
خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2009/2008صباحياحمد حاتم كريم عبد حسين الطائي1

2009/2008صباحياحمد راغب محمود محمد المجمعي2

2009/2008مسائياحمد لعيبي حسن علي العلياوي3

2009/2008مسائيجواد فتاح جواد كاظم4

2009/2008مسائيحسام زيدان جاسم محمد الربيعي5

2009/2008مسائيحسن حميد مجيد رشيد الربيعي6

2009/2008مسائيحسين عبد الحميد علوان الطائي7

2009/2008صباحيحسين يوسف مسلم طاهر الجبوري8

2009/2008مسائيحنان راضي كرم عطية الماجدي9

2009/2008مسائيحيدر عبد االله رسول الدجيلي10

2009/2008مسائيرائد عبد الجبار فالح مهدي11

2009/2008مسائيرائد علوان حمادي الكروي12

2009/2008مسائيرضا شاكر هاشم هادي الحكيم13

2009/2008مسائيرضوان جعفر محمد رضا الذهب14

2009/2008صباحيرغدة قاسم عبد العزيز الجبوري15

2009/2008صباحيزهراء احمد سلمان علي الجراح16

2009/2008صباحيزهراء مجيد فرج جليل البصري17

2009/2008مسائيسامي طعمة شمخي جبر التميمي18

2009/2008مسائيساهرة عبد حوشي سعد الدلفي19

2009/2008مسائيسراب عبد الجبار عبد الستارعلي الخالدي20

2009/2008مسائيسمير وادي حمد مخيلف العلياوي21

2009/2008مسائيصالح حسن فهد سبع الخزرجي22

2009/2008مسائيضمياء صالح رشيد حمزة العاني23

2009/2008صباحيطيف سامي سلمان كاظم الجنابي24

2009/2008مسائيعامر هادي حطحوط الشاوي25

2009/2008مسائيعبد الرحمن جبار حسن 26

2009/2008مسائيعبد السالم جاسم كيطان حسين الخفاجي27

2009/2008صباحيعلي عبد النبي عطيش غنيم المالكي28

2009/2008مسائيعلي محمد قاسم حسين الجبوري29

2009/2008مسائيعماد الدين بهاء الدين محمد علي باووش30

2009/2008صباحيفارس كاظم سلمان خلف الشريفي31

2009/2008مسائيفالح عبد المجيد حميد العبيدي32

2009/2008صباحيمحمد رضا صبري العبيدي33

2009/2008مسائيمحمد مزعل منشد علي البهادلي34

2009/2008مسائيمنال فاضل شياع مال السهيلي35

2009/2008مسائيميثاق مهدي علي وادي الظاهري36

2009/2008مسائينغم صبري مراد سعيد الخزاعي37

2009/2008مسائيهيثم جميل مسلم محمود الرفاعي38

2009/2008مسائييحيى حبيب حسان خليفه الركابي39

2010/2009صباحيابراهيم خضير عباس حسن الهيازعي1



خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2010/2009صباحياحمد توفيق نايف محمد الدباغ2

2010/2009صباحياحمد جواد كاظم غضيب الزيدي3

2010/2009مسائياحمد عباس عبد علي 4

2010/2009صباحياحمد عماد عبد العزيز رضا الموسوي5

2010/2009صباحيازهر اسماعيل تراب  علي رضا6

2010/2009مسائياسامة عجمي جيجان الخفاجي7

2010/2009مسائياسراء حسين عبد هللا8

2010/2009صباحياسراء منصور صوكر منصور الزبيدي9

2010/2009صباحياشواق طالب عبودي السوداني10

2010/2009صباحياشواق طالب قاسم علي الهاشمي11

2010/2009مسائياالء عبد الحميد كاظم شبيب الموسوي12

2010/2009مسائيانصاف عبد القادر عباس محمد الزليمات13

2010/2009صباحيبتول ناهض عبد االمير المدامغة14

2010/2009مسائيبراء عالء حسين الهاشمي15

2010/2009صباحيبهاء الدين عبد الكريم يوسف16

2010/2009مسائيبهار عبد حتاتة بدن الجمالني17

2010/2009مسائيثامر سعدي زغير الجعيفري18

2010/2009مسائيجنان كريم جراد الزبيدي19

2010/2009مسائيحازم هادي زوير هامل20

2010/2009مسائيحامد عبد الكريم عبطان حسين الجراح21

2010/2009مسائيحسين علي عبد الحسين جاسم22

2010/2009صباحيحمزة هادي حرفش الزيداوي23

2010/2009مسائيحيدر دينار زايد غضيب الكعبي24

2010/2009مسائيخالد صباح علي مصطفى الكروي25

2010/2009صباحيرحمة محمد عبد المجيد ساري المرسومي26

2010/2009مسائيرحيم مغتاض عباس العزاوي27

2010/2009مسائيرياض محمد صاحب ضمد28

2010/2009مسائيزياد مجيد عبد هللا المزيدي29

2010/2009مسائيسعد محمد علي الساعدي30

2010/2009صباحيسلوان سعد محمد علي السماوي31

2010/2009مسائيسندس عدنان عبد هللا الجنابي32

2010/2009مسائيسهيلة عبد الحسين جمعة الربيعي33

2010/2009صباحيشاكر عادل مجيد زياد االبراهيمي34

2010/2009صباحيصهيب عباس عبد المجيد الطائي35

2010/2009مسائيضياء جواد سلمان حسن المدحجي36

2010/2009صباحيطيف ابراهيم طاهر حسن العوادي37

2010/2009مسائيعادل كرجي حرجان خلف الركيباوي38

2010/2009مسائيعبد الحميد جمعة كاظم العزاوي39

2010/2009مسائيعدي سلمان حمود الكعبي40

2010/2009مسائيعقيل جليل عبد المهوس41



خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2010/2009مسائيعالء احمد كرم عطية الماجدي42

2010/2009مسائيعالء عبد سابط كاظم عبد43

2010/2009صباحيعلي حكمت علي حسين الربيعي44

2010/2009مسائيعلي حمزة جبر حمادي الركيباوي45

2010/2009مسائيعلي سعيد صادق حمادي المهداوي46

2010/2009صباحيعلي عباس عبد المجيد الطائي47

2010/2009صباحيعلي محمد رسول العسكر48

2010/2009مسائيعلي محمد سليم محمد حسن العاملي49

2010/2009مسائيعماد سعدون جابر محسن الزيادي50

2010/2009مسائيعمار مكي مهدي الجبوري51

2010/2009صباحيفرح مؤيد حسين عبد الموالي52

2010/2009صباحيفرزدق محمد جبر اسماعيل 53

2010/2009صباحيمحمد حميد محمد الجبوري54

2010/2009مسائيمحمد صبار طارش عطوان الزيدي55

2010/2009مسائيمحمد عبد الهادي سلمان حسين56

2010/2009مسائيمحمد قاسم خلف حسين الشداد57

2010/2009مسائيمحمد مولى حمزة ادريس الفتالوي58

2010/2009مسائيمحمد ناصر حسين عمران 59

2010/2009مسائيمحمد ياسين خضير عباس الجميلي60

2010/2009صباحيمروة عبد الكريم اموري الجبوري61

2010/2009مسائيمظاهر محمد هالل ال جبار62

2010/2009مسائيمظفر مكي مهدي حمادي الجبوري63

2010/2009صباحيمها عدنان رشيد الزبيدي64

2010/2009مسائيمهدي حاتم مهدي65

2010/2009مسائيميثم مالك علوان حسين 66

2010/2009مسائينبيل كاظم مهدي محمد االمامي67

2010/2009مسائيهشام ضياء كصاب مهودر السعدي68

2010/2009مسائيوسام راضي غليم الربيعي69

2010/2009مسائيوسام هاتف شنين الجنابي70

2010/2009مسائيوفاء عبود روضان الوائلي71

2010/2009مسائيوالء زايد خلف جبر 72

2010/2009صباحييوسف عبد الكريم محمد العرجيلي73

2011/2010مسائيابتسام محمود وهيب 1

2011/2010مسائياحمد غالب عباس2

2011/2010مسائياحمد قاسم عباس3

2011/2010مسائياحمد كاظم حسين4

2011/2010مسائياسامة صادق سلمان5

2011/2010صباحياسامة عبد الكريم بستان6

2011/2010صباحياسراء شاكر عبد الرضا7

2011/2010صباحياسالم شاكر عبود خضير 8



خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2011/2010صباحيامير عبد الكريم عبود 9

2011/2010صباحياوس صباح حبيب مطلك10

2011/2010صباحياياد طارق مرعيد كاظم 11

2011/2010مسائيباسمة كاظم خلف12

2011/2010مسائيبشرى خليل جعفر 13

2011/2010صباحيبهاء احمد ذرب حيدر14

2011/2010مسائيثامر حنون ثجيل حسين 15

2011/2010مسائيجواد كاظم عبد الكريم 16

2011/2010مسائيحسن عز الدين عبد الرسول 17

2011/2010مسائيحسن هادي مهدي عنبر 18

2011/2010مسائيحسنين عبد االمير عباس 19

2011/2010مسائيحسين حميد عبد علي 20

2011/2010مسائيحسين علي عبد الحسين21

2011/2010مسائيحيدر عبد الحسين محمد22

2011/2010مسائيحيدر عبد الزهرة جوحي 23

2011/2010صباحيحيدر عبد علي جاسم 24

2011/2010مسائيحيدر مجبل خميس صالح25

2011/2010مسائيراضي حسين الزم عريمش 26

2011/2010مسائيرائد حسين لعيبي مشكور 27

2011/2010صباحيرغد جاسم جلوب كاظم 28

2011/2010صباحيرغد سنان علي حسين29

2011/2010صباحيرفل محمد مريهيج ب30

2011/2010مسائيرياض جواد كاظم عناد31

2011/2010مسائيرياض طالب عبود علي32

2011/2010مسائيزكريا حنون مطر حسين 33

2011/2010مسائيزمان طارق جواد شكر34

2011/2010صباحيزهراء ابراهيم صابر 35

2011/2010صباحيزهراء تركي مفتن 36

2011/2010مسائيزهراء خضر عباس حسن37

2011/2010صباحيزهراء علي تركي38

2011/2010صباحيزيد سعد علي اسماعيل 39

2011/2010صباحيزينب شهيد  عبد االمير 40

2011/2010صباحيزينب عبد الحسين محمد 41

2011/2010صباحيزينب محمد حسين فليح الشربتي42

2011/2010مسائيساجد عباس كريم محمد43

2011/2010مسائيسارة عباس حسين 44

2011/2010صباحيسارة عبد الكريم حمد 45

2011/2010صباحيسرى عبد االمير حيدر46

2011/2010مسائيسعاد حسن محمد 47

2011/2010صباحيسماء سمير عبد االمير 48



خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2011/2010مسائيسناء محمود علي49

2011/2010مسائيسناء هادي علوش 50

2011/2010مسائيسندس شاكر مجيد محمد51

2011/2010مسائيسهير سعد عبدهللا حسن52

2011/2010صباحيسيف ابراهيم نذير 53

2011/2010صباحيسيف الدين احمد صائب54

2011/2010صباحيسيف قاسم عباس 55

2011/2010مسائيشيماء محمد تقي حسين56

2011/2010مسائيصالح حسن الزم عيسى57

2011/2010صباحيصباح نوري شنيار 58

2011/2010مسائيصبيح خضير عيدان عباس 59

2011/2010صباحيضرغام عبد الغني محمد60

2011/2010صباحيعباس اسعد عباس جواد 61

2011/2010صباحيعباس علو هادي حسين62

2011/2010مسائيعباس فاضل حمودي63

2011/2010مسائيعبد االله محمد عمران 64

2011/2010صباحيعقيل جاسم مفتن65

2011/2010مسائيعقيل شهاب احمد فرحان66

2011/2010صباحيعالء حيدر زيد داود 67

2011/2010مسائيعلي بدر حسن شهاب68

2011/2010صباحيعلي حمودي ناصر 69

2011/2010مسائيعلي شاوي عبد كطان 70

2011/2010مسائيعلي عز الدين يوسف71

2011/2010مسائيعلي غضبان كاطع 72

2011/2010صباحيعلي كاظم رحيم عصمان73

2011/2010صباحيعلي كريم رزيج 74

2011/2010مسائيعلي محمد عبد الجبار75

2011/2010مسائيعلي والي سلمان 76

2011/2010مسائيعماد سليم جواد صالح77

2011/2010مسائيعمار احمد جواد محسن 78

2011/2010مسائيعمار صالح الدين مهدي79

2011/2010مسائيعمار محمد نعمة80

2011/2010صباحيعمار هاشم عبد الحسن81

2011/2010صباحيفاطمة  زهير عبد الحسين82

2011/2010مسائيفاطمة اموري عبدهللا 83

2011/2010مسائيفردوس حميد سهيل 84

2011/2010مسائيفردوس غالب عزيز 85

2011/2010مسائيفضاء وادي حمد خليف 86

2011/2010صباحيفالح حسن قاسم رحيم 87

2011/2010مسائيقيصر عبد عبد الرزاق88



خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2011/2010مسائيكامل عباس حسين علي89

2011/2010مسائيكريم جاسم حسين عبد السادة90

2011/2010مسائيكريم خلف جاسم 91

2011/2010صباحيمثنى حسن هادي92

2011/2010مسائيمحسن هاشم محسن اسماعيل 93

2011/2010مسائيمحمد احمد حبيب علي الحسني94

2011/2010مسائيمحمد جاسم نصيف جاسم 95

2011/2010صباحيمحمد حازم عريبي96

2011/2010مسائيمحمد حسن عبد الشهيد 97

2011/2010مسائيمحمد حمود جثير موزان 98

2011/2010صباحيمحمد عبد الكريم كاظم99

2011/2010مسائيمحمد كشاش حسين حاوي100

2011/2010صباحيمحمد واثق مزهر 101

2011/2010صباحيمحمود عبد الرضا شاكر 102

2011/2010مسائيمراد انور علي اكبر 103

2011/2010صباحيمروة خزعل عباس 104

2011/2010صباحيمصطفى احمد عفتان105

2011/2010مسائيمعين علي حسين عباس 106

2011/2010مسائيمنعم خزعل منصور موسى 107

2011/2010صباحيمهيمن محمد حميد 108

2011/2010صباحيمياسة فيصل عباس 109

2011/2010صباحيميثم علي حسن 110

2011/2010صباحينجالء منير جواد عبد 111

2011/2010مسائينصر عبد الواحد سلمان 112

2011/2010صباحينوار فوزي حسون 113

2011/2010صباحينور هاشم جعفر114

2011/2010صباحيهاني عبد الرضا 115

2011/2010صباحيوائل عباس عبد الحسين 116

2011/2010صباحيياسر عامر صادق117

2011/2010مسائيياسر لطيف علوان عباس 118

2011/2010صباحييونس عبد الكريم محمد119

2012/2011مسائيابتسام محمد حسن الزم المالكي1

2012/2011صباحياحمد العيبي عودة العبودي2

2012/2011صباحياحمد حسن عبد الرضا الجيزاني3

2012/2011مسائياحمد خالد جلوب عكلة الساعدي4

2012/2011مسائياحمد رشيد عبد علي مجيد القيسي5

2012/2011مسائياحمد عبد الزهرة جاسب فنجان المحسن6

2012/2011صباحياحمد علي رشيد حميد النجم7

2012/2011صباحياحمد علي عبد الحسين حسن8

2012/2011مسائياحمد فجر زعين علي الراوي9



خريجي قسم 

هندسة تقنيات الحاسوب

الفرعسنة التخرجالدراسة اسم الخريج ت

2012/2011صباحياحمد فلح حسن البياتي10

2012/2011مسائياحمد كاظم مجمان11

2012/2011مسائياحمد نور الدين عبد المطلب محسن الحيدري12

2012/2011صباحياسامة عبد الحسين هادي ابراهيم الطائي13

2012/2011صباحياسراء خضير حسن حسين االزرقي14

2012/2011مسائياكرام عبد الزهرة سيد جماسي15

2012/2011صباحيامير علي حسين جواد الطائي16

2012/2011مسائيانمار نعمة عدنان محمد اليعقوبي17

2012/2011صباحيانيس عبد الرسول نوري عبد االمير18

2012/2011صباحيايات حسين علي حسين السعدي19

2012/2011صباحيايات عبد الهادي عبد العال باهر20

2012/2011صباحيايمن اسماعيل شهد جبر ال محيسن21

2012/2011صباحيبارق حبيب جليل علوان العزاوي22

2012/2011مسائيبشير صبيح محمود سرحان المحمداوي23

2012/2011مسائيبلسم فاضل عباس حمزة الحلي24

2012/2011مسائيبهجت هليل نهير جابر الفهداوي25

2012/2011مسائيجاسم محمد عامر شلش الزبيدي26

2012/2011صباحيجعفر حسين علي حسين السعدي27

2012/2011مسائيجعفر شويل حاتم مشكور الفرطوسي28

2012/2011مسائيجمعة عبد هللا طاهر ساجت الكعبي29

2012/2011مسائيجواد محمد كاظم يوسف عبيدة العبادي30

2012/2011صباحيحبيب سالم زعول عبود القريشي31

2012/2011صباحيحسن عبد الرزاق حسن علوان العبيدي32

2012/2011صباحيحسن عبد الرسول نوري عبد االمير33

2012/2011مسائيحسن فنجان غالي مذبوب النداوي34

2012/2011مسائيحسن مزيد حمد كاظم الشمري35

2012/2011مسائيحسن نوري سلمان فياض السوداني36

2012/2011مسائيحسنين حسين راضي جبر الربيعي37

2012/2011مسائيحسنين محمد علي غالم38

2012/2011مسائيحسين سليم عبد الزهرة العيسي39

2012/2011صباحيحسين شالي جاسم الصالح40

2012/2011صباحيحسين علي صالح العباس41

2012/2011مسائيحسين علي عبد العباس42

2012/2011مسائيحسين عويد عبد جاسم الشويلي43

2012/2011مسائيحسين مظلوم عباس عودة الفتالوي44

2012/2011صباحيحقي اسماعيل كاظم محمد 45

2012/2011صباحيحوراء نعمة حسين علي البغدادي46
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2012/2011صباحيدعاء شوقي طالب ثامر العكيدي62
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2012/2011مسائيرائد عالء جاسم الحريشاوي65
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2013/2012صباحيايمان سمير عبود ناصر الغراوي25
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2013/2012صباحيبارق جميل حماد حامد29

2013/2012صباحيبرهان جاسم محمد عبود الجبوري30
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2013/2012مسائيجبار مزعل جبار موسى الموسوي37

2013/2012مسائيجعفر حامد خضير كاظم جناح38

2013/2012مسائيجالل عبد الحسين علي طاهر الخياط39

2013/2012مسائيجالل منصور عطية دخينة الجعيفري40

2013/2012مسائيجمال عبد هللا ناصر شلش الجيزاني41

2013/2012صباحيحارث عبد علي جنزيل جبارة الساعدي42

2013/2012مسائيحازم صباح مبارك ديوان العبودي43

2013/2012مسائيحامد جسام محمد جاسم الحرباوي44

2013/2012صباحيحبيب صباح حبيب مطلك التميمي45

2013/2012مسائيحسن حميد محسن عبد الصاحب الحبوبي46

2013/2012صباحيحسن سمير محي سعيد فخر الدين47

2013/2012مسائيحسين غالي ياسر عبد النبي العتابي48

2013/2012مسائيحقي اسماعيل محمود جسام الموالي49
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2013/2012مسائيزاهر يوسف محمد جاسم اليعقوبي67

2013/2012مسائيزهراء زهير صادق جاسم الدباغ68
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2013/2012مسائيسمير عالء حسين حسن العزاوي75

2013/2012صباحيسنا عبد الرزاق احمد عبد الكريم حداد76

2013/2012صباحيشهد سمير مغامس محمد الناصري77

2013/2012مسائيصابرين عبد الجبار ناجي عبد االمير78
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2013/2012مسائيصادق جواد جرو مفضي80

2013/2012صباحيصالح مهدي كريم مهدي شبر81
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2013/2012مسائيصالح حسن مطلك فزع الجمالي84
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