
 جاهعة القادسٍة            

 الوعلوهاتكلٍة علوم الحاسوب وتكنولوجٍا 

 اللجنة االهتحانٍة          

 

 

 

 النظري (1قطاع ) –( 1)قاعة الخوارزهً

 التفاصٍل

+ قسن نظن الوعلوهات الحاسوبٍة  (2) قسن نظن الوعلوهات الحاسوبٍة /الورحلة االولى / لغة إنكلٍسٌة

 (3) 3رحلة الثالثة / لغة إنكلٍسٌة+ قسن نظن الوعلوهات الحاسوبٍة /الو (3) 2/الورحلة الثانٍة / لغة إنكلٍسٌة 

( + قسن علوم الحاسوب / الورحلة الثالثة / لغة 2) 2+ قسن علوم الحاسوب / الورحلة الثانٍة / لغة إنكلٍسٌة

+ قسن الوسائط الوتعذدة /  (4) 1+ قسن الوسائط الوتعذدة / الورحلة األولى / لغة إنكلٍسٌة (6) 3إنكلٍسٌة

 (3) 3( + قسن الوسائط الوتعذدة / الورحلة الثالثة / لغة إنكلٍسٌة1) 2كلٍسٌةالورحلة الثانٍة / لغة إن

 31 العذد الكلً:

  الثالثاء الٍوم:

 33/39/2319 التارٌخ:

 

 

 ت

قسن نظن الوعلوهات / لغة 

+  2إنكلٍسٌة + لغة إنكلٍسٌة

+ قسن علوم  3لغة إنكلٍسٌة

 2الحاسوب / لغة إنكلٍسٌة

 
قسن الوسائط الوتعذدة / 

 هٍاكل بٍانات
  

+ قسن علوم الحاسوب / 

+ قسن  3لغة إنكلٍسٌة

الوسائط الوتعذدة / لغة 

 1إنكلٍسٌة

1 
حسٍي رزاق سهٍل داغر / 

 لغح إًكلٍسٌح
 

ٌٍي عثذ الحسٍي هاشن ت

 جاسن / هٍاكل تٍاًاخ
  

عوار ًجن عثذ هحوذ / لغح 

 3إًكلٍسٌح

2 
علً حسٍي جاسن جثر / لغح 

 إًكلٍسٌح
 

زٌٌة حثٍة جاسن هحوذ / 

 هٍاكل تٍاًاخ
  

هحوذ غساوي هحوذ / لغح 

 3إًكلٍسٌح

3 
هثح عالوي جالً جثر / لغح 

 2إًكلٍسٌح
 

سجاد كرٌن ٌاسٍي رسي  / 

 هٍاكل تٍاًاخ
  

كرار حٍذر حسي جىاد  / 

 1لغح إًكلٍسٌح

4 
هٍام جٍاد صكثاى 

 2عثذالحسٍي  / لغح إًكلٍسٌح
 

طٍثح عثٍس طارش روٌح / 

 هٍاكل تٍاًاخ
  

سجاد عقٍل حوىد حوسٍ  / 

 1لغح إًكلٍسٌح

5 
ٌعقىب جثار حوٍذ جاسن / 

 2لغح إًكلٍسٌح
 

كىثر هجٍذ عىاد  هكىط / 

 هٍاكل تٍاًاخ
  

لغح سجى فاهن كاظن  / 

 1إًكلٍسٌح

6 
زهراء علً حسي كاظن / 

 3لغح إًكلٍسٌح
 

هحوذ هاهر عثذ الخضر  

 عطٍح / هٍاكل تٍاًاخ
  

عثذ هللا سعذ عثذ الحسٍي 

 1هسعل  / لغح إًكلٍسٌح

7 
سجاد عالء شوخً كشاش / 

 3لغح إًكلٍسٌح
 

ًرجس هاشن رحواى عسٌس 

 / هٍاكل تٍاًاخ
  

هٍلٍي عقٍل تذر عثذ 

 2ٍسٌحالصاحة / لغح إًكل

8 
عاٌذ راضً تحلىك حوسج / 

 3لغح إًكلٍسٌح
    

/  احوذ جهاد كاظن شعالى 

 3لغح إًكلٍسٌح

9 
علً حسي هطر / لغح 

 2إًكلٍسٌح
    

 رقٍح كرٌن حثٍة روضاى 

 3/ لغح إًكلٍسٌح

13 
لٍث ضٍاء غازي / لغح 

 2إًكلٍسٌح
    

/  رواء ثاهر عوراى هجٍذ 

 3لغح إًكلٍسٌح

11 
/ أساهح عثذ األهٍر علٍىي 

 3لغح إًكلٍسٌح
     

12 
/ لغح جثرٌل طالة غضثاى 

 3إًكلٍسٌح
     

13 
حسٍي احوذ شرٌف عثذ 

 3الحوسج / لغح إًكلٍسٌح
     

14 
علً ادٌة عثذ عٍذاى / لغح 

 3إًكلٍسٌح
     

 


