094578
سمر فتحي سمارة 0081880
CISحسام عصام بلوخ0085325
تاال تيسير إبراهيم0094580
نور منذر الحسن0096345
سلمى غانم محمود0094647
CSهبة فتحي جرار0098665
CISهبة نايف حماد0098520
تسنيم توفيق فالح العماوي0096342
عبير محمود محمد العواملة0094651

د. رنا يوسفد. بشار الشبول د. باسل محافظة 45

CS

CS

Divjد. رزق السيد

جدولة اإلمتحاناتد. عمر القاضيد. جمال السكران42

د. وسام مبيضين41

BIT

م. مريم إطريقد. محمد أبو شريعة44

د. محمد أبو شريعةد. بشار الشبول43

Desktop Applicationد. رنا يوسف46 CIS د. أسامة الحرفوشي

Web-based Applivation for Academic Institutess

CISScholorship Management System


