
 جاهؼت القادسيت            

 كليت ػلوم الحاسوب وتكنولوجيا الوؼلوهاث

 اللجنت االهتحانيت          

 

 

 

 

 النظري (2قطاع ) –( 1)قاػت الخوارزهي

 التفاصيل

( + قسن ػلوم الحاسوب / 24قسن ػلوم الحاسوب / الورحلت الثالثت / برهجت الوواقغ االلكترونيت )

( + قسن الوسائط 1) 2تبولوجيا 454( + قسن الرياضياث / ر1الورحلت الرابؼت / الحوسبت السحابيت )

( +قسن الوسائط الوتؼذدة / الورحلت الرابؼت / 7/ هؼواريت ولغت التجويغ )الوتؼذدة / الورحلت الثانيت 

 (2تصوين األلؼاب )

 35 الؼذد الكلي:

  االربؼاء اليوم:

 44/49/2419 التاريخ:

  

 ث
قسن ػلوم الحاسوب / برهجت 

 الوواقغ االلكترونيت
 

قسن ػلوم الحاسوب / برهجت 

+الحوسبت  الوواقغ االلكترونيت

 2تبولوجيا 454رالسحابيت + 

 
قسن الوسائط الوتؼذدة / هؼواريت 

 + تصوين االلؼاب ولغت التجويغ
 

1 
/  ايٍر يىحاٌ جثر كاظى

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

/ تريجح  يحًذ عًار َجى عثذ

 انًىاقع االنكتروٍَح
 

/ يعًارٌح احًذ عهً فرج جثر

 ونغح انتجًٍع
 

2 
/  اٌهاب حطٍٍ جاتر شىجه

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  فرح صثاح عثذ انحطٍٍ شاطً

 تريجح انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  ايُح حًذ عىدج حطٍٍ

 يعًارٌح ونغح انتجًٍع
 

3 
/  تاقر كرٌى ضانى حطٍٍ

 انًىاقع االنكتروٍَح  تريجح
 

/ تريجح  كرار كايم جاتر يحًذ

 انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  ضجاد كرٌى ٌاضٍٍ رضٍ

 يعًارٌح ونغح انتجًٍع
 

4 
/  حطٍ عادل حطٍ يحًذ

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

/ تريجح  يحًذ غساوي يحًذ

 انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  قًر ضٍاء عثذ يسهر

 يعًارٌح ونغح انتجًٍع
 

5 

حطٍٍ يحًذ ايٍٍ عارف 

/ تريجح  انًىاقع  عثاش

 االنكتروٍَح

 
/ تريجح انًىاقع  يهذي كاظى جثار

 االنكتروٍَح
 

/  يحًذ حًسج حايذ َاجً

 يعًارٌح ونغح انتجًٍع
 

6 
/  حىراء جاضى َعًه طه

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

يصطفى خانذ هادي / تريجح 

 انًىاقع االنكتروٍَح 
 

 انخضر عطٍحيحًذ ياهر عثذ 

 / يعًارٌح ونغح انتجًٍع
 

7 
/  روز جىاد كاظى حطىٌ

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

أضايح عثذ األيٍر عهٍىي / تريجح 

 انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  غذٌر قاضى داوود كصاد

 يعًارٌح ونغح انتجًٍع
 

8 
/  زهراء حطٍ تذر حطٍ

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

جثرٌم طانة غضثاٌ / تريجح 

 انًىاقع االنكتروٍَح 
 

/  عًار حًٍذ رزاق تُذر

 تصًٍى األنعاب
 

9 
 زٌٍ انعاتذٌٍ رحٍى يحًذ جثر

 / تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

رضم يحًذ عثذ انرزاق / تريجح 

 انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  غذٌر جاضى كاظى جىاد

 تصًٍى االنعاب
 

14 

ضجاد عثذانحطٍٍ كريىل 

/ تريجح  انًىاقع  طىٌح

 االنكتروٍَح

 
تريجح كرار عثاش يطرود / 

 انًىاقع االنكتروٍَح 
   

11 
/ تريجح   صفا ياجذ عثذ عىاد

 انًىاقع االنكتروٍَح
 

/  رتاج محمد حسن شاكر ناصر
 الحوسبة السحابية

   

12 
/  ضرغاو حاتى نٍهى اتى كٍٍُ

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
 

ىاد / يصطفى يانك كاظى ج

 2تثىنىجٍا 454ر
   

13 
/  عثاش ادرٌص شطُاٌ

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
     

14 
/  عال يحًذ شهٍذ كُاوي

 تريجح  انًىاقع االنكتروٍَح
     

   


