
 جاهعح القادسٍح            

 كلٍح علىم الحاسىب وتكنىلىجٍا الوعلىهاخ

 اللجنح االهتحانٍح          

 

 

 

 النظري (2قطاع ) –( 1)قاعح الخىارزهً

 التفاصٍل

+ قسن علىم  (22+ قسن علىم الحاسىب / الورحلح الثالثح / تحىث العولٍاخ ) (1) 1قسن علىم الحاسىب / الورحلح األولى / ترهجح ههٍكلح

قسن +  (22) 2ائط الوتعذدج / الورحلح األولى / تفاضل وتكاهل+ قسن الىس (7) الحاسىب / الورحلح الراتعح / اهنٍح الحىاسٍة والشثكاخ

قسن الىسائط الوتعذدج  + (3( + قسن الىسائط الوتعذدج / الورحلح الثانٍح / تحلٍل نظن )7الىسائط الوتعذدج / الورحلح الثانٍح / نظرٌح الوعلىهاخ )

+ قسن الىسائط الوتعذدج /  (3الورحلح الثالثح / هعالجح صىر رقوٍح هتقذم )( + قسن الىسائط الوتعذدج / 3/ الورحلح الثالثح / ركاء إصطناعً )

 (2) 2تحلٍل عقذي 452+ قسن الرٌاضٍاخ / ر (6الورحلح الراتعح / نظن تشغٍل )

  33 العذد الكلً:

 االثنٍن  الٍىم:

 22/22/2212 التارٌخ:

  

 خ

قسن علىم الحاسىب / 

+ 1ترهجح ههٍكلح

 تحىث العولٍاخ

قسن الىسائط الوتعذدج / 

 2تفاضل وتكاهل

قسن علىم الحاسىب / 

 تحىث العولٍاخ

قسن الىسائط الوتعذدج / 

+ نظرٌح 2تفاضل وتكاهل

 الوعلىهاخ

قسن علىم الحاسىب / تحىث 

+ قسن الىسائط  العولٍاخ

+  الوتعذدج / ركاء إصطناعً

 452اضٍاخ / رقسن الرٌ

قسن الىسائط الوتعذدج / 

+ تحلٍل  نظرٌح الوعلىهاخ

+ قسن الىسائط  نظن

الوتعذدج/ هعالجح صىر 

 + نظن تشغٍل رقوٍح هتقذم

1 
 ٔٛس وش٠ُ شّشاْ ت٠ٛذس

 1/ تشِجح ١ِٙىٍح

/  ادّذ عث١ذ ساشذ فش٘ٛد

 2ذفاضً ٚذىاًِ

عجٝ وش٠ُ شّشاْ 

/ تذٛز  ضاجش

 اٌع١ٍّاخ

/  عجٝ فاُ٘ واظُ

 2ً ٚذىاًِذفاض

/ تذٛز  وشاس عثاط ِطشٚد

 اٌع١ٍّاخ

/  ١ِغشج عالء دغ١ٓ طح

 ٔظش٠ح اٌّعٍِٛاخ

2 
اع١ً ٔضاس عثذ اال١ِش 

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ دّضج

 ادّذ عٍٟ خض١ش ِذٌٛي

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

/  عثاط ادس٠ظ شطٕاْ

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

 صادق ِض٘ش دث١ة جثاس

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

/  أعاِح عثذ األ١ِش ع١ٍٛٞ

 ٛز اٌع١ٍّاختذ

 اَ اٌث١ٕٓ عالَ جاتش صاٌخ

 / ذذ١ًٍ ٔظُ

3 
/  ا١ِش ِٛداْ جثش واظُ

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

 اص١ً جاتش د١ّذ خضش

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

ضشغاَ داذُ ١ٌٍٛ اتٛ 

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ و١ٕٓ

عثذ هللا ععذ عثذ اٌذغ١ٓ 

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ ِضعً

/ا١ِٕح  د١ذس ٔع١ُ ساٟ٘ دغ١ٓ

 اٌذٛاع١ة ٚاٌشثىاخ

/  اد وش٠ُ ٠اع١ٓ سعٓعج

 ذذ١ًٍ ٔظُ

4 

/ تذٛز  ا٠اخ د١ذس ٔعّٗ

 اٌع١ٍّاخ

فشح عالَ واظُ اتٛ 

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ ا٠ٌٛخ

عثاط وثاشٟ دغ١ٓ 

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ عٍٟ

عٍٟ ِذّذ عثذ اٌشصاق 

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ عثٛد

/ا١ِٕح  د٠ٕا خاٌذ عثذ عج١ً

 اٌذٛاع١ة ٚاٌشثىاخ

ِذّذ عثذ اٌخاٌك عثاط 

 ١ً ٔظُ/ ذذٍ شث١ة

5 

/  تالش وش٠ُ عاٌُ دغ١ٓ

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

/  ترٛي عٍٟ دغ١ُ تذس

 2ذفاضً ٚذىاًِ

 عال ِذّذ ش١ٙذ وٕاٚٞ

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ

 فاطّح ذشِٓ صٍثٟ ِاٌخ

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

 سذاج ِذّذ دغٓ شاوش ٔاصش

 /ا١ِٕح اٌذٛاع١ة ٚاٌشثىاخ

/  دغ١ٕٓ د١ذس ِج١ذ د١ّذ

 ِعاٌجح صٛس سل١ّح ِرمذَ

6 

/  ادي دغٓ ِذّذدغٓ ع

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

/  ذثاسن ١ٌٚذ عثذ ص٠ٚذ

 2ذفاضً ٚذىاًِ

/  عٍٟ اد٠ة عثذ ع١ذاْ

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

 فاطّح دغ١ٓ عثذ عثاط

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

 ص٘شاء طاٌة ٔعّح ِذٟ

 /ا١ِٕح اٌذٛاع١ة ٚاٌشثىاخ

ٔذٜ ادّذ عف١ش عثذ 

/ ِعاٌجح صٛس  اٌض٘شج

 سل١ّح ِرمذَ

7 
 دغ١ٕٓ د١ّذ جثش طا٘ش

 تذٛز اٌع١ٍّاخ/ 

 جعفش عا٠ذ دغ١ٓ عٍّاْ

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

عّاس تاعُ ِذ١ً 

/ تذٛز  ضاسٞ

 اٌع١ٍّاخ

فاطّٗ عثذ اٌذغ١ٓ واظُ 

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ جاعُ

/ا١ِٕح  ١ٌس ِٕشذ ِٙذٞ دغْٛ

 اٌذٛاع١ة ٚاٌشثىاخ

 ٘ذ٠ً عٍٟ طش١ً٘ ِشىٛس

/ ِعاٌجح صٛس سل١ّح 

 ِرمذَ

3 
دغ١ٓ ادّذ شش٠ف عثذ 

 اٌع١ٍّاخ/ تذٛز  اٌذّضج

/  دغ١ٓ صث١خ وش٠ُ

 2ذفاضً ٚذىاًِ

لاعُ صاٌخ دغٓ 

/ تذٛز  دّضج

 اٌع١ٍّاخ

 فاطّٗ غّاط عاجً عثذ

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

/ا١ِٕح  ِذّذ جثاس واظُ

 اٌذٛاع١ة ٚاٌشثىاخ

/  تاْ صاٌخ ِشٛس ٌفرح

 ٔظُ ذشغ١ً

2 
دغ١ٓ ِذّذ ا١ِٓ عاسف 

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ عثاط

 دغ١ٓ ٔجاح ِض٘ش ٠اط

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

 وشاس واًِ جاتش ِذّذ

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ

اِاِح فاضً دغٟٛٔ 

/ ٔظش٠ح  دغ١ٓ

 اٌّعٍِٛاخ

٠ٛٔظ طا٘ش عثذ اٌض٘شج 

/ا١ِٕح اٌذٛاع١ة  ظا٘ش

 ٚاٌشثىاخ

 سعً وش٠ُ ٔاصش جاعُ

 ٔظُ ذشغ١ً

12 

دغ١ٓ ِذّذ دغ١ٓ 

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ دّضج

/  سافذ واظُ س١٘ف جاعُ

 2ذفاضً ٚذىاًِ

 ُ ال٠ز ِرعةِذغٓ فا٘

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ

 د١ذس عثاط شش٠ف عراس

 / ٔظش٠ح اٌّعٍِٛاخ

/ رواء  ص٠ٕة عٍٟ ِطشش

 اصطٕاعٟ

 عثاط سعٓ واًِ شٕاٚج

 ٔظُ ذشغ١ً

11 

س٠غاْ ِٙذٞ واظُ 

 ِض٘ش

ص٘شاء دغ١ٓ عثاط 

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ ِذّذ

ِذّذ عثذ اٌشضا 

/  ِذّذ عع١ذ ٔعّٗ

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

ص٠ٕة ع١ٍٛٞ دغ١ٓ 

ٔظش٠ح /  عاجد

 اٌّعٍِٛاخ

/ رواء  ِشذضٝ دغٓ صاٌخ

 اصطٕاعٟ

ٔظُ  عّاس د١ّذ سصاق تٕذس

 ذشغ١ً

12 
ص٘شاء عث١ظ عٍٟ 

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ غ١ٕص

ص٠ذ ِعٓ عثذ اٌذّضٖ 

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ دغٓ

/  ِذّذ غضاٚٞ ِذّذ

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

/  عجاد د١ٍُ عاٌُ جٛدج

 ٔظش٠ح اٌّعٍِٛاخ

/ رواء  ٔغُ ِٕذ٠ً شٙاب

 اصطٕاعٟ

صطفٝ لاعُ دغ١ٓ ِ

 ٔظُ ذشغ١ً غضاٞ

13 
 عجاد عثاط ٘أٟ دّضج

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ

/  ص٠ٕة ٌط١ف ٔعّح واظُ

 2ذفاضً ٚذىاًِ

/  ِذّذ جثاس وراب

 تذٛز اٌع١ٍّاخ

ط١ثح عث١ظ طاسػ 

/ ٔظش٠ح  س٠ٚخ

 اٌّعٍِٛاخ

د١ذس شفاء غاٚٞ شعالْ / 

 252س

 ٚجذاْ ِذٟ فاضً ساضٟ

 ٔظُ ذشغ١ً

14 
ي عجاد عثذاٌذغ١ٓ وشِٛ

 / تذٛز اٌع١ٍّاخ دغْٛ

 عجاد عم١ً دّٛد دّضٖ

 2/ ذفاضً ٚذىاًِ

سعً ِذّذ عثذ 

/ تذٛز  اٌشصاق

 اٌع١ٍّاخ

 عثذ هللا دغٓ ِٕشذ ِشٞ

 / ٔظش٠ح اٌّعٍِٛاخ

ِصطفٝ ِاٌه واظُ جٛاد / 

 252س
 

   


