
 جاهعة القادسٍة            

 ىجٍا الوعلىهاتكلٍة علىم الحاسىب وتكنىل

 اللجنة االهتحانٍة          

 

 

 النظري (1قطاع ) –( 1)قاعة الخىارزهً

 التفاصٍل
قسن نظن الوعلىهات الحاسىبٍة  ( +72) 1قسن نظن الوعلىهات الحاسىبٍة / الورحلة األولى / برهجة

ثالثة / هعوارٌة + قسن نظن الوعلىهات الحاسىبٍة / الورحلة ال (6/ الورحلة الثانٍة / قىاعذ بٍانات )

+ قسن علىم الحاسىب /  (11) 1( + قسن علىم الحاسىب / الورحلة األولى / برهجة ههٍكلة11)

 (12الورحلة الثانٍة / النظرٌة االحتسابٍة )

 27 العذد الكلً:

  االثنٍن الٍىم:

 27/20/7210 التارٌخ:

 

 

 ت
قسن نظن الوعلىهات 

 1الحاسىبٍة / برهجة

قسن نظن الوعلىهات 

الحاسىبٍة / قىاعذ 

+ قسن نظن  بٍاتات

 الوعلىهات / هعوارٌة

قسن نظن الوعلىهات 

 1الحاسىبٍة / برهجة

قسن نظن الوعلىهات 

 الحاسىبٍة / هعوارٌة

+قسن علىم الحاسىب 

 /النظرٌة االحتسابٍة

قسن علىم الحاسىب / 

 1ةبرهجة ههٍكل

قسن علىم الحاسىب / 

 النظرٌة االحتسابٍة

1 
/  ادًذ عهٙ جٕاد نفتت

 1بريجت

دطٍٛ دبٛب عبذ عهٙ 

 / لٕاعذ بٛاَاث عبذ

ضعٛذ عباش شاكر 

 1/ بريجت دًٛذ

ضرغاو عبذ األيٛر عبٛذ 

 / يعًارٚت دطٍ

افراح َاجخ عاٚذ غاَى 

 1/ بريجت يٓٛكهت

/  لاضى دطٍٛ ردٛى

 انُظرٚت االدتطابٛت

7 
ٗ دطٍ عباش انًجتب

 1/ بريجت عبذ انرضا

 دٛذر ضانى ضٕاد٘ جابر

 / لٕاعذ بٛاَاث

ضًّٛ عباش دطاٌ 

 1/ بريجت عبذ زٚذ

عاٚذ راضٙ بذهٕك 

 / يعًارٚت دًسة

 اٚاث يُغر يذٙ دبٛب

 1/ بريجت يٓٛكهت

/  كاظى دطٍٛ كاظى

 انُظرٚت االدتطابٛت

3 
/  ايُّ عادل فهٛخ دطٍ

 1بريجت

/  دٛذر ٚذٛٗ عهٙ عبٛذ

 ذ بٛاَاثلٕاع

شٓالء عادل تركٙ 

 1/ بريجت ضعذٌٔ

 عهٙ كرٚى ُْذٔل شٛراٌ

 / يعًارٚت

/  تبارك عهٙ ٕٚضف

 1بريجت يٓٛكهت

/  يذًذ دًٛذ يبارك

 انُظرٚت االدتطابٛت

1 
 ايٛر لذطاٌ ضعٛذ كاظى

 1/ بريجت

عهٙ بٓاء عبذانسْرة 

 / لٕاعذ بٛاَاث ٕٚضف

عباش َعًت َعٛص 

 1/ بريجت عجٛم

يرتضٗ يذًذ تاّٚ 

 / يعًارٚت راضٙ

تبارك يذًذ شرٚف 

 1/ بريجت يٓٛكهت جبر

/  يذًذ ضعذ دطٍ

 انُظرٚت االدتطابٛت

5 
 اّٚ دطٍٛ راضٙ ضاْٙ

 1/ بريجت

غفراٌ جابر عبذ انسْرة 

 / لٕاعذ بٛاَاث فٛاض

عبذ هللا دطٍٛ ٔدٛذ 

 1/ بريجت عهٙ

/  يرٔة خانذ كايم عبذ

 يعًارٚت

دطٍٛ فاضم َجى **

/ بريجت  دًسة

 1يٓٛكهت

 يذًذ عبذ انرضا صكب

 / انُظرٚت االدتطابٛت

6 
/  دطٍ ضانى عطم يسٚذ

 1بريجت

 يذًذ كاظى ْاد٘ عبص

 / لٕاعذ بٛاَاث

فاطًت عبذ انٓاد٘ 

/  شًخٙ جبار

 1بريجت

 ٔانتٍٛ ثائر زْٛر جٕدة

 / يعًارٚت

دٕراء غاَى يذٛطٍ 

/ بريجت  كاظى

 1يٓٛكهت

/  يُتظر عهٙ جابر

 انُظرٚت االدتطابٛت

2 
اق ضٓٛم دطٍٛ رز

 1/ بريجت داغر

أضًاء ْاشى عباش 

 / يعًارٚت صانخ

 فاطًت عهٙ َاٚم جاضى

 1/ بريجت

/  ادًذ كرٚى دًٛذ عهٙ

 انُظرٚت االدتطابٛت

/  ضجٗ ضًٛر يراد

 1بريجت يٓٛكهت

/  أدًذ عٕاد غانٙ

 انُظرٚت االدتطابٛت

7 
 دطٍٛ عهٙ خهٛم ضهطاٌ

 1/ بريجت

بٍُٛ عهٙ عبذ انذًسة 

 / يعًارٚت خًٛص

فاطًت ٔاثك عبٛذ 

 1/ بريجت ْاد٘

ايٛر يُصٕر داتى 

/ انُظرٚت  يذطٍ

 االدتطابٛت

شٓذ فٕاز تركٙ 

/ بريجت  ابٕجغٛذِ

 1يٓٛكهت

/  أدًذ دطٍٛ بذر 

 انُظرٚت االدتطابٛت

0 
دٕراء جاضى عبذ انطادة 

 1/ بريجت نًٓٛص

 بُٛاث دطٍ عهٙ دطٍٛ

 / يعًارٚت

 كاظى عهٙ ْاَٙ ْاد٘

 1/ بريجت

/  ذًذ عبذدٕراء بٓاء ي

 انُظرٚت االدتطابٛت

 طٛبت عهٙ دًٛذ عباش

 1/ بريجت يٓٛكهت

/  دطٍٛ فاضم َجى**

 انُظرٚت االدتطابٛت

12 
 خانذ َسار شُأة يظهٕو

 1/ بريجت

جعفر فاضم جاضى 

 / يعًارٚت شعٛبث

يرتضٗ عًاد جٕاد 

 1/ بريجت َاصر

/  دٚاَا يعٍٛ كاظى عبٕد

 انُظرٚت االدتطابٛت

ٌ عبذ هللا عهٙ ضهًا

/ بريجت  عٛطٗ

 1يٓٛكهت
 

11 
زْراء غطاٌ كرٚى عبذ 

 1/ بريجت عهٙ

/  دطٍ يذًذ شاكر فشم

 يعًارٚت

يُتٓٗ خضٛر َٔاش 

 1/ بريجت عبذ هللا

ضذٗ راضٙ عبذهللا 

/ انُظرٚت  غسا٘

 االدتطابٛت

عهٙ جاضى دطٍٛ 

/ بريجت  كاظى

 1يٓٛكهت
 

17 
زْراء يذًذ عبذ زٚذ 

 1/ بريجت كاظى

/  درٔاٌ ٔاضظ فالح ٔر

 يعًارٚت

ْبّ َاظى كرٚى عبذ 

 1/ بريجت انذطٍ

عهٙ راضٙ دربٙ 

/ انُظرٚت  يٕضٗ

 االدتطابٛت

عهٙ شٓٛذ عبذ انسْرِ 

/ بريجت  عبٛذ

 1يٓٛكهت
 

13 
 زٚذ يضر إبراْٛى رعذ

 1/ بريجت

ضجاد عالء شًخٙ 

 / يعًارٚت كشاظ

ْذّٚ عبذ انذطٍٛ يال 

 1/ بريجت هللا دًسة

/  دٕراء كاظى عبٛذ

 الدتطابٛتانُظرٚت ا

كاظى دطٍٛ ضهًاٌ 

/ بريجت  راضٙ

 1يٓٛكهت
 

11 
ضرٖ صادب جابر 

 1/ بريجت دذأ٘

صباح فهٛخ دطٍ عبذ 

 / يعًارٚت عهٙ
 

/  فاطًت رشاد ْاد٘

 انُظرٚت االدتطابٛت

َادّٚ جعفر يٓذ٘ 

/ بريجت  عهٙ

 1يٓٛكهت
 

 


