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اســــــم الطـــــالب التسلسل 

 الــــرباعي

مبادئ نظم 

التشغيل 

أمنية البيانات 

والشبكات 

  معالجةمبادئ  

الصور 

مبادئ هندسة 

البرمجيات 

خوارزميات 

جينية 
 النتيجة

 َاجح يخىسط يمبىل جذا جُذ يخىسط يخىسط انذوسٌ إبشاهُىاحًذ سفعج خهُم  1

 َاجح جُذ جذا جُذ جذا جُذ يخىسط جُذ يصهح االنىسٍ صٍَياجذ  إسشاء 2

 َاجح جُذ جذا ايخُاص جُذ جذا جذا جُذ ايخُاص انجبىسٌ أسُا كًال يصطفً يحًذ 3

 يكًم يمبىل ضعُف ضعُف يمبىل ضعُف عهُاٌ انًجًعٍ إسًاعُمباسى احًذ  4

 َاجح جُذ جُذ جذا جُذ يمبىل جُذ جذا حهجذ عبذ انًجُذ حسٍ انجبىسٌ 5

 َاجح يمبىل جُذ جُذ يخىسط يخىسط حزَفت عبذ انشحًٍ إسًاعُم عبذ  6

 َاجح جُذ جذا جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ جذا يهُذ ياهش جاسى انُاصشٌسَذ  7

 َاجح ايخُاص جُذ  جُذ جذا جُذ جذا جُذ أنبُاحٍسَذي حًُذ فاضم عباط  8

 َاجح يمبىل يخىسط يمبىل يمبىل يمبىل سواء َىاف عبذ اهلل َاَف انذنًٍُ 9
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 انُخائج 

 انُهائُت
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 َاجح جُذ جذا يخىسط جُذ  يخىسط جُذ عزَتصكشَا كشَى كُطاٌ عضَض  10

 يكًم ضعُف ضعُف ضعُف يمبىل ضعُف صَذوٌ أيُش عبذ اهلل عهٍ انطائٍ 11

 َاجح جُذ جُذ جُذ جُذ جذا جُذ ساسة حسٍُ جاسى يحًذ انجبىسٌ 12

 َاجح جُذ جُذ يمبىل جُذ جُذ سًُت كشَى كُطاٌ عضَض عزَت 13

 َاجح جُذ جُذ جذا جُذ جُذ جذاجُذ  سىالف حسٍُ لذوسٌ انذوسٌ 14

 َاجح جُذ يمبىل جُذ جُذ جُذ جُذاٌ  إبشاهُىصبا سفعج  15

 َاجح جُذ جُذ جُذ جذا جُذ جُذ ضحً عذَاٌ يحًىد باش انحًذاٍَ  16

 َاجح جُذ يخىسط جُذ جُذ جُذ طُبت طالل جاسى هُالٌ انًخخاس 17

 عبذ انعضَض سعىد طه َجى انخكشَخٍ 18
 يكًم يخىسط يمبىل يخىسط ضعُف يمبىل
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 َاجح يخىسط جُذ جُذ جذا جُذ جذا جُذ عبذ اهلل عبذ انسالو هاشى  19

 َاجح جُذ جُذ جذا جُذ جُذ جذا جُذ جذا عبذ اهلل عىاد خهف َجشط  20

 َاجح يمبىل يمبىل يمبىل يخىسط يخىسط عهٍ عذَاٌ احًذ سهُى انجبىسٌ 21

 يكًم ضعُف يمبىل يمبىل يمبىل ضعُف نطُف انخكشَخٍعًش سعذ َاسٍُ  22

 َاجح يخىسط جُذ يمبىل يمبىل يخىسط عًش لصٍ صادق َاط انخكشَخٍ 23

 َاجح يمبىل جُذ جُذ يخىسط يخىسط عًش َاجٍ كُخى سبع انحًذاٍَ 24

 َاجح جُذ جُذ جذا جُذ جذا جُذ جُذ جذا يأيىٌ يىفك إبشاهُى يحًىد  25

 َاجح جُذ جُذ جُذ يخىسط يخىسط يحًذ إسًاعُم جاسى يحًذ  26

 يحًذ جالل شكش حسٍ  انخانذٌ 27
 َاجح يخىسط ايخُاص يخىسط جُذ جُذ جذا
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 َاجح يخىسط جُذ جُذ جُذ يخىسط يحًذ طالل َىاف صَذاٌ انخضسجٍ 28

 يكًم ضعُف يمبىل يخىسط يخىسط يخىسط يحًذ عبذ انشحًٍ صانح حسٍُ  29

 يكًم يمبىل ضعُف يخىسط يمبىل يمبىل يصطفً خانذ حًُذ كايم انخكشَخٍ 30

 َاجح جُذ جُذ يخىسط جُذ جُذ يضش َضاس احًذ َاجٍ عبذ  31

 َاجح ايخُاص ايخُاص ايخُاص ايخُاص ايخُاص يعار فشياٌ إسًاعُم  ابشاهُى  32

 يكًم ضعُف ضعُف ضعُف يمبىل يخىسط  يًُ عبذ انحكُى ياهش يصطفً  33

 َاجح يخىسط يخىسط يمبىل يمبىل جُذ يهُذ يحًذ خهف اسًاعُم  34

 َاجح ايخُاص جُذ  جذا ايخُاص جُذ جذا جُذ جذا َمٍُ عبذ انحكُى َعًت حًذ  35
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