
التسلس
ل رقم الطالب اسم الطالب اسم المشرف عنوان المشروع مكان المناقشة وقت المناقشة

0168247 االء احمد فوزى ابو عیسى
0163654 امیره محمد موسى حسن    

2
0153868 أسامھ ایمن محمد النصیرات

أ.د. ریاض جبري 
+ أ.د. صالح 

الشرایعة
Cars Systems

Lab 102
   

0155449 مالك محمد امین خلیفھ العمري أ.د. محمد القطاونة
0155609 محمد علي نجیب السبول د. باسمة الشقیرات

157718 (CIS) اسیل منور عید القاسم

0157312 بیان عبد هللا محمد الرفاعي

0155354 عھد محمد موسى الھباھبھ    
0163306 عبد العزیز محمد عبد العزیز داود

0163195 اسحق محمد اسحق المنیر    

156659 (CIS) اسامة ھیثم حسین القطب 

0157475 عامر عبد الرحمن عادل البشیر د. باسمھ شقیرات

145513 عمر زیاد سلیم عباس
أ.د. محمد القطاونة 
+ د. مجدي صوالحھ

7
0153687 اسامھ بسام نایف حتاملھ د. ھبھ سعاده

Charging Cabinet 
KASIT 101   

152540 (CIS) وقار ابراھیم محمد الصرایره 

0155284 عرین عبد هللا عیسى الشویات

0167805 ھیا حسین خلیل الغزاوي لبنى ناصر الدین
2130874 ھبھ صالح الدین ادیب دعمھ مشروع تخرج

11 0151188 میران رائد عبد هللا غنیم لبنى ناصر الدین
kasit Schedules 
Enquiry System Lab 102
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KASIT 105

KASIT 102

KASIT 102

Pharma Store 
System10

10:00 - 10:30

10:45 - 11:15

KASIT 101

KASIT 103

Lab 104

1

3

4

5

KASIT 105

أ.د. صالح الشرایعة

8 د. بالل ابو صالح
Housing Fund 
Management 

System 

متطوعوا ذوي 
االحتیاجات الخاصة

Sate application 

أ.د. خیر الدین 
صبري + أ.د. 
حازم الحیاري

د. عبداللطیف ابو 
دلھوم /أ.د. ندیم عبید

Online  
Knowledge 
Sharing Tool

6 Transportation 
System



متسلسل رقم الطالب اسم الطالب اسم المشروع أسماء المشرفین القاعة نوع المشروع وقت المناقشة
152498  رزان اسعد فنسان اندرة یوسف

155850  شیماء ماھر ادیب الشریف

157237  لونا بسام جمیل العوده
164101  حنین ادیب فخرى سلطان
164141  رغد سلیم محمود العواد

152352  محمد نوفان عبد الفتاح الفاعوري
153634  احمد شعبان درویش الكتوت

7 164199 The Eatery JO مرال اكرم یعقوب الزریقات
د. حمد السوالقة + د. 

سلسبیل الفالح LAB 203 تطبیقي

151929  براء وائل یاسین قطیشات
0153097 (BIT) سارة سھیل

10 147240 احمد ماھر عبد العزیز الكسجي QR Code 
Student

د. حمد السوالقة KASIT 205 تطبیقي

12 173726 ISEE یزن باسم محمد یاسین د. ریم الفایز KASIT 202 تطبیقي
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Beneficiary 
Refferal System

ا.د. ندیم عبید + + د. 
بسام حمو + د. رنا یوسف KASIT 205 تطبیقي

4
10:00 - 10:30

د. حمد السوالقة + د. رنا 
یوسف KASIT 202 KASIT - Cortanaتطبیقي

1

3

TadreebCom
د. رنا یوسف + د.إسراء 

الزغول KASIT 203 تطبیقي

10:45 - 11:15

8 Jo-DVLS 
(Tarkheskom)

د. حمد السوالقة + د. 
حامد البدور LAB 207 تطبیقي



رقم المشروع رقم الطالب اسم الطالب المكان الوقت
0142828  نور محمود یوسف الناطور
0143983 إحسان طارق محمد زیاد االدھم
0147207  محمد ذیاب احمد علي

0150681  عبدالحلیم عامر عبدالحلیم قطیشات
0157198  ھال طارق صالح خلیل
0164579  معتز خالد محمود عبد الواحد

0141107  زینب نائل نعیم رواشده
0147605  یارا نصرى محمد نواصره

0164070  لجین عبد الناصر كامل عوده
0164092 (CIS) أحمد عالء الدین
0164111  ھدى خیري احمد الطباع
0166292 (CIS) عامر ضیاء الدین

0165419 (CS) عمر سامي عایش أبو سیف
0165657  عبدالرحمن مصطفى سلیم ابو سبیت
0165657 محمد باسم محمد عبید

8 0146108 Lab 305 احمد عمر احمد خمش

0143222 (CIS) أحمد ھشام عزات ناصر الدین
0153834  محمود عماد محمود شاھین
0154375  سعید راجح سعید احمد
0155141  انس ذیب محمد الوحیدي

Lab3054
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10:00-10:30

2 Lab 303

1 Lab 304

5 Lab 206

10:45-11:15

7 KASIT 303

Lab 3043


