
إضى انًشرٔع إضى انطانة 

يجٕك يشٕك اشٕٚم 

ػًرٔ ايجد 

شٕل الل اطا٘ 

ػثدانهطٛف ْشاو ػثدانهطٛف 

قصٙ حاكى حايد 

ًْاو احًد ػثدهللا 

اتراْٛى حطٍٛ اتراْٛى 

حًاد دمحم حًاد 

دمحم احًد يُدٔر 

احًد اتراْٛى احًد

احًد ٕٚضف حًاد

يكٙ يحًٕد اتراْٛى 

احًد دمحم ػهٙ 

ػهٙ حطٍٛ ػهٙ 

دمحم صالح اندٍٚ 

ػثدهللا اَرق انُٕر ػثدهللا 

دمحم دفغ هللا حًدانُٛم 

ػدٖ حًسج حطٍ

ايُّٛ انسٍٚ ػثدٔ

يالذ ػٕض حطٍٛ 

َؼًّ ٚص دمحم

اتَٕٕتح ػثدهللا اتَٕٕتح 

حطٍ احًد خاند

ػًر حًد انطٛة

احًد ػثدانرحٛى جًؼّ 

دمحم صالح حطٍ

َفٛطّ ػاطف ػثدهللا 

ضارِ ػًر انؼثٛد 

ػائشح خهٛم حثٛة 

يُٓد حٛدر دمحم 

اًٚاٌ احًد

ضًاح خهٛم 

ػال يحجٕب يطاػد

احًد تاتكر دمحم

رياح دمحم ػثدانْٕاب 

ياْر دمحم تاتكر 

خضر ػثدِ خضر 

دمحم انجاك ػثدهللا

ْاجر ػثدانحفٛظ ػثدانهطٛف 

دمحم ػثاش اتراْٛى 

دمحم ػثدانؼظٛى تاتكر 

ػثدهللا دمحم ػثدهللا 

فاطًح ػثًاٌ ػثدانجهٛم 

يصطفٗ فًٓٙ ػثدانؼسٚس 

ْجاٌ خهٛم ػثدانًجٛد

حطاو احًد انشرٚف 

َظاو تٛغ ٔ إٚجار انًؼداخ ٔاالالخ انسراػٛح 

Online clothing store 

B2C E-commerceتاجير سيارات 

Mobile store 

Online fashion stylist website 

Online Bahry Entertainment website

ي للسحب واإليداع 
 
ون موقع الكير

توزي    ع طالب مرحلة االساس الي الثانوي 

Platform We Study 

Musem by virtual reality

ي إلستخراج شهادة لقاح كوفيد
 
ون 19-موقع الكير

ERP system for Hospital 

تطبيق موبايل خدمي جامعي 

ونية لسجالت طالب الجامعة ارشفة الكير

Scissors Barber shop service Booking 

pharmacy management 



دمحم يضٕ٘ حًد 

ٚاضٍٛ احًد ادو 

دمحم جًال ضاليّ 

زُٚح يؼرصى 

ػثدانرحٛى ذاج انطر 

يجٛة انرحًٍ ْارٌٔ اتكر 

ػًر حطٍ ػًر 

 Online Resturantدمحم ادو ػهٙ 

احًد ضٛف اندٍٚ حطٍ 

انشفٛغ انٛطغ اتراْٛى 

صٓٛة دمحم ًْد 

علي حمزه علي 

دمحم احمد يوسف 

دمحم الفاتح احمد 

خض  عثمان ابشر 

عبدالحميد عثمان الحاج 

مصعب العبيد دمحم 

الشيخ دمحم الشيخ 

عبدالرحمن جمال 

معاذ علي دمحم 

ي شاكر دمحم أن 

ابراهيم فرح دمحم 

رفاء مصطف  دمحم

ي 
عمار عثمان عبدالغن 

عبدالحي يوسف الباقر 

مازن دمحم المرتض  

احمد الباقر السيد عبدهللا 

دمحم عبدهللا علي

دمحم عبدالحميد 

المنتضباهلل عباس 

مجدي ادم عبدهللا 

وعد جمعة عبدالحميد 

دمحم بدرالدين دمحم 

فارس عوض كامل 
ابوبكر عبدهللا الحسير 

pharmacy management 

E-Booking system for Doctors

Automated Attendance system 

E-Marketing 

Emergency Ambulance Booking App

E-Learning Platform using open source 

اء سيارات مع خدمات الصيانة والمتابعة  نظام بيع وشر

Education Assignment Dashboard

بالغات اعطال السيارات مع تحديد موقع السيارة والورشة 

Online fashion stylist website 

E-Library with Searching 

نظام بيع وايجار السيارت 



إضى انًشرف 

كًال خهٛفح .د

دمحم تدٔ٘ .د

كمال خليفة .د

دمحم بدوي .د

ياش عبدالعظيم .ا

عصام الدين إبراهيم .د

كمال خليفة .د

دمحم بدوي .د

حسن الحسن .ا

هديل إمام .ا

دمحم بدوي .د

عصام الدين إبراهيم .د

هديل إمام .ا

نورالدين عبدالرزاق .ا

ف زكي .ا
أشر

عمار دمحم .د



ف زكي .ا
أشر

عمار دمحم .د

عمار دمحم .د

هديل إمام .ا

عصام الدين إبراهيم .د

هديل إمام .ا

ي إسحق .د ناج 

حسن الحسن .ا

نورالدين عبدالرزاق .ا

كمال خليفة .د

حسن الحسن .ا

ياش عبدالعظيم .ا

ف زكي .ا
أشر


