
Seq StID StName Group Project Idea مشرف 1 مشرف 2
1 0192026 تيمه محمود زهير الغنميين

2 0196092 رزان منذر داود الطريفي

3 0199765 فرح احمد عارف ابو ردن

4 0207602 مهند جمال محمد الكاشف

5 0185144 احمد عماد احمد الصادق

6 0196388 ميساء يوسف خميس القيسي

7 2190336 رند جهاد محمود العمله

8 2190965 احمد حسن احمد الفراج

9 0192977 مجد ناصر ابراهيم الكسيح

10 0194034 ربى احمد هاشم ابو طالب

11 0199577 ديمه اسامه محمد اللحسه

12 2190202 راما محمد عمر ابو ديه

13 0189855 رهف حامد عمران التميمي

14 0195528 مبين صالح محمود الجخ

15 0197666 رهف خلدون عيسى عميره

16 2191105 حمزه خلف عزام المجالي

17 0192259 ايمان فاروق محمدعلي القبج

18 0192266 محمد احمد سليمان الفاعورى

19 0192379 احمد محمد عباس الحسن

20 0207220 رمزي ناصر احمد رمان

21 0195047 يحيى رائد محمود ابراهيم *

22 0197676 محمد المهدي عبد هللا محمد العبد

23 2191193 انس سمير عوامه 7
Crime Rate Prediction - 

Research
دانة القضاة لة يزن الشما

24 0192218 ليان احمد عبد الحفيظ سليمان

25 0192434 االء سليمان داود الزين

26 0196475 عبير اسماعيل يونس يامين

27 0198998 ايه علي شراري العساف

28 0173453 سجا صالح حسين ابو الحاج

29 0178947 احمد اكثم احمد كريشان

30 0192352 ايه اسماعيل محمد راتب ابو صنوبر

31 0197479 حمزه احمد عبد يحيى

32 0193027 عبد الرحمن ياسين عبد هللا خليفات

33 0197208 ادهم مراد جودت الفريجات

34 2191389 هبه عادل كمال برهم

35 0189516 محمد نافز محمد منير زاهده

36 0191235 يزن محمد سليمان الصانع

37 0192270 بناز رشيد صادق الشيخ عمر

38 0198765 هبه نبيل محمود الدقاق

39 0190990 سوزان تحسين احمد الدباس

40 0191305 ندى محمد خليل الكردي

41 0195913 آالء محمود علي المشاعله

42 0187275 اسيل ابراهيم اسماعيل الخلوف

43 0196098 حنين يحيى  عطيه ابو عمره

44 0197726 فرح فؤاد حجازي العساف
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Advanced Registration 
Website

م الجراح إبراه ق م إط م

JU Investment Fund 
Dashboard System

أسامة الحرفو  ع الروضان
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أسامة الحرفو 

e-Authentication System ق م إط م دور حامد ال

Search Engine Website لة يزن الشما شار الشبول

Android Battery Saver System 
(Mobile App)

د رزق الس مان مة سل د

ع الروضان

Mobile Wallet with merchant 
Payment - Mobile App

لة يزن الشما دانة القضاة

سمر السقا

Personalized 
Reccomendations of Products 

and Services
شار الشبول سمر السقا

مان مة سل د د رزق الس
Fingerprint Based ATM 

System

م الجراح إبراه
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13
Attendance System Using QR 

Code

Symbol Recognition - Mobile 
App

1 Public News Droid-Mobile App شار الشبول مالك الحسن

Secure Online Auction 
System-Website App

2 دور حامد ال ق م إط م


