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 ايراسموس+ طالبي بادلت
 (الطلبة المغادرين) 

 

 التخصص والكلية الجامعة المستضيفة اسم الطالب ت
 فترة التبادل

 )الشهر/السنة(
 نوع التبادل الرقم الجامعي

2018/2019 

 دراسة 201420114 05/2019 – 01 العلومعلم الحاسوب /  بريطانيا /جامعة برادفورد  مجدولين محمد خير اللحام  .1

 دراسة 201620361 05/2019 – 01 علم الحاسوب / العلوم بريطانيا /جامعة برادفورد  زيد مازن عبدالرحمن الطريفي  .2

2019/2020 

 دراسة 201710214 05/2020 – 01 هندسة برمجيات / العلوم بريطانيا /جامعة برادفورد  نمر تيسير حلمي عاشور  .1

 دراسة 201720665 05/2020 – 01 نظم المعلومات الحاسوبية / العلوم بريطانيا /جامعة برادفورد  عبدالرحمن ابو لحوم  .2

 تدريب 201720388 07/2020 – 02 العلومالذكاء اإلصطناعي /  رومانيا / جامعة آراد الرحيم عالنمارسيل خالد عبد   .3

 تدريب 201710522 07/2020 – 02 علم الحاسوب / العلوم رومانيا / جامعة آراد توفيق بسام راضي حسين  .4

2020/2021 

 دراسة 201810326 12/2020 – 09 الحاسوب / العلومعلم  بريطانيا /جامعة برادفورد  عبدهللا زياد داوود زيدان  .1

02/2020 – 09 هندسة البرمجيات / العلوم بريطانيا /جامعة برادفورد  احمد ابراهيم عبد الفتاح ابو الرب  .2  دراسة 201720854 

 تدريب 201810757 01/2021 – 09/2020 هندسة البرمجيات / العلوم بريطانيا /جامعة برادفورد  عوف احمد خليل الحاليبه  .3
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11/2020 – 09 العلومنظم المعلومات الحاسوبية /  بريطانيا /جامعة برادفورد  فتحي عمرماجد رائد   .4  تدريب 201717127 

11/2020 – 09 العلومعلم الحاسوب /  بريطانيا /جامعة برادفورد  ثائر بكر محمد سامي صوالح  .5  تدريب 201311444 

6.  
 سيرين إياد داود ربايعة

 )عن بعد(
12/2020 – 09 هندسة البرمجيات / العلوم بريطانيا /جامعة برادفورد   دراسة 201410140 

2021/2022 

 تدريب بحثي 201730017 12/2021 – 09 الذكاء االصطناعي / العلوم جامعة برادفورد البريطانية حمزة يوسف جالوخ  .1

 تدريب بحثي 201820485 12/2021 – 09 علم الحاسوب / العلوم جامعة برادفورد البريطانية حسام جمال الدين شحيط  .2

 تدريب بحثي 201820458 01/2022 – 09/2021 الذكاء االصطناعي / العلوم جامعة برادفورد البريطانية مهند القاضي  .3

 دراسة 201820625 05/2022 – 02 الذكاء االصطناعي / العلوم بريطانيا  –جامعة برادفورد  احمد اسالم عبدالحميد عليان   .4

 دراسة 201910990 07/2022 – 02 رياضيات / العلوم تركيا -جامعة اغدير  احمد عادل محمد يحيى  .5

 دراسة 202011360 06/2022 – 02 علم الحاسوب / العلوم رومانيا -جامعة اراد  اسامة محمود ذيب الرمحي  .6

 دراسة 202011228 06/2022 – 02 االمن السيبراني / العلوم  رومانيا -جامعة اراد  حسن خالد حسن سليمان  .7

2022/2023 

01/2023 – 09/2022 هندسة برمجيات / العلوم  بريطانيا  –جامعة برادفورد  أحمد هاشم أحمد المهيدات  .1  دراسة 202113028 

01/2023 – 09/2022 علم الحاسوب / العلوم بريطانيا  –جامعة برادفورد  أوس عبد الباسط كنعان  .2  دراسة 201920210 

 

 


