
 

 

                  

 

 

 

جاهعت تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث ًاالتصاالث 

 

  هعيذ الوعلٌهاتيت

 

 

 

 

 1999- 1998نذرج ادناه اسواء الخريجين هن طلبو هعيذنا هن سنت 

 
 

 1999-1998/  اهنيت بياناث/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 سنا محمد كاظم 17 اثٌل نعمة فضٌل 1

 سناء زكً عبدالحمٌد 18 احمد محً سلمان 2

 سوسن صاحب عبد حسٌن 19 اركان انطوان فإاد 3

 عباس ٌونس فرحان 20 االء عبدالمنعم عبدالهادي 4

 فائق صبار باجً 21 الحكم حكمت عمر 5

 لإي فلٌح حسن 22 اٌمان عادل عبدالحسٌن 6

 مازن شامل شاكر 23 بالل اٌوب حسٌن 7

 محمد احمد صادق 24 جوالن روكان ناٌف ابراهٌم 8

 معاذ نصرت جارهللا 25 حٌدر كاظم حمود 9

 نبراس ثامر ابراهٌمٍم  26 رائد مهدي صالح 10

 نبٌل جعفر عبدالمنعم 27 زٌنة طه ٌاسٌن 11

 هدى حمدان علً 28 زٌنة عادل ٌعقوب 12

 هناء سامً بشٌر 29 سران اكرم عبدالمجٌد 13

 هناء محسن احمد 30 سرمد فإاد ٌاسٌن 14

 ٌاسر عبدالمهٌمن محمد 31 سالم عبدالخالق نعمان 15

   سلٌمة باجً عبدهللا 16
 



 

 

  1999-1998/  تعليـن ًتعلـن/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عالء عبداالمٌر سعٌد 18 اسماء غازي صبري 1

 عمار مجٌد حمٌد 19 اٌناس عبد عٌدان 2

 غادة سلٌم عبدالرزاق 20 بشرى ٌوسف صغٌر 3

 فنار خالد حسٌن 21 حبٌب عبدالرزاق حبٌب 4

 مآب عبدالرحمن علً محمد 22 حسام طه خلٌل 5

 مثنى زوٌن محمد 23 خالد ٌوسف ابراهٌم 6

 محمد عادل ٌوسف 24 دٌنا غانم بشٌر 7

 محمود موفق محمد 25 ذوالفقار محمد غالب 8

 مناف قصً زهرون 26 رباب طعٌمة عبدهللا 9

 منال احمد نوري 27 روجوان صدٌق اسماعٌل 10

 مً خلدون رشدي 28 روٌدة عطا خطاب 11

 مٌثم عبداالمٌر عبد 29 زٌنة سعدي ابراهٌم 12

 مٌساء حسام عمر 30 سعد علً ادرٌس 13

 هاشم ساجت دٌوان 31 سهى كنعان ابراهٌم 14

 ولٌد زهٌر مصطفى 32 صبا سعدي كاظم 15

 ٌاسر ابراهٌم طه 33 ضحى خالد عبدالرحمن 16

   عامر عبدالرزاق عبدالحسٌن 17

 

 

 1999-1998/  خذهـاث هصرفيت/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 شروق قاسم محمد 14 احمد هانً امٌن 1

 صفاء عبدهللا فرج 15 ارٌج فإاد صالح 2

 عامر نعمة كاظم 16 ازهر محمد موسى 3

 عزالدٌن عبدالمجٌد طه 17 اسامة فاضل عباس 4

 عماد هاشم علوان 18 ن جابريامآل عبدالحس 5

 لإي فإاد عزٌز 19 انوار سلٌم عبدالكرٌم 6

 لٌث جعفر ناجً 20 حٌدر جعفر حمودي 7

 محمد عادل محمد الحسون 21 خلود اٌاد نهاد 8

 محمد عدنان محمد 22 دالٌا أدي ابراهٌم 9

 مً مجٌد عزٌز 23 رولى فالح علً 10

 نعمان احسان نعمان 24 رٌاض جوزٌف توفٌق 11

 هند قحطان عبدالقادر 25 زٌـد زهٌر جمٌل 12

   سهام شاكر محمد 13

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  2000-1999/  اهنيـت بيـاناث / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عمار ٌوسف عبداالحد 14 احمد باسم عبدالخالق 1

 غسان نعمة حمد 15 احمد توفٌق عبدالصاحب 2

 فراس ثامر ابراهٌم االسدي 16 اسٌل حسن عٌدان 3

 كرم حمٌد مجٌد سلٌمان 17 اناس عبدالزهرة عبود 4

 مإٌد زبون علٌوي 18 جاسم محمد حسن 5

 مازن فاخر داغر 19 جالل موسى جواد 6

 محمد ناظم محمد 20 دالٌا زٌاد طارق 7

 مسلم عزالدٌن عبد نعمة 21 درٌد نهاد كامل 8

 مصطفى حمٌد ٌوسف 22 سالم رزوقً مهدي 9

 مضر هاتف رحٌم 23 سلمى حمٌدي عبدهللا 10

 ناز عبدالقادر زٌاد 24 سهى فوزي عباس 11

 ناظر ناظم محمد 25 سٌف الدٌن هاشم قمر 12

 هدى عبدالعالً عبدالباقً 26 طه خضٌر فضٌل 13

 

 

 2000-1999/  تطبيقـاث ىنذسيـت / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عمر خالد احمد 14 احمد ابراهٌم رحٌم 1

 عمر عزت محمد نوري 15 احمد سامً احمد 2

 غسان عبدالوهاب عبدالحمٌد 16 احمد عبدالمجٌد محمد 3

 فإاد سلٌم مبارك 17 حسنٌن عالء عبداالمٌر  4

 فائز فوزي حمود 18 حمٌد عالء حمٌد 5

 فالح حسن عبدالعال 19 حٌدر بدر ناصر 6

 لٌث عبدالسمٌع جدوع 20 رٌاض جاسم كاظم 7

 محمد خلوق ٌاسٌن 21 عبدهللا عدنان عبدالكرٌم 8

 مصطفى صباح مصطفى 22 عدي حاتم حمزة 9

 منتهى حاتم شاطً 23 عدي عدنان ابراهٌم 10

 واثق منصور ساوا 24 عالء عبدالجبار عبدالواحد 11

 واقد حكمت مزبان 25 علً كمال علً 12

  26 عماد عبدالزهرة جودة 13

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2000-1999/  تعليـن ًتعلـن / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عبدهللا حسن علً الزوبعً 20 اسامة عزٌز مجٌد 1

 عبدالهادي حشمت المفتً 21 اسماء ثعبان نجم 2

 علً عبداالمٌر غافل 22 االء عبدالجبار حسن 3

 علً عبدالقادر حسن 23 اٌفرست كرٌم محمد امٌن 4

 عمر غازي ٌوسف 24 اٌناس فوزي جاسم 5

 مازن كامل حامد 25 باهرة هانً ناٌف 6

 محمد سلمان سدخان 26 جاغالر صالح اكبر 7

 محمدعلً حمادي 27 رباح عبدالجلٌل سعد 8

 محمد ٌاسٌن حسن 28 رقٌة جواد كاظم 9

 محمود رفٌق عبدالمجٌد 29 رند شاكر محمود 10

 محمود محمد علً عمر 30 روسم عبدالعظٌم حسن 11

 منتهى خضٌر عباس 31 رٌباز مجٌد عمر رسولً 12

 مً حسن ناجً 32 زٌاد نبٌل شرٌف 13

 نصٌر سلوم كاظم 33 سفٌان منذر صالح 14

 نضال صالح محمد محمود 34 شمٌم عبدالرضا سعٌد 15

 نوري صباح مانع 35 صباح فاضل حمود 16

 هاشم بدر جهلول 36 ضٌاء نوري عباس 17

 وسام محمد رحٌم 37 عبد ابراهٌم مصلح 18

   عبدالرحمن جاسم راشد 19

 

 2000-1999/  خذهـاث هصرفيـت / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 سهاد عزاوي سعٌد 11 اسماء رشٌد علً 1

 صبا علً حسٌن 12 االء حسن مرزوق 2

 عمار عبدالسالم مجٌد 13 حافظ عبدالعباس والً 3

 لٌنا فهمً فإاد 14 حسن عبدالكرٌم شاكر 4

 محمد حسٌن المهاجر 15 حٌدر جعفر عبدالرضا 5

 محمد محسن اسماعٌل 16 خالد لقمان عبدالرزاق 6

 منكشة قادر كرٌم 17 دنٌا طالب كاظم 7

 نشؤت مجٌد نشؤت 18 رٌباز جمال رإوف نجٌب 8

 نهاد محمود ناصر 19 زٌـد ذنون االشقر 9

 وسن كٌالن سلمان 20 سالم فإاد نعوم 10

 
 

 

 

 

 



 

 2000-1999/  ىنذسـت براهجيـاث / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عبٌر ضٌاء عبدالقادر 19 ابراهٌم علً محسن 1

 عدن عدنان شفٌق 20 احمد رإوف توفٌق 2

 عصام قاسم جازع 21 احمد عبداللطٌف محمد 3

 عالء ابراهٌم حمزة 22 ازهر عبدهللا قاسم 4

 عالء احمد جٌاد 23 اسراء خالد عبدالرحٌم 5

 عمار عبدالجبار احمد 24 انوار عباس خطاب سعد 6

 عمار عبدالهادي محمد علً 25 اوس ولٌد خالد مكً 7

 عمر صبحً محمد 26 بشار سالم عبدالحمٌد 8

 عمر فوزي كامل صالح 27 بهاء محسن زبٌل 9

 فاضل كاظم زٌدان 28 جمال موفق حمٌد 10

 محمد عزٌز عبدالحسن 29 جمال هالل عاصً 11

 مصطفى منٌر عبدالواحد 30 رائد وحٌد كاظم مطشر 12

 معن عبداالمٌر صالح 31 رباب االٌهم عباس 13

 مناف قصً شمس الدٌن 32 زنبق حكمت ذنون 14

 مها علً حسٌن 33 سنور خورشٌد ابراهٌم 15

 مهند عبداالله عباس 34 سهاد فٌصل شٌحان 16

 مٌس جعفر باقر 35 طارق ناصر مهدي 17

  عبدهللا محمد توم  18

 

 2001-2000/  هعلٌهاتيـت/ دبلٌم عالي
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 كنعان محمد موسى 35 رائد فخري رزوقً 18 ابتسام عبدالحسٌن موسى 1

 كٌان رحٌم قاسم 36 رجاء صالح محمد 19 ابتهال صادق كاظم 2

 لبنى زغلول بشٌر 37 رغد عالءالدٌن جاسم 20 احالم عباس بطً 3

 لقاء فٌصل عبدالحٌلم 38 زهٌر احسان حسن 21 احمد فاضل عبداالمٌر 4

 لمٌاء عبداللطٌف عمر 39 سدٌر فاضل عودة 22 احمد ناطق مدلول 5

 لندا صالح الدٌن مكردٌج 40 سعدٌة مناتً احمد 23 اسماء شاكر عاشور 6

 ناجحة عباس علً 41 سمٌر ابراهٌم جمٌل 24 االء احمد عباس 7

 نضال عبدهللا سلطان 42 سمٌر حسٌن علً 25 اٌاد رفعت رإوف 8

 نعٌم ثجٌل ٌسر 43 سناء محسن عذاب 26 بسام حسن محمود 9

 نهال هاشم حمٌد 44 شٌرنة عزٌز توما 27 بالل كمال احمد 10

 نوار احمد عرسان 45 صبا طارق عزٌز 28 تٌسٌر زاٌر جاسم 11

 هٌثم فاضل عبٌد 46 عادل عبدهللا عباس 29 جمال عدنان اسعد 12

 ولٌد سعٌد فكع 47 عادلة عبداللطٌف مهدي 30 جمال ناصر حسن 13

 ٌاسمٌن خٌري حمٌد 48 عفراء اسكندر رزا 31 جمٌل علً عبدالصاحب 14

 32 حسام داود سلمان 15

علً سٌف الدٌن 
 ٌحٌى محمد حسٌن 49 عبدالحافظ

 ٌسرى محمد دهام 50 عمر زٌاد عاكف 33 حسن عبدالستار 16

   عمر ٌعرب عبدالرزاق 34 خالد رمضان احمد 17

 

 



 2001-2000/  ىنذسـت براهجيـاث/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 سعد حسٌن قاسم 10 احمد باسم محمود 1

 صادق عاصً عباس 11 ازل حسن صاحب 2

 عامر عبدالعظٌم ضٌدان 12 حٌدر اسعد عبدالصاحب 3

 عباس خضٌر عباس 13 خلود ابراهٌم عباس 4

 لٌنا كالوست سٌروب 14 داود سلمان كاظم 5

 مسعد احسن النمري 15 رشا حاتم حمزة 6

 هالة ٌحٌى زكرٌا 16 رنا احسان علً الشرقً 7

 هند عادل عبدالرحمن 17 زٌاد فاروق لطفً 8

 ورود كامل حسٌن 18 زٌنة هوٌدي شافً 9

 

 2001-2000/  هعلٌهـاتيت/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عادل محمد سلمان 11 احالم فاضل احمد 1

 عامر عبدالمجٌد 12 احمد جمٌل احمد 2

 غادة ابوبكر ابراهٌم 13 احمد قاسم حسٌن مهدي 3

 فاطمة موسى علوان 14 اشراقة عمر محمد 4

 فراس محمود سعٌد 15 انوار حسن مهدي 5

 لٌلى جبر محمد علً 16 بان حسٌن سعٌد 6

 مإٌد عبدالرزاق عباس 17 بلقٌس كاصد محٌبس 7

 متٌن ناصر رضا 18 حٌدر سعد عبدالباقً 8

 هدى حسٌن عواد 19 زٌنب عبود احمد 9

 وسن جودت نجٌب 20 سعدون عبدالسادة  10

 

 2001-2000/  ىنذسـت براهجيـاث/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 عفاف عبدالوهاب عبدالقادر 13 ارسالن صبري صادق 1

 علً جلٌل ابراهٌم 14 اسٌل حسٌن طالب 2

 فوزي هادي محمد 15 اٌناس انس علً الشٌخ 3

 قصً سمٌر شاكر 16 حارث احمد اكرم 4

 لإي انمار وهبً 17 خالد خالص ابراهٌم 5

 محمد باسل مطلوب 18 روضة صبٌح محمد 6

 معمر المانً جاسم 19 سعٌد محمد هاشم 7

 نداء فاضل محسن 20 سمٌر حمٌد عبدالشهٌد 8

 ندى محمد مهدي 21 سوسن طالب سلمان 9

 نٌنوس ٌوسف بادٌن 22 صالح قٌس محمد 10

 وسٌم جبرائٌل اٌلٌا 23 عبدالمنعم حسن 11

   عدي فوزي نجم 12

 

 



 

 2002-2001/  اهنيـت بياناث/ دبلٌم عالي
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 درٌد ثامر سالم 18 أبً مجٌد صالح 1

 ذر محمد صادق 19 أحمد علً حسٌن 2

 رائد نصر كاظم 20 أحمد محمود مكً 3

 رافد صكبان عبود 21 أحمد هشام طاهر 4

 رامز أكرم مجٌد 22 أحمد ٌحٌى عبد الجبار 5

 زٌنب هادي محمود 23 أكرم جلٌل مرزة 6

 سعدون حسٌن عبد هللا 24 أمٌر عبد الهانً جبار  7

 عادل عدنان فرحان 25 أوس فهد علً 8

 علً كرٌم عبد محمد 26 أٌمن عبد الرزاق فتحً 9

 عمر ٌونس عبد الحمٌد 27 بان عدنان محمد 10

 لٌث عبد الكرٌم وهٌب 28 بسام كاظم كرٌم 11

 مإٌد خالد محمد 29 جنان محً حمدان 12

 مإٌد عبد المحسن حمٌد 30 حارث فرٌد رشٌد 13

 محمد مازن عبد عادي 31 حسٌن عبد الزهرة نعمة 14

 منقذ منشد ناٌف 32 حٌدر ابراهٌم هندي 15

 ولٌد سعود فٌصل 33 خالد كاظم جبار 16

   خلدون علً حمود 17

 

 2002-2001/  تطبيقـاث هصرفيـت/ دبلٌم عالي
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 ماجدة مناف عبد الجبار 5 أحمد موسى حسٌن 1

 نادٌة ابراهٌم ٌعقوب 6 آمال نوري محمد 2

 واثق محمد عبد الزهرة 7 سهاد حسٌن جبر 3

 ٌعرب باسم محمد 8 عبد الكرٌم حسٌن عناد 4

 

 2002-2001/  تطبيقـاث ىنذسيـت/ دبلٌم عالي
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 علً عماد عبد الجبار 15 اسامة فاضل فخري 1

 عمر خزعل صدٌق 16 أكرم جدوع خلف 2

 قحطان عدنان محمد 17 اورهان جالل عباس 3

 محمد حمٌد داود 18 أوس محمد جعفر 4

 محمد مهٌوب مقبل 19 حٌدر نجم عبد حسن 5

 مصطفى ٌوسف جاسم 20 رشا محً حمٌد 6

 مهند حمٌد عبد الهادي 21 رعد ناصر حسٌن 7

 مهند عبد الزهرة 22 زٌاد عبد الفتاح سٌاب 8

 مٌثم طارق علً 23 سنان مثنى محمد 9

 نجاح ٌعقوب محمد 24 عثمان محمد توفٌق 10

 هالة ولٌد عبد الجلٌل 25 عقٌل صخً جابر 11

 هدٌل علً غضٌب 26 علً جعفر باقً 12

 ٌاسر عمار عبد سلطان 27 علً حسن علً حسن 13

   علً خالد محمد 14

 



 

 2002-2001/ هعلٌهاتيـت/ دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 علً جلوب عبد الرضا 27 تحسٌن عبد الجبار البٌاتً 14 أثٌر رحٌم محسن 1

 عماد سلمان جاسم 28 حازم باقر طاهر 15 أحمد محمد الفالحً 2

 فائز عبد علً 29 حسن عبد سلمان 16 اخالص فالح حسن 3

 لطٌف جواد كاظم 30 حسن نفل علً 17 اسامة كرٌم محمد 4

 مإٌد ناظم فرحان 31 حٌدر ٌونس غاوي 18 أسٌل حسٌن علً 5

 مازن خلٌل ابراهٌم 32 داود سالم حسٌن 19 أشواق محمود محسن 6

 محمد منجد محمد 33 سحر فرج نعوم 20 اٌفان عبد الكرٌم حزام 7

 مٌثاق حمزة كعٌم 34 شذى عبد الحلٌم حسٌن 21 اٌمان كاظم عجالن 8

 مٌسون حسٌن علً 35 شهاب أحمد ابراهٌم 22 اٌمان كرٌم شهاب 9

 نهاد سعد عبد 36 صادق علً فرحان 23 اٌمان محمد برهان 10

 نهلة فاضل علوان 37 عامر مهدي عباس 24 اٌهاب عبد الرزاق حسن 11

 وسن بهنام الٌاس 38 عبد الجلٌل محمد 25 بهاء عبد الرزاق قاسم 12

   عالء كامل جابر 26 بٌداء عطٌة خلف 13

 

 2002-2001/ ىنذسـت براهجيـاث / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 مصطفى علوان جاسم 25 عادل عبدالوهاب غٌدان 13 احمد جاالك شاكر 1

 مصطفى محمد حمودي 26 عبد الناصر رٌاض فنجان 14 احمد علً احمد 2

 معن عبد االله حسن 27 عبٌر ظافر حمد 15 بدرالدٌن عبدهللا بدر 3

4 

جاسم محمد صالح 
 منار محمد ٌوسف 28 عصام عبد المنعم عبدهللا 16 اسماعٌل

 17 حٌدر عبد علً رسن 5

عصام ناصر محمد 
 مهدي خزعل دوٌج 29 عبداالمٌر

 نهلة احسان احمد 30 فاتن عبد علً داود 18 دالٌا باسم محمد صالح 6

 هدى عبد الكرٌم مردان 31 فراس سعدهللا رحٌم 19 زٌد قٌس ناٌف 7

 هٌثم كاظم جهاد 32 فراس علً محمد 20 زٌنب حسٌن زوٌد 8

 ٌاسر عمار حسن 33 لمى صبحً جودي 21 سامر جمال حسن 9

 ٌسرى عباس علً 34 مازن حكمت محمد 22 سامر فخري زهدي 10

   مجد سامً احمد 23 سرى صبحً صادق 11

   محمد موفق فخري 24 شٌرٌن علً محمد 12

 



 2004-2003/ اهنيـت بيانـاث / دبلٌم عالي

 

 2004-2003/ تطبيقـاث ىنذسيـت / دبلٌم عالي

 

االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 29 رائد لعٌبً لفتة 15 اثٌر متعب عباس 1
محً مرتضى محً 

 حمادي
 منتظر حسٌن علً 30 زٌنة انور فهمً 16 احمد احسان احمد 2
 مهند ذٌاب مهدي 31 صالح محمد احمد 17 احمد جالل رسول 3
 مهند طالل شاكر 32 عادل بدر غازي 18 احمد كاظم حمد علً 4
 مٌس سامر احسان 33 عبدالرحمن محمد احمد 19 امٌر كاظم هادي 5
 مٌسر رشٌد حسو 34 عالء عبد الزهرة 20 اٌسر حامد صاحب 6
 نشوان محمد علً 35 علً كاظم عٌسى 21 حسن تركً حاتم مهدي 7
 هانً مؤلوف محمود 36 عمار مهنا كاظم 22 حسنٌن مزهر حسٌن 8

9 
حٌدر جعفر محمد 

 حسٌن
 هبة نبٌل كمال 37 عمر صبحً عبد سلمان 23

 هدى عزٌز عبد اللطٌف 38 عمر الفاروق عماد عباس 24 حٌدر سعٌد وذٌج 10
 واثق كرٌم احمد منصور 39 فادي جان عبد المسٌح 25 حٌدر فائق توفٌق 11
 وسام عدنان حسون حمد 40 فاطمة عزام حسن 26 حٌدر فاخر محمد عجٌل 12

13 
خضرعبد 

 الستارعبدالحسٌن
 ٌعرب محجوب نفل 41 فراس خلٌل ابراهٌم 27

14 
دارٌوس سمعون 

 دارٌوس
   محمد حسٌن شكر 28

االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

1 
ابراهٌم محمد قاسم 

 حرب
14 

حسٌن حمادي حسٌن 
 زرزور

27 
عمار محمد حسن لفته 

 شاكر

2 
اثٌر ابراهٌم عمران 

 عٌسى
15 

حلمً محمود حلمً 
 ابراهٌم

 عمر عادل عبد الرزاق 28

3 
اثٌر كاظم مرهون 

 الوردي
 29 حٌدر سالم حمٌد سالم 16

عمر ٌاسٌن عبدالحافظ 
 طه

 غالب حاتم احمد علوان 30 سالم حرٌز جسام ساجد 17 اثٌل فخري قاصد محمد 4
 غٌث ٌاسٌن رشٌد سعٌد 31 سلوان خالد حمادي عباس 18 أحمد ضٌاء أحمد عبدهللا 5
 قٌصر بصراوي سوٌدي 32 سٌف صالح حسٌن جارهللا 19 احمد محمد صادق جاسم 6
 محمد حسن علً محمد 33  عبٌدنصدام عباس غً 20 احمد محمد علً هادي 7

 34 طارق عزٌز عجد فرج 21 احمد نجم عبدهللا 8
محمد عارف ناظم عبٌد 

 علً
 محمد عبدالعزٌز محمد 35 علً جمال عبد القادر علً 22 احمد هاشم عبد الرزاق 9

 36 علً حسٌن محمد علً 23 اركان محمد حسٌن 10
منٌر منذر عبد المجٌد 

 محمود

11 
انمار صبٌح ابراهٌم 

 حسٌن
24 

علً عبد الصاحب مهدي 
 عباس

 ولٌد عدنان كاظم محمد 37

 38 علً عدنان نصٌف جاسم 25 بسام سلمان هادي صالح 12
ٌاسر عبد علً عبد 

 كطافة

 26 حبٌب فالح ماهر فائق 13
علً محمد عبدالرضا 

 طبلة
  



 

 2004-2003/ تأىيـلي حاسبـاث / دبلٌم عالي

 

 

 2005-2004/ تأىيـلي حاسبـاث / دبلٌم عالي

 

 

 

االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

1 
 33 رنا طالب شوٌع 17 ابتسام عبدالجبار سرحان

عواطف خضر محمد 
 علً

 عواطف عبد الواحد بدٌر 34 زٌنة بشٌر سرسم 18 احمد حامد نواف فلٌح 2
 فراس حسٌن داوود 35 زٌنة لطٌف توما 19 أسماء مانع عبد الزهرة 3
 كرم فوزي كامل فتح هللا 36 ساجدة محمد حسٌن شكر 20 اسٌل حقً خٌون 4

5 
اشراق فخري رإوف 

 21 غفوري

سارة ٌعقوب ٌوسف 
 كرٌم قاسم محمد زٌدان 37 سندان

 كوركٌس شمراٌة 38 سلوى خلٌل توفٌق خطاب 22 االء مكً مجٌد جواد 6
 محسن طاهر مسلم 39 سهى فائق احمد 23 انتظار شاكر ناصر 7
 مصطفى جواد ردٌف 40 سهى مكً فٌاض 24 انسام عبد الكرٌم ٌعقوب 8
 مٌثاق كرٌم هاشم 41 شاكر محمود عٌة جبر 25 اٌمان دعٌر كرٌم 9

10 
 26 بشرى خالد عبد هللا

شٌماء محمد مصطفى 
 مٌسرة عبد الرحٌم 42 موسى

 نضال فٌصل علً عباس 43 شٌماء موسى فٌاض 27 تحرٌر عبد الحسٌن خزعل 11

12 
 28 جواد كاظم وهاب حسٌن

ضٌاء ابراهٌم عباس 
 هبة حارث فإاد 44 سعٌد

 هدى عبد هللا طه 45 عامر حمزة علً هادي 29 حسن سامً عرٌبً محمد 13
 هناء سعد محمد 46 عبد علً فلٌح حمود 30 حسٌن احمد سعٌد صعب 14

   عقبة بن نافع محمد جبارة 31 حنان محمد خضٌرعباس  15

   عقٌل ناصر كاظم 32 رشا شاكر ابراهٌم 16

االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

1 
احمد عبد المهدي عبد 

 الكرٌم
 غسان محسن ناموس 25 زٌاد صالح جبرائٌل 13

 فاروق عباس سلمان 26 ستار جبار متعب 14 احمد عثمان خلف 2
 مؤمون هادي نصرت 27 سحر اكثم عبد الرزاق 15 اسٌن كاصد محٌبس 3
 محمد كرٌم احمد 28 سرمد سامً جمٌل 16 اومٌد كمال خورشٌد 4
 محمد مرٌد عراك 29 سهاد حسٌن جبر 17 بسام ضٌاء اسماعٌل 5

6 
 18 بشار عبد الزهرة رحمن

صباح فاضل حمود 
 محمد مطر عبد حسن 30 سلمان

 محمود كامل شهاب 31 عباس فاضل حمودي 19 بشار محمد فلٌح حسن 7
 مٌادة محمد رضا 32 عبد الرحمن درع خلف 20 حسن سعدهللا ناجً 8

9 
 33 عبد الستار خضٌر عباس 21 حسنٌن رحٌم كرٌم

نهى عبد الرسول 
 اسماعٌل

 هدٌل عبد الجلٌل داود 34 علً اسماعٌل حسٌن 22 رائد مهدي صالح 10
 وسام لهمود نادوس 35 علً عبٌد عبد هللا 23 رافد عٌدان حلٌوت شنوف 11
   عمار سهمً عاصً 24 رحمن ناهً عبد 12



 

 

 

 

 2009-2008/ تقنيت الٌسائط الوتعذدة / دبلٌم عالي

 ًزاره الصناعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009-2008/ تقنيت هٌاقع شبكت / دبلٌم عالي

ًزاره الصناعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010-2009/ تقنيت الٌسائط الوتعذدة / في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث / دبلٌم عالي

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 شٌماء خمٌس احمد 8 اسٌل شانت ابراهٌم  1

 عباس عبد الكاظم محمد  9 اٌات فاضل جعفر  2

 قصً جلٌل كاظم  10 باسمة محمد عباس  3

 كٌالن محمد حسٌن  11 حسن كاظم علً عناد 4

 ماضً احمد علً  12 رإى كرٌم عبٌد موازي 5

 مشتاق طالب عجة  13 سارا عبد الرزاق علً مردان 6

 مٌادة محً الدٌن محمود 14 سماهر خلٌل اسماعٌل  7

 

             

 

 

 

 

االســن الثالثـي ث 
 سٌف صالح عبود 1
 منذر نعمان ٌحٌى 2
 نبراس عبد اللطٌف عبد الرضا  3
 عالء محسن نجم 4
 جعفر هاشم ٌونس 5
 عبد هللا صالح فاضل 6

االســن الثالثـي ث 
 عمار عبد هللا جوٌعد 1
 طالب قاسم مغامس 2
 هدٌل والً عبود 3
 كرٌم جاسم عبد هللا 4
 محمد عبد العباس محمود 5
 نهى محمد خصاف 6
 عالٌة سعٌد علً 7



 2010-2009/ تقنيت هٌاقع الشبكت  / دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث             

  

  
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 علً عبد الحسن كزار  8 ادماء صباح رشٌد 1

 عمار جمٌل حسٌن 9 اسراء فٌصل خلف  2

 عمار رٌاض خٌر الدٌن  10 اقبال كاظم عبد هللا 3

 مها عبد الستار عبد الكرٌم 11 دالٌا رعد احمد 4

 نادٌة فاتح محمد 12 شٌماء عبد محسن علً  5

 نورس عباس ناٌف 13 عالء رشك حوشً  6

 وسام محمود فرج 14 علً حسٌن حمدهللا 7

 

 

 2011-2010/ تقنيت الٌسائط الوتعذدة  /          دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2011-2010/ تقنيت هٌاقع الشبكت/        دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث 

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 ضٌاء ابراهٌم سلمان 8 احمد ضٌاء حمدي  1

 معن خلٌل ابراهٌم 9 اٌالف زهٌر خضٌر  2

 وسناء كاظم جواد 10 حسن جبار حسن 3

 حسٌن عبد هالل 11 رإى طالل عبد هللا 4

 ستار عبد الرضا عطٌة 12 رنا فائز راهً  5

 احمد عبد القادر محمد 13 سجى طه احمد  6

 

االســن الثالثـي ث 
 اسٌل حمزة حمٌد  1
 امنة سلمان محمد علً  2
 حسٌن مجٌد احمد 3
 سهاد ابراهٌم محمد 4
 علً رحٌم عبد هللا 5
 نور عبد المطلب جعفر  6
 نور محمد جعفر عبد الحسٌن 7

 هدٌل ماجد رشٌد  8

 ٌاسمٌن حازم ناٌف 9

 مٌثم سمٌر جعفر  10



 

 2011-2010/ تقنيت هٌاقع الشبكت/ دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث 

 ًزارة الصناعت

 

 
 2011-2010/ تقنيت الٌسائط الوتعذدة / دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث 

 ًزارة الصناعت 

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 علً محمد عامر عبدالرحمن 8 بسمة عبد االمٌر صبري كاظم 1

 عمر انور نافع عبود 9 جنان احمد كٌف محسن 2

 فائز خلف عبد الحسٌن علً 10 رنا عدنان محسن احمد 3

 قاسم عبد دخٌل لفتة 11 سعاد عبد الصاحب عبود 4

 كرٌم بهلول عفن 12 سمارة صداع شرٌف محمود 5

 لٌث هشام عزت عبدالقادر 13 صالح حسن حسٌن زغٌر 6

   علً مجٌد طعمة 7

 

 2012-2011/ تقنيت الٌسائط الوتعذدة  /  دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث 

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 شمس صباح محمد  10 بشرى عبد اللطٌف عبد الكرٌم 1

 شهالء جعفر حسن  11 أثٌر ناجً علٌوي  2

 عمار محمد خضٌر  12 احمد عبد الحسٌن خضٌر 3

 عمر احمد عبد الحسٌن 13 بسام نوري شاكر  4

 عمر سٌروان نور الدٌن  14 حسنٌن علوان ملك 5

 محمد موسى رشٌد 15 حٌدر عصام حسن 6

 مصطفى ناظم غزال  16 رشا فالح حسن 7

 نبراس حبٌب ٌاس  17 زٌنب عبد المحً محمد  8

 هدى محمد سوادي  18 سٌف باسم علً  9

االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 
 مازن كامل محمد سلمان 25 رائد خلٌل ابراهٌم جواد 13 احمد ادرٌس احمد كرٌم 1
 محمد جواد حسون سكر 26 ربى عبد الرسول احمد 14 ارٌج حازم داود 2
 مصطفى صباح شهٌد  27 رجاء عودة حسن محمود 15 ازهار قاسم فلٌح 3
 معتــز عدنــان  حرحوش 28 سامر محمد عمران حمد 16 ازهر هادي محمد 4
 معن علً عبد المجٌد 29 سعد عبد الغنً دٌكان 17 اشراق عبدالحسن راضً 5
 مهند جبار علوان ٌاسٌن 30 سنان كاظم جواد 18 افٌاء سعد احمد توفٌق 6

7 
 جعفر صادق ابراهٌم تقً

19 
ظافر عجمً سعدون 

 محسن
31 

 مً عبدالعزٌز عبد الجلٌل

8 
 جمال غضبان حسن

20 
 علً احمد عبدالقادر احمد

32 
ندى عبد الوهاب عبد 

 الرزاق
 ندى عوٌد ضٌإل 33 كاظم رحٌم نحند سرحان 21 جهٌنة عصام خلٌل محمد 9

 نوار صالح مهدي باقر 34 كرار عبداالمٌر حسون 22 حمدان كاظم عبد رٌاض 10
 نور فٌصل عبد المهدي 35 لمٌاء حاكم علً صادق 23 حٌدر بدران علً  11
 ٌاسر ضٌاء مهدي  36 لندا مراد توماس مراد 24 درٌد احمد صالح حسٌن 12



 

 

 2012-2011/ تقنيت هٌاقع الشبكت/  دبلٌم عالي في تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث 

 
االســن الثالثـي ث االســن الثالثـي ث 

 قبس احمد ذٌاب  14 احمد قاسم هادي  1

 لمى صبار زامل  15 اسامة فالح محمد  2

 محمد جاسب عبد هللا  16 التفات شاكرعبدالحسن  3

 محمد جاسم ناصر  17 امال ابراهٌم هادي  4

 محمد ساهر عوٌد  18 حسناء حسن عبد الكرٌم  5

 مصطفى محمد عباس  19 رونق نبراس جابر 6

 نبؤ عزٌز محمود  20 روٌدة برهان سلمان 7

 نبراس علً سلمان  21 زٌاد عبد حناي  8

 نور سعد باقر  22 سدٌم معروف محمود  9

 هدى احمد عبد  23 سفٌان سعد زكً  10

 هدٌل حسٌن محمد  24 شٌرٌن عبد الصاحب محسن 11

 ورقاء شاكر حمودي  25 عدنان طاهر كرٌم  12

   فراس عبد الهادي حسن 13

 


