
 مناقشات مشاريع تخصص نظم المعلومات

 

 القاعة اليوم الوقت مشرف المشروع اسماء الطلبة اسم المشروع

 نظام الكتروني لقسم التوليد في مستشفى الوالدة اآلمنة
 هديل النتشه 

 مالك نوفل 
 83: األربعاء 03:8 – 03:8 د. غسان شاهين

 االسعاف االولي االلكتروني

 يوسف عواوده 
 احمد عبسي 
 عز الدين الحرباوي 

 83: االربعاء 03:8 – 0388 د. غسان شاهين

 نظام الكتروني الدارة مشاريع التخرج

 اسراء فوارعة 
 ندية بدر 
 بيان مخامره 

 المؤتمرات االربعاء 08388 – 0388 رامي الدراويش

 نظام ادارة سلسلة التوريد

 احمد الطردة 
 عنان الشويكي 
 ايهاب السعيد 

 83: األربعاء 083:8 – 08388 رامي الدراويش

 

 القاعة اليوم الوقت مشرف المشروع اسماء الطلبة اسم المشروع

 موقع الكتروني الدارة حجوزات الصالونات

 انس الهدار 
 محمد ابو شرخ 
 ميس عمرو 

 83: الخميس 03:8 – 03:8 د. غسان شاهين

 نظام ادارة العلميات االدارية لطلبة الجامعة

 لميس ابو شرار 
 مروة شاهين 
 رزان شعيبات 

 83: الخميس 03:8 – 0388 د. اسماعيل رومي

 

  



 الوسائط المتعددة/جرافكسمناقشات مشاريع تخصص 

 القاعة اليوم الوقت مشرف المشروع اسماء الطلبة اسم المشروع

 ايفا )فلم رسوم متحركة(

 شهد ابو شرار 
 عبير الوحواح 
 شادن الزغير 
 جبرا سمعان 

  048 األربعاء 083:8 – 08388 محمد نادر الفالح

 عائد بنفسي )رسوم متحركة(

 اية عرفة 
 هبة المحتسب 
 ماهرة الحموري 

 048 االربعاء 03:8 – 03:8 ثائرة ابو قبيطة

 عالم خلف القضبان

 اصيل بنات 
 رزان الرفاعي 
 شيماء عطوان 
 هداية الشويكي 

 048 االربعاء 03:8 – 03:8 ثائرة ابو قبيطة

 الغول منصور

 الرجبي باسل 
 محمد ربعي 
 عدنان علقم 
 وسام دودين 

 048 االربعاء 083:8 – 083:8 شادي الرجبي

 من أجلهم

 هزار حساسنه 
 عفراء البطران 
 سميحة ابو زينه 
 سندس ابو اسنينه 

 048 االربعاء 003:8 – 00388 محمد نادر الفالح

  



 

 القاعة اليوم الوقت مشرف المشروع اسماء الطلبة اسم المشروع

 الصندوق االسود

 امال عيايدة 
 بيان زاهده 
 عطر نصر 
 ياسمين الرجبي 

 048 الخميس 03:8 – 0388 ثائر ابو قبيطة

 حواء )فلم ثالثي األبعاد(

 انس الحداد 
 جواد الشريف 
 روان يغمور 
 محمد حوامده 
 هاني القصراوي 

 048 الخميس 03:8 – 03:8 محمد نادر الفالح

 الحق قوة )فلم(

 خلود قفيشه 
 ابو عليا شيماء 
 جالء ابو زهرة 

 048 الخميس 083:8 – 08388 ثائر ابو قبيطة

 مطب جامعي

 ندين نيروخ 
 يسرى التميمي 
 محمد مرقه 
 أية المحتسب 

 048 الخميس 03:8 – 03:8 محمد نادر الفالح

 


