
 قسم هندسة الحاسوب 

 المسائيةالدراسة 

 المرحلة االولى

 النتيجة اسم الطالب ت

 َاجخ ادًد شكسٌ ايٍُ عثاض   1

 يكًم ادًد عثد انثاظظ عدَاٌ  2

 يكًم ادًد ياشٌ ادًد دعٍ  3

 يكًم ايُس وئاو زشُد خهف  4

 حَاجذ اَعاو زشولٍ ودُد عثاض  5

 يكًم جعفس صادق شكسيذًىد  6

 يكًم ظجاد كسَى دعٍُ   7

 حَاجذ ظسي ظًُس فائك  8

 يكًم ظعد دعٍُ دًُد زداو  9

 حيكًه ظكُُح صثاح صانخ يهدٌ 11

 حيكًه ظىشاٌ عُعً يجُد  11

 َاجخ فساخ َاظٍُ هالل خهف 12

 حيكًه لثط عثاض ادزَط خهُم  13

 يكًم كساز طه دعٍُ يذًد  14

 َاجخ يذًد اَىب يدنىل  15

 يكًم يذًدعثىد يذًد صالل 16

 يكًم يذًد ياشٌ عثد انثازٌ   17

 يكًم يذًد يهدٌ يذًد صانخ يهدٌ 18

 يكًم يُرظس خًاض اتساهُى لدوزٌ  19

 يذجىتح هاشى ضُاء هاشى  21

 يكًم هاشى هادٌ دعٍ عطُح  21

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثانية

 النتيجة اسم الطالب ت

 َاجخ ادًد اتساهُى يسدة َثُد 1

 َاجخ ادًد تاظى وهُة ادًد 2

 يكًم ادًد دعٍُ دًد اظًاعُم  3

 َاجخ ادًد كسَى عهىاٌ دًادٌ  4

 حيكًه اظاٌ دعٍ ادًد 5

 حيكًه اظاوز زعد دًىد عىاد 6

 حيكًه اشىاق دعٍ زشُد 7

 يكًهح االء ثايس عثد انسدًٍ 8

 يكًم ايجد صثاح زفعد  9

 يكًهح اَح يؤَد كاظى 11

 يكًهح دعًُ ادًد عثدانكسَى 11

 حيكًه زدًح عثدانعراز اتساهُى  12

 يكًهح شَُة يصطاف  يذًد 13

 يكًهح ضذً اكثى صافٍ 14

 يكًم ضسغاو يذًد الَر دًد 15

 يكًم عثد هللا غعاٌ كاظى  16

 َاجخ عثدهللا يذًد ظعدٌ دعٍ 17

 َاجخ عالء كسو يهدٌ صانخ  18

 يكًم عهٍ خاند يسداض 19

 يكًم عًس يشراق داود ظهًاٌ 21

 يكًم عهٍ عًاز كسَى 21

 حيكًه فسح يذًد جًُم يجُد 22

 َاجخ فىش شَد ظانى دًىدٌ  23

 يكًم كساز يذًد يذًىد 24

 يكًم يذًد عادل ونٍ ادًد 25

 يكًم يصطفً عصاو فاضم 26

 حَاجذ َداء عثدانىادد خهف 27

 َاجخ هاشى عًاد ادًد شهاب 28

 يكًهح وجداٌ لذطاٌ اظًاعُم  29

 يكًم وظاو اتساهُى يعُىف 31

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة

 النتيجة اسم الطالب ت

 َاجخ ادًد اظعد اظًاعُم  1

 يكًم أدًد يصطفً داود أدًد 2

 حَاجذ افساح اَاد َىظف 3

 حيكًه اَح كسَى زشولٍ  4

 َاجخ دعٍُ جثاز نفره ظاجد 5

 حَاجذ دعاء داود ظهًاٌ  6

 َاجذح زلُح عثد انىادد جاظى  7

 يكًهح شَُة خهُم اتساهُى  8

 َاجذح شَُة عثد انذعٍُ ادًد  9

 يكًهح شَُه عهٍ نطُف 11

 حَاجذ ظازج عثاض يذًد دًه 11

 يكًهح ظازج عدَاٌ عثد انكسَى  12

 حَاجذ ظجً اظًاعُم شكسَا 13

 حيكًه ظجً عهٍ َاصس  14

 َاجخ ضسغاو عثد انىادد صانخ 15

 يكًم انعالو ادًد يانخعثد  16

 َاجخ عهٍ عثد انذافع هادٌ صانخ  17

 يكًم عهٍ عثد هللا صانخ عثد هللا  18

 حَاجذ فاذٍ عثد انًهدٌ هاشى 19

 يكًم يذًد دمٍ اظًاعُم  21

 َاجخ يذًد عايس يذًىد  21

 َاجخ يذًد يظفس صدَك  22

 َاجخ يصطفً َاظٍُ ذَاب  23

 يكًهح َعسٍَ َصُف جاظى  24

 يكًم ادًد ظايٍ عهىاٌ  25

 يكًم انصتُس اتساهُى دعٍُ  26

 َاجخ دعاو خهُم اتساهُى 27

 يكًم دُدز صالح يهدٌ  28

 حيكًه زاَُا عثاض شهاب  29

 حيكًه زَا يذًد كاظى هادٌ 31

 َاجذح شَُة شعثاٌ زجة 31

 يكًم ظجاد كاظى خضُس  32

 حيكًه ظجً هادٌ كايم  33

 يكًم ظسيد زدىيٍ يذًىد 34

 يكًم ظسي عًاد طانة  35

 يكًم طازق َثُم اتساهُى 36

 يكًم عهٍ صاطع دعة هللا 37

 يذجىتح عهٍ َصُف جاظى 38

 َاجخ عًاد َادز عثد جثازج  39



 َاجخ عًاز دايد عثد  41

 حيكًه فسح داشو خاند 41

 حَاجذ كىثس عثد انجثاز هاشى 42

 حَاجذ زَاض ذَابنًُط  43

 يكًم يذًد نطُف يجُد  44

 حَاجذ َثأ ظالو عدَاٌ خهف 45

 يكًم وائم لُط نطُف  46

 

 

 


