
خريجي قسم هندسة البرامجيات

هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2008/2007صباحيالربيعي حمزة موحان شعالن بارق1

2008/2007صباحيالتحمصجي عيسى حسن جعفر محمد حسنين2

2008/2007صباحيالحداد غالي سعيد االمير عبد سماء3

2008/2007صباحيالعكل ابو ابراهيم االمير عبد زهير سمية4

2008/2007صباحيالكليدار الحميد عبد هادي حسين عال5

2008/2007صباحيالسادة عبد ابيد كاظم علي6

2008/2007صباحيالقرغولي كريم حمد عادل محمد7

2008/2007صباحيالدباغ علي المجيد عبد محمد8

2008/2007صباحيعبد هاشم محمد نور9

2009/2008صباحيبالل طالب حسن باقر الجبوري1

2009/2008صباحيبيداء محمد صالح احمد الشاهين2

2009/2008صباحيجعفر صادق جعفر علي الجبوري3

2009/2008صباحيحنان عبد حمزة الديواني4

2009/2008صباحيحيدر لطفي نوري صالح آل العبد5

2009/2008صباحيحيدر محمد عبد االئمة حميد العزاوي6

2009/2008صباحيدعاء فارس عبد االمير حميد العزاوي7

2009/2008صباحيرؤى حسين هادي عبد الحميد الكليدار8

2009/2008صباحيريام سليم عباس اسويد الربيعي9

2009/2008صباحيسلمان ميعاد داود سلمان الناصري10

2009/2008صباحيمحمد سليم محمد علي الهذيلي11

2009/2008صباحيمحمود عبد الرزاق حسن علوان العبيدي12

2009/2008صباحيهند عبد الكريم عبد العباس ثابت الكناني13

2009/2008صباحيياسر عبدالحسين عبد الصاحب عبد الهادي شمس علي14

2010/2009صباحياثار سالم يوسف عيسى الطليبات1

2010/2009صباحياحمد هادي جلوب حسن الصحاف2

2010/2009صباحيامجد حميد طه الربيعي3

2010/2009صباحياوس زهير علوان 4

2010/2009صباحيحنين حكمت هادي محمد الدباغ5

2010/2009صباحيحيدر عامر الزم مرعب المالكي6

2010/2009صباحيخالد شاكر محمود حسين التميمي7

2010/2009صباحيخنساء محمد حسن عبد االمير الجبوري8

2010/2009صباحيرشا باسل محمد خرابة الطائي9

2010/2009صباحيسارة عبد الزهرة مطر متعب الساعدي 10

2010/2009صباحيسالم محسن عبد محمد البديري11

2010/2009صباحيضحى صالح مصطفى مهدي الحلي12

2010/2009صباحيعلي نجم عبد محمد حسين الربيعي13

2010/2009صباحيلبنى نهاد كاظم احمد14

2010/2009صباحيلمى حيدر محمد علي محمد االعرجي15

2010/2009صباحيمحمد جمعة جميل كريم سراي16



خريجي قسم هندسة البرامجيات

هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2010/2009صباحيممدوح عباس ناصر العبيدي17

2010/2009صباحينور تحسين جبوري حسن العبيدي18

2010/2009صباحيهبة عبود جبار عبد الحسين الصكيري19

2010/2009صباحيهديل انعيم فياض جدوع الكعبي20

2011/2010صباحيالحمداني حسين عزيز حامد احمد1

2011/2010صباحيالبهادلي زجر عباس فرج احمد2

2011/2010صباحيالوافي طالب علوان طالب اسراء3

2011/2010صباحيالدهوي جاسم ذيب فوزي اسراء4

2011/2010صباحياالسدي محمد القادر عبد امين افنان5

2011/2010صباحيالسعدي لطيف صادق علي االء6

2011/2010صباحيالخزعلي مهدي جواد ماهر االء7

2011/2010صباحيالدفاعي طه علي صادق ايمان8

2011/2010صباحيالعنزي عباس عبود اكريم جاسم9

2011/2010صباحيالتميمي علي خلف عباس حسن10

2011/2010صباحيالكناني حسن عبد فاضل دعاء11

2011/2010صباحيشبر هاشم ناجي شهيد رسول12

2011/2010صباحيالقحطاني كزاز فؤاد صباح رندة13

2011/2010صباحيعباس الحسين عبد شريف زهراء14

2011/2010صباحيالساعدي هاني منصور زهراء15

2011/2010صباحيالفتالوي مهدي مالح زينب16

2011/2010صباحيلعيبي نجم جاسم سارة17

2011/2010صباحيالساعدي عريمش الزم حسين سمية18

2011/2010صباحيمهذول  كريم فاضل شيماء19

2011/2010صباحيالعبودي حسين طرنان الرضا عبد علي20

2011/2010صباحيالشمري هاشم  ابراهيم خضير غيداء21

2011/2010صباحيبريسم رحمن علي مروة22

2011/2010صباحيالعنزاوي خنجر داخل خالد مصطفى23

2011/2010صباحيالطائي محمد  الرسول عبد طارق منال24

2011/2010صباحيالكعبي هللا جار هللا خير حازم نجالء25

2011/2010صباحيالمالكي محمد عكلة سعدي نسرين26

2011/2010صباحياالسدي علي عبد طالب الهدى نور27

2011/2010صباحيالطائي حسين حمادي سليم نور28

2011/2010صباحيالحسناوي رماح عبد العباس عبد نور29

2011/2010صباحيالدباغ  كشكول علي عدنان نور30

2012/2011صباحيابتهال خضر حياوي اسميسم1

2012/2011صباحياحمد ماجد داخل عالوي الساعدي2

2012/2011صباحياستبرق رشيد نايف احمد الفراجي3

2012/2011صباحياسراء مهدي عبد الحسين علي 4



خريجي قسم هندسة البرامجيات

هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2012/2011صباحيامجد ابراهيم فتح هللا اسد5

2012/2011صباحيانس مالك حسن محمد الصفار6

2012/2011صباحيايالف سعدي رحيم جاسم الخزرجي 7

2012/2011صباحيحبيب كاظم عودة فؤاد المالكي8

2012/2011صباحيحسنى عباس كاظم كشكول9

2012/2011صباحيحسين ستار جبار علي   التميمي 10

2012/2011صباحيحسين صباح عبد االمير محمود                                                 11

2012/2011صباحيحوراء كاظم جواد سلمان 12

2012/2011صباحيحوراء موفق سلمان هاشم البدراوي13

2012/2011صباحيحيدر حسن شاكر محمود الطائي14

2012/2011صباحيحيدر سالم جاسم محمود15

2012/2011صباحيرحاب عامر زيدان نصيف 16

2012/2011صباحيرسل رضا صبري محمد علي17

2012/2011صباحيزهراء حاتم طاهر عبد هللا السكر18

2012/2011صباحيزهراء عبد الهادي علي فاضل الدهلكي19

2012/2011صباحيسارة خليف عبيد كاظم الفرطوسي20

2012/2011صباحيسارة فاضل عبد كاظم الزيداوي21

2012/2011صباحيسرور عامر قاسم عبد عيدان22

2012/2011صباحيسرى كاظم جواد حسين الشكرجي23

2012/2011صباحيسمارة عاصم احمد حميد24

2012/2011صباحيسمية عبد العزيز هادي ابراهيم ضايع25

2012/2011صباحيسمير مجيد عيسى حسين 26

2012/2011صباحيشذى رياض كاظم عبد الحميدالخزرجي27

2012/2011صباحيعلي عبد الخالق سلوم سعيد العزاوي28

2012/2011صباحيعلي عبد الرضا طه سرحان المخاضري29

2012/2011صباحيفرقان عالء محي هاتف 30

2012/2011صباحيقيصر باسم خزعل كاظم السالمي31

2012/2011صباحيمبين علي مجبل مشتت الخليفة32

2012/2011صباحيمحمد المهدي حميد حسن الخالصي33

2012/2011صباحيمرتضى عبد عبيد كشي34

2012/2011صباحيمروة عادل مهدي صالح العبيدي35

2012/2011صباحيمروة عبد هالل طاهر السلعدي36

2012/2011صباحيمها نعمة حسين محمد الياسري37

2012/2011صباحيمهند سالم فليح حسن الركابي38

2012/2011صباحينذيرهادي حسن جواد الدهلكي39

2012/2011صباحينهى معين شهيد كاظم الزاهد40

2012/2011صباحيورساء اركان حسن جاسم العنزي41

2012/2011صباحيياسر مؤيد كاظم عبد الواحد المسلماوي42

2013/2012صباحياثير عدنان عبد علي حسن الحميري1



خريجي قسم هندسة البرامجيات

هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2013/2012صباحياحمد علوان علي خلف الساعدي2

2013/2012صباحياحمد فخري عبد الباقي جواد الزبيدي3

2013/2012صباحياحمد قاسم سعدون حسن الجيزاني4

2013/2012صباحياستبرق حسين فاضل حسن الخزرجي5

2013/2012صباحياستبرق خليبص كاظم صباح الجلحاوي6

2013/2012صباحيامير اكرم عبد الغني محسن الحيدري7

2013/2012صباحيايه احسان موسى محمد حسن الخالصي8

2013/2012صباحيبراء رعد محمد قدوري9

2013/2012صباحيبالل شاكر فرج زغير الحياوي10

2013/2012صباحيبيداء عباس محمد الحسيني11

2013/2012صباحيتبارك علي عبد الحسين عليوي12

2013/2012صباحيجالل ناصر عليوي عطية الربيعي13

2013/2012صباحيحسن محمد سلمان محمد الحمداني14

2013/2012صباحيحسين ابراهيم مهدي خليل  العزاوي15

2013/2012صباحيحوراء عادل محمد رضا عبد الحسين16

2013/2012صباحيحوراء عيسى شناوة كاطع العوادي17

2013/2012صباحيحيدر عبد الحميد محمد حسن عليوي18

2013/2012صباحيحيدر عبد الهادي محمد عبد الرضا19

2013/2012صباحيرسل سعد رضا موسى ابواكب20

2013/2012صباحيرشا كريم ناصر زبون السعدي21

2013/2012صباحيزهراء حسين علي ذرب ال يسار22

2013/2012صباحيزهراء حيدر فرحان عباس الطائي23

2013/2012صباحيزهراء صادق جعفر حسن الخفاجي24

2013/2012صباحيزياد رشيد مجيد زاير البهادلي25

2013/2012صباحيزينب جواد حنش العابدي26

2013/2012صباحيزينب حمزة فاضل كريم27

2013/2012صباحيزينب عادل عبود حمود الكناني28

2013/2012صباحيسجاد علي رضا كاظم البلداوي29

2013/2012صباحيصفا محمد علي حمادي الغزي30

2013/2012صباحيصالح حسن سالم كريم الشميالوي31

2013/2012صباحيعبد هللا علي رشيد حميد نجم32

2013/2012صباحيعلي عزيز نعمة ثابت السعدي33

2013/2012صباحيعلياء حسين علي ذرب ال يسار34

2013/2012صباحيغدير رياض عباس علي الناصر35

2013/2012صباحيفاتن امجد سراج الدين عبد الرزاق36

2013/2012صباحيفاتن محسن هادي جمعان ال مسام37

2013/2012صباحيفاتن هاشم محمد حسن العبيدي38

2013/2012صباحيفنن غني عبد الرزاق محمد39

2013/2012صباحيفينوس سعد حميد كليل العبيدي40



خريجي قسم هندسة البرامجيات

هندسة الحاسوب

علوم الحاسوب

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2013/2012صباحيمحمد حسن محمد مهدي العاملي41

2013/2012صباحيمصطفى قيس حميد هوبي السلطان42

2013/2012صباحيميس علي محمد عبود طعيمة43

2013/2012صباحينبأ رياض باقر مهدي االعرجي44

2013/2012صباحينور صباح سالم محسن الكاههجي45

2013/2012صباحيهالة كريم لفتة هالل الكريشي46

2013/2012صباحيهبة خالد عبد الكريم احمد الجبوري47

2013/2012صباحيهدى امجد سعد حزام التميمي48

2013/2012صباحيهدى شاكر محمود محمد الحداد49

2013/2012صباحيوالء حسين علي وادي الظاهري50

2013/2012مسائياحمد عبد الكريم احمد حسن51

2013/2012مسائيثورة عبد الجبار جاسم محمد52

2013/2012مسائيحيدر حسن علي حسين53

2013/2012مسائيدنيا حسين فالح محسن التميمي54

2013/2012مسائيسلوى محسن كاظم حمدون المحنة55

2013/2012مسائيلمياء كاظم علوان رفش النعيمي56

2013/2012مسائيمحمد ضمد سعد رهيج المالكي57

2013/2012مسائيمريم حميد عباس جاسم الجيالوي58

2014/2013صباحياحمد عبد الكريم جلوب كاظم الخزاعي1

2014/2013صباحياحمد عالوي علوان لوتي الجنابي2

2014/2013صباحياحمد كريم رؤوف جاسم 3

2014/2013صباحياحمد ليث خميس عابدين4

2014/2013صباحياروى احمد فالح جواد5

2014/2013صباحياسامة حسين جبار جابر6

2014/2013صباحياسامة نزار مهدي صاحب الشرع7

2014/2013صباحياستبرق جبار ابراهيم هاشم النجاتي8

2014/2013صباحياالء عصام علي حسن9

2014/2013صباحيانوار سعد كامل جواد10

2014/2013صباحيايالف ضياء ابراهيم احمد11

2014/2013صباحيبشرى علي حسين محمد علي الخفاف12

2014/2013صباحيحسين حيدر كامل كاظم العبادي13

2014/2013صباحيحسين عالء حسين حمزة الصالح14

2014/2013صباحيحسين فارس علي اكبر صالح فيلي15

2014/2013صباحيحيدر ثائر ستوري مهدي االنباري16

2014/2013صباحيرانية محمد ابراهيم عبد الرحمن 17

2014/2013صباحيرايات رشيد مجيد كرم علي18

2014/2013صباحيرائد فارس حميد مهاوي المحمداوي19

2014/2013صباحيرسل حيدر عبد علي 20

2014/2013صباحيرنين حسن محمد مهدي العاملي21
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2014/2013صباحيرهف فالح هادي زاير22

2014/2013صباحيرواد فاضل رحيم23

2014/2013صباحيريا ماجد خليل ابراهيم24

2014/2013صباحيريام حسين جليل مجيد القصاب25

2014/2013صباحيزيد عبد االمير حسين عزيز26

2014/2013صباحيزينب سليم قاسم عبد علي الطائي27

2014/2013صباحيساهر عامر ستوري مهدي28

2014/2013صباحيسرى احمد لقمان جعفر الحكيم29

2014/2013صباحيسليمان داود سالم محمد30

2014/2013صباحيصبا عبد علي احمد علوان31

2014/2013صباحيعالء عادل اسماعيل ابراهيم32

2014/2013صباحيعلي كاظم جبر عواد33

2014/2013صباحيعلي كاظم خلف الجبوري34

2014/2013صباحيكرار سلمان عبد علي35

2014/2013صباحيمجتبى صادق جندي حسن36

2014/2013صباحيمحمد ابراهيم وحيد الركابي37

2014/2013صباحيمحمد جاسم محمد مهدي الساعدي38

2014/2013صباحيمحمد رزاق عباس حمودي ابو زعره 39

2014/2013صباحيمحمد زكريا محسن جبار عبد الرضا40

2014/2013صباحيمحمد عامر محمد طاهر الحياوي41

2014/2013صباحيمحمد عبد الكاظم محارب خلف42

2014/2013صباحيمحمد كاظم علي حسن43

2014/2013صباحيمرتجى ماجد حسن منكاش الساعدي44

2014/2013صباحيمرتضى محمد فاخر رحمة45

2014/2013صباحيمسلم حسين علي جاسم46

2014/2013صباحيمصطفى عيدان نعمة الكناني47

2014/2013صباحيمصطفى ماجد جواد عبد الكفل48

2014/2013صباحيمصطفى نعمة علي حسن 49

2014/2013صباحيمهند يوسف مجيد سعيدان 50

2014/2013صباحيميس خليل ابراهيم محمد مهدي الوهاب51

2014/2013صباحينبأ باسم عزيز محمد الوائلي52

2014/2013صباحينبيل فالح حسن حافظ53

2014/2013صباحيهاشم مرتضى جابر زاجي54

2014/2013صباحيهشام عبد الرسول حميد محمود السالمي55

2014/2013صباحيياسر زاهر محمد حسين56

2014/2013صباحيياسر محمد حسن وادي57

2015/2014صباحياحمد سامي محمد عبد الرحمن1

2015/2014صباحيايالف راضي عبد حمدي الكناني2

2015/2014صباحيسارة حمزة مطر العبود3
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2015/2014صباحيعال فاضل عبد صالح السعدي4

2015/2014صباحيعلي حسين حسن محمد5

2015/2014صباحيعلي عدنان اسماعيل فالح شمري6

2015/2014صباحيقطر الندى حيدر فرحان عباس الطائي7

2015/2014صباحيقمر احمد حمودي جاسم العامري8

2015/2014صباحيكاظم حميد حران مغامس9

2015/2014صباحيمريم حبيب مجيد مهدي العامري10

2015/2014صباحيمصطفى كريم عزيز فرحان الداودي11

2015/2014صباحيهبة احسان عبد اللطيف حسين الشالجي12

2015/2014مسائيعز الدين طالب كاظم علي التميمي13

2015/2014مسائيعقيل عبد الوهاب جمعه سالم الصالحي14

2016/2015صباحياحمد طاهر هروش عبد المشهداني1

2016/2015صباحياحمد مجيد حميد حمود الجبوري2

2016/2015صباحياحمد محمد علي هاشم البهادلي3

2016/2015صباحياسوار خالد سعد العيبي المحمداوي4

2016/2015صباحياالء عبد الرزاق جاسم راضي مالكي5

2016/2015صباحياالء علي عبد عبد الحسن سوداني6

2016/2015صباحياماني رأفت عبد الحسن محمد الواني7

2016/2015صباحيايناس رائد فيصل كريم االبراهيمي8

2016/2015صباحيبتول فؤاد عبد الغني جمر الحلفي9

2016/2015صباحيتبارك حسن حسون مطشر الحراني10

2016/2015صباحيحنين فاضل هادي فاضل الخابوري11

2016/2015صباحيحوراء علي حسن مزهر المشهدي12

2016/2015صباحيحيدر جاسم محمد حسن السعدي13

2016/2015صباحيحيدر سلمان جاسم سلمان الغنيماوي14

2016/2015صباحيحيدر عصام كريم حسون الدوري15

2016/2015صباحيخالد حامد محسن محمد التميمي16

2016/2015صباحيرانية فرزدق حسن عبد الرزاق البراك17

2016/2015صباحيرونس ابراهيم سوادي عليوي صبار الشويلي18

2016/2015صباحيريم اديب احمد حميد السلطان19

2016/2015صباحيزهراء اكرم غضبان عنب ضيكاني20

2016/2015صباحيزهراء عبد الكريم نزار محمد الخزاعلي21

2016/2015صباحيزينب جلوب محسن حمود الربيعي22

2016/2015صباحيسرمد صالح جادر حسن جنان23

2016/2015صباحيسعد قيس حسين جاسم لمحمد24

2016/2015صباحيسعيد ابراهيم اموري علي العامري25

2016/2015صباحيسكينة حسن موسى حسن الحسناوي26

2016/2015صباحيسهى صباح علي اسماعيل الدليمي27

2016/2015صباحيسيف صادق عيدان نعمة التميمي28
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2016/2015صباحيسيف صالح الدين عبد اللطيف جاسم29

2016/2015صباحيسيف عادل سهيل محمد30

2016/2015صباحيطيبة علي جبار لعيبي الصالحي31

2016/2015صباحيعبير عادي فاضل علو التميمي32

2016/2015صباحيعلي اكرم محمد علي مال هللا33

2016/2015صباحيعلي عبد الكريم محمد المؤمن34

2016/2015صباحيعلي فريد هادي سعيد الالمي35

2016/2015صباحيعلي فوزي عبد الحسن محمود البلداوي36

2016/2015صباحيغفران عباس صالح مهدي البصني37

2016/2015صباحيغفران محمد عباس جبر المي38

2016/2015صباحيغيث عالء هادي جبار الحدراوي39

2016/2015صباحيفالح حسن عبد الحميد ناصر المال40

2016/2015صباحيمرتضى لطيف رحيم نعمة البوصلبي41

2016/2015صباحيميساء فائز كاظم غالم42

2016/2015صباحينور عدنان هاشم حيال الساعدي43

2016/2015صباحيهاجر علي حمزة جبر االركيباوي44

2016/2015صباحيهبة رافع عمران جواد الموالي45

2016/2015صباحيهند عبد االله عباس عبد هللا شوان46

2016/2015صباحييحيى شاكر عارف امين الكركوكلي47

2016/2015صباحييونس نوفل محمود حاتم الدجيلي48

2016/2015مسائيابرار جبار مهلهل عبد الحجامي49

2016/2015مسائياحمد سليم محمود عطوان الشمري50

2016/2015مسائيجواهر خضير عباس محسن الصالحي51

2016/2015مسائيزهراء صبيح محمد ثامر52

2016/2015مسائيزينة علي نوري عبد االمير الحسني53

2016/2015مسائيسارة عبد الفتاح عبود محمد اكرع54

2016/2015مسائيسيف علي حسن علي التميمي55

2016/2015مسائيفدر محاسن صوب هللا ماضي السعدي56

2016/2015مسائيفردوس كاظم حسون حسن يساري57

2016/2015مسائيكرار ماجد فاضل راضي االسدي58

2016/2015مسائيمحمد باسم عبد اللطيف مشكور الشحماني59

2016/2015مسائيمرتضى احمد هادي عبد الرضا الجبوري60

2016/2015مسائيمروة مهدي جاسم شذر كعبي61

2016/2015مسائيملتقى جاسم خزعل كحامي الساعدي62

2016/2015مسائيمهدي يحيى عبد هللا حمادي زركوش63

2016/2015مسائيميادة جمال صادق حسوني عباده64

2016/2015مسائينرجس عبد هللا علك خضير البهادلي65

2016/2015مسائييقظان هادي خلف فارس المكصوصي66

2016/2015صباحيدعاء حيدر جعفر هاشم العاملي1
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2016/2015صباحيرند حيدر عالء الدين عبد االمير شماره2

2016/2015صباحيسارة قاسم صفر علي النقاش3

2016/2015صباحيرواء فالح حسن محسن المعمار4

2016/2015صباحيبلسم حسن داود سلمان الشاملي5

2016/2015صباحيعلي هاتو ثابت مؤنس الجيزاني6

2016/2015صباحيجاسم محمد راضي حنش العقابي7

2016/2015صباحيامجد علم فهد جبر ال محيسن8

2016/2015صباحيمصطفى عبد الكريم محمد عبد المنتفجي9

2016/2015صباحيايالف شاكر هادي كريم ابو لحم10

2016/2015صباحينذير محمد محمود خليل القريشي11


