
 المستوى الثالث -تخصص دبلوم تقنية معلومات 

 الطالب االتية اسماءهم تم قبول مقترحات مشاريع تخرجهم وعليهم البدء مع المشرف

   

وع رقم ف tag اسماء الطالب عنوان المشر  مالحظات اسم المشر

كة جياد 1 اميمه عباس طه  شر
  
 مصطف 

أ.نورالدين عبد  1
 الرازق

  

مؤمن عماد الدين 
 الشيخ بابكر

1 

مؤمن معتصم 
  دمحم

غن   مير
1 

اية ياش دمحم  ادارة الفنادق 4
 منصور

أ.نورالدين عبد  2
 الرازق

  

حثيث حمدي 
 فضل عبدالماجد

2 

دمحم عصمت دمحم 
 احمد ابراهيم

2 

الحضور  7
 واالنرصاف

اسيل اسامه دمحم 
 عبدالرحيم

أ.نورالدين عبد  3
 الرازق

استخدام جهاز 
 البصمة

رحمه دمحم عل  
 عثمان احمد

3 

عصماء ابوبكر 
 دمحم ابراهيم

3 

10   
ون  اسماعيل  متجر الكير

ضياءالدين 
 اسماعيل دمحم

أ. عبدالرحمن  4
 حسير  

  

عبدالرحمن الفاتح 
  
 عل  مصطف 

4 

كامل بهاء الدين  
 كامل احمد

4 

عبدالوهاب دمحم  ادارة مدرسة  13
 عبدالوهاب الباقر

النتيجة واالدارة  د. ناج   اسحق 5
 المالية

مالذ الوسيلة بشير 
 مختار

5 

نرص نرص احمد 
 عبدالكريم

5 

ايالف يح  عباس  االنشطة الرياضية 16
 دمحم احمد

   د. ناج   اسحق 6

ماب عبدالعزيز 
 البشير عبدالقادر

6 

دمحم ياش دمحم 
 الطاهر

6 

19 Ordering  احمد فرح فضل
 نرص

   أ.االء دمحم رجب 7

 7فريد عصام الدين 



 احمد عل  

دمحم حامد حمزه 
 الحسن

7 

كة مبيعات 22 حسير  هيثم  شر
 حسير  دمحم

   أ.االء دمحم رجب 8

عمر عباس محمود 
 النور

8 

عمر محجوب دمحم 
 الرفاىع

8 

ادارة الموارد  25
ية  البشر

خالد دمحم حمزه 
 حاج احمد

 المرتبات أ.االء دمحم رجب 9

سعيد عصام 
 عبدالرحمن دمحم

9 

عبدهللا ربيع 
 عوض جابر

9 

التوظيف  28
  
ون   االلكير

تامر عباس 
عبدالقادر تاج 

 الدين

د.كمال الدين  10
 خليفة

تقرير  -وسيط  
 يومية

مزن عل  دمحم زين 
 شيخ الدين

10 

الشيخ   م  امير 
 عمر

10 

31   
مازن ياسير   شفان 

 العوض دمحم
د.كمال الدين  11

 خليفة
  

دمحم ابراهيم سعيد 
 الزبير 

11 

مالذ خالد احمد 
  
 الجيالن 

11 

ان 34 تهجد جمال سعيد  حجز تذاكر طير
 قناوي

ف زك   12
   أ. اشر

عبدالماجد فرح 
 عبدالماجد عبدهللا

12 

    

معمل طن    36
 محوسب

احمد ابراهيم 
عبدالوهاب 
 عبدالكريم

د.  عصام الدين  13
 ابراهيم

  

الرشيد عبدالحليم 
 الرشيد عبدالرحمن

13 

مازن صالح الدين 
 محمود عبدهللا

13 

حذيفة احمد  شئوون االفراد 39
 مهدي دمحم

د.  عصام الدين  14
 ابراهيم

الرواتب 
والسلفيات 
واالجازات 
قيات  والير

مجتن   عبدالوهاب 
 سيداحمد بابكر

14 

دمحم محجوب عل  
 دمحم

14 

42   
  د.  عصام الدين  15النور دمحم ديدان مستشف  التجان 



 ابراهيم ابراهيم الماج  

ايالف ايهاب دمحم 
 حسن

15 

مظفر دمحم عبدهللا 
 اسحق

15 

احمد االمير  عوض  ادارة امن المجتمع 45
 قاسم

 البالغات د.دمحم بدوي 16

حسام الدين 
حسب هللا رحمه 

 ادم

16 

مازن كمال الدين 
 جابر عبدالرحمن

16 

نظام التوعية  48
 الصحية 

عبدالعزيز جمعة 
 اسماعيل السو

 التمريض د.دمحم بدوي 17

دمحم معتصم الحاج 
 عمر

17 

وليد دمحم حامد 
 حسن

17 

ونية 51 دمحم عبدالسالم  مكتبة الكير
عوض هللا 
 عبدالرحمن

أ. ياش عبد  19
 العظيم

مراجعة الوصف 
ف  مع المشر

دمحم عثمان دمحم 
ي  خير

19 

محمود بابكر دمحم 
 طاهر

19 

 

  



 هندسة برمجياتتخصص 

 الطالب االتية اسماءهم تم قبول مقترحات مشاريع تخرجهم وعليهم البدء مع المشرف

وع ف tag اسماء الطالب عنوان المشر  مالحظات اسم المشر

  لبيع 
 
ون متجرالكير
 الهاتف

امنية صالح الدين 
 ابوالقاسم شاج

أ. عبدالرحمن  1
 حسير  

تطبق قواعد 
ونية  التجارة االلكير

ايه مجدي عثمان 
 الحويرص دمحم

1 

    

عادل عرن   عبدهللا  نظام فندق
 عثمان

أ. عبدالرحمن  2
 حسير  

تطبق قواعد 
  
 
ون  الحجز االلكير

عزام عبدهللا 
 عباس حسن

2 

دمحم عل  
 عبدالرحمن دمحم

2 

احمد سيف الدين   
عبدالرحيم عبد 

 المطلب

وع مع  د.ناج   اسحق 3 تغيير المشر
ف  المشر

عبدالرحمن ابشر 
 النعيم عبدهللا

3 

    

التنبؤ بحالة 
 الطقس

حازم فتح الرحيم 
 نورالدين ابراهيم

باستخدام تنقيب  أ. االء دمحم رجب 4
 البيانات

فضل حسير  فضل 
 سيد

4 

ياش عثمان دمحم 
 سعيد

4 

نظام حماية 
للسيارات ضد 

 الشفة

عمر عبدالرحمن 
 عبد العظيم

باستخدام الذكاء  د.كمال الدينخليفة 5
 الصناىع  

دمحم عبدالرازق تاج 
 الدين بانقا

5 

دمحم عثمان 
 عزالدين محمود

5 

االمير  حسن  التخزين السحان   
 االمير  عباس

   د. دمحم البدوي 6

ريم عثمان حمدان 
 بالل

6 

مبشر احمد 
 العوض احمد

6 

حمزه حسن حمزه   
 عثمان

وع مع  د. دمحم البدوي 7 تغيير المشر
ف  المشر

خالد الرشيد انور 
 دمحم

7 

    

التعرف عل خط 
 اليد

قص  سام  خليفة 
 دمحم الحسن

   د. دمحم البدوي 8



دمحم عبدالعظيم 
 بابكر دفع هللا

8 

نزار دمحم صديق 
 دمحم

8 

Habit tracking 
app 

تسنيم ادم 
 المحبوب عباس

استخدام علم  د. دمحم البدوي 9
 النفس االدراك  

سلىم احمد الشيخ 
 عبدهللا

9 

لينا دمحم احمد 
  القاسم

غن   مير
9 

الزبير عبدالقادر   
دمحم صالح دمحم 

 احمد

وع مع  د. دمحم البدوي 10 تغيير المشر
ف  المشر

حسام صالح دمحم 
 عثمان

10 

عزالدين معاذ عمر 
 مالك

10 

  دمحم  نظام زراىع   خبير 
احمد التجان 

 احمد
ة كامل 11 استخداممفهوم  د. أمير

ادارة المعرفة 
عائشة الصادق  وتعديل االدوات 

 االمير  البدري
11 

عبدالعزيز نزار 
 عبدالعزيز سعيد

11 

الحضور بواسطة 
ا  الكامير

الهادي معاوية 
 اسحق موخ

ة كامل 12 تقنيةالتعرف عل  د. أمير
الوجوه او معالجة 

مروان عبدالباسط  الصور
 دمحم احمد

12 

    

التعرف عل 
 الوجوه

عبدهللا دمحم 
ى خلف هللا  البشر

ة كامل 13 تعديل العنوان مع  د. أمير
ف  المشر

مهيلم ابوبكر بشير 
 خير السيد

13 

    

عباده ابراهيم تاج  نظام عقارات خبير 
 الدين دمحم

ة كامل 14 استخداممفهوم  د. أمير
ادارة المعرفة 
مامون ابوبكر  وتعديل االدوات 

 عبدهللا دمحم
14 

  دمحم 
احمد التجان 

 السيد موخ احمد
  

اسامه عباس طه   
 مصطف  

     

خالد عبدهللا 
عبدالوهاب 

 ابراهيم

 

عبدالقادر احمد 
 صديق عثمان

  

     فيصل بابكر دمحم   



 بابكر

احمدالربيع دمحم 
 ابراهيم احمد

 

دمحم هاشم حسن 
 دمحم

  

مصطف  عادل   
 الجل  عبدالباسط

     

يوسف الهندي 
 عوض ابراهيم

 

 

 

  



 تقنية المعلوماتتخصص 

 الطالب االتية اسماءهم تم قبول مقترحات مشاريع تخرجهم وعليهم البدء مع المشرف

وع رقم ف اسماء الطالب عنوان المشر  مالحظات اسم المشر

1 Online Food 
Ordering 

عبداللطيف الري    ح 
 الري    ح عبدالقادر

أ.نورالدين 
 عبدالرازق

  

فيصل احمد الحاج 
 ابراهيم

دمحم عبدالمنعم 
 دمحمادم

أمان  2
نت  بروتوكوالالنير

عبدالرحمن الهيثم 
 صديق حسير  

أ.نورالدين 
 عبدالرازق

  

قاسم عبدالهادي 
 قاسم ذياب

دمحم مصطف  خالد 
 فضل هللا

تحسير  اداء  3
 المواقع

عبدالرحمن خالد 
 الطيب االمير  

أ.نورالدين 
 عبدالرازق

توضيح االدوات 
ف  مع المشر

دمحم بهاءالدين دمحم 
 الحسن محمود

دمحم رمزى عزالدين 
 دمحم

نظام توظيف  4
 متكامل 

حسن فتح  نرص 
 فرح

أ.نورالدين 
 عبدالرازق

  

عبدهللا عمر دمحم 
 عل  عمر

عمرو عبدالباسط 
 بابكر عمر

موقع تسوق  5
  
ون   الكير

احمد طارق دمحم 
 فرح

أ. عبدالرحمن 
 حسير  

 تعديل العنوان 

طالل دمحم عثمان 
 عبد الرحمن

ماجد يح زكريا 
 امير  

موقع تسوق  6
  
ون   الكير

عمر عبدالرحمن 
 دمحم احمد

أ. عبدالرحمن 
 حسير  

 تعديل العنوان 

  

  

7   
ون  تسوق الكير

امج  للمعدات والي 
عبدالمعز دمحم 
المتعصم بشير 

 السعيد

أ. عبدالرحمن 
 حسير  

التقيدبكلقواعد 
ونية  التجارة االلكي 

  عادل دمحم 
هان 

 المبارك

  

8 Oline check 
corona 

امير  احمد الزين 
 احمد

الربط مع قاعدة  د.ناج   اسحق
 الصحة العالمية 



مازن يح  عيد  
 حامد

محمود الزبير سيد 
 دمحم

المستندات  9
 المفقودة

عبدالعزيز حسن 
عبدالعزيزدمحم 

 االمير  

   د.ناج   اسحق

مصطف  طارق 
 الشيخ مبارك

  

فندق السالم  10
 روتانا

خالد الوليد يح  
 عبدالحميد

   د.ناج   اسحق

عثمان دمحم 
  عبدهللا

 مصطف 

  

11 Online 
inventry 

management  

احمد ياش دمحم 
 عل  احمد

   د.ناج   اسحق

اشاء دمحم فؤاد 
 دمحم احمد

كمال دمحمخير  
 دمحمخير احمد

ق 12 السمؤال اسماعيل  جامعة المشر
 بشار حمدان

   د.ناج   اسحق

رنا خالد 
 عبدالرحيم سيد

عادل الهادي احمد 
 الهادي

تنقيب البيانات  13
 لطالب االساس 

ترتيل عبداالله 
  دمحم

ر
 الدسوق

   أ. اآلء دمحم رجب

خليفه شيماء 
 بابكر عمر

فاطمه الفاضل 
 الطاهر دمحم

تنقيب البيانات  14
لمعرفةرضاء 
 العميل

ابوبكر دمحم فضل 
 هللا دمحم

تحليل البيانات من  أ.اآل دمحم رجب
 خالل االستبانات

عبدالرحمن 
عبدالحكم 

 نورالدائم دمحم

دمحم الزاك  الجيل  
 عبدالمحمود

15   
 
وير ق كشف الير 

 البنوك
احمد صديق 
 صالح طمبل

توضيح الفكرة مع  أ.اآل دمحم رجب
ف  المشر

خطاب مزمل عل  
 عبدالرحيم

معير  دفع هللا 
 سعيد عبدالعزيز

وع مع د. كمال الدين عبدالوهاب مبارك    16 تغيير المشر



ف خليفة عبدهللا عل    المشر

بابكر عثمان عثمان 
 دمحم

دمحم شنان دمحم 
 عبده

17 Fake news 
detection 

تاج الدين عثمان 
 تاج الدين عثمان

د. كمال الدين 
 خليفة

  

عزام هاشم يوسف 
 دمحم

يوسف بابكر فضل 
 هللا  عبدهللا

شمس الدين بله  موقع عقارات 18
غن  احمد  مير

د. كمال الدين 
 خليفة

مع اضافة مزاد 
 للموقع

صالح سليمان 
 شور سليمان

منترص دمحم 
  احمد

ر
 عبدالباق

انذار للسيارات  19
 بواسطة الهاتف

انس عبدهللا دمحم 
 موخ  

د. كمال الدين 
 خليفة

  

حسام الدين  
 حامد ادم احمد

  

احمد عوض دمحم    20
 الحاج

ف زك  
وع مع  أ. اشر تغيير المشر

ف  المشر

االمير  دمحم االمير  
 دمحم

عمر احمد يونس 
 دمحم

رماح عبدالعزيز  دليلك 21
 سيداحمد ابراهيم

ف زك  
تطبيق موبايل  أ. اشر

يستخدم خرائط 
رؤي صالح دمحم  قوقل

 عبدالرحيم

الناج   دمحم عل  
 ابراهيم

22 Travel Agency  احمد دمحم عثمان
 دمحم جبارة

ف زك  
 محاكاة وكالة سفر أ. اشر

بشير موخ دمحم 
 الطيب

فايز عبدالعظيم 
 الري    ح دمحم

  االسكان  23
 
الحجز ق

 الطالن   
ربا صالح عمر 

 تمساح
ف زك  

   أ. اشر

ريان محجوب 
 عثمان مصطف  

دمحم فتح المجيد 
 النور صديق

ف زك  الحاج فضل هللا حجز تذاكر  24
 محاكاة وكالة سفر أ. اشر



ان   الحاج اجي   الطير

شذى احمد يس 
 موخ

عمرو خالد دمحم 
 احمد

حجز تذاكر  25
 البصات 

احمد سيف عل  
 البدوى

ف زك  
 تطبيق هاتف نقال أ. اشر

دمحم ابراهيم بابكر 
 الهادي

  

خنساء ابراهيم طه  مستشف   26
 البشير 

د. عصام الدين 
 ابراهيم

  

معاذ احمد دمحم 
 المنصور العجب

يشا صالح دمحم 
 احمد الحاج

السجل الطن    27
  
ون   االلكير

احمد عبدالنارص 
 طلب حسن

د. عصام الدين 
 ابراهيم

 تطبيق ويب

ايه صالح الدين 
 سليمان مصطف  

مالذ احمد حمد 
 النيل يوسف

عزام شاذىل الشيخ  ارشفةالسجالت 28
 ادريس

د. عصام الدين 
 ابراهيم

لسجالت جامعة 
ق  المشر

مازن عصام بشير 
 دمحم

دمحم عمر النور 
 ادريس

ونية 29 النذير مح  الدين  مكتبة الكير
 دمحم احمد

   أ. ياش عبدالعظيم

مجاهد حيدر 
 حسن المأمون

دمحم عبداالله سيد 
 احمد دمحم

ابراهيم هاشم عل  بنك الدم 30
 احمد

   أ. ياش عبدالعظيم

احمد النوراحمد 
 النور

دمحم توفيق عثمان 
 دمحم

الجمارك  31
ونية  االلكير

احمد عبدالنارص 
حسب الرسول 

 عبدالقادر

تحديد العمليات  أ. ياش عبدالعظيم
 المراد حوسبتها

احمد قاسم موخ 
 عل  

اسامة جعفر دمحم 
 نور عمر



دفع  مخالفات  32
 المرور

احمد الطيب احيد 
 عمر االمير  

   أ. ياش عبدالعظيم

انس جالل الدين 
 دمحم خير الحاج

بانقا سيف الدين 
 بانقا الزبير 

 


