
 

جاهعة تكنىلىجيا الوعلىهات واالتصاالت 

 

هعهد الوعلىهاتية للدراسات العليا 

 
 

 2001-2000/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 لمياء عبدالصمد محمد 1

 

 

 

 2001-2000/  علىم حاسبات/ دكتىراه
 

االســن الثالثـي ت 

 سعد عبدالعزيز عبدالرحمن العاني 1

 سعد نجم باشخ 2

 عامر صديق مصطفى المالح 3
 

 

 2003-2002/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 عالء الدٌن جمٌل 1

 بثٌنة فهران عبد 2

 جمال مكً عبد الجبار 3

 سناء وفا توفٌق 4

 ٌديبضٌاء عبد الحسٌن جمعة الز 5

 فراس هشام محمد امٌن 6
 

 

 

 



 

 

 2004-2003/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 جمال محمد كاظم 1

 شاكر ناجً محمود 2

 علً كاظم موسى 3

 فوزي عبدالواحد العضاض 4
 

 

 

 

 

 

 

 2005-2004/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 بشار مكً نعمة صالح 1

 حسٌن عطٌة لفتة 2

 زهراء فاضل محسن 3

 سراب مجٌد حمٌد 4

 عبد الواسع محمد الغزانً 5

 مرتضى محمد حمد 6

 وسام سمٌر عبد علً بهٌة 7
 



 2006-2005/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 احمد نبٌل احمد 1

 اسٌل عدنان سلٌم 2

 اعتدال صبري هاشم 3

 انمار عبد الوهاب عبد الرزاق 4

 اٌاد عبد القهار عبد السالم 5

 خالد عبد هللا حمادي 6

 سحر عادل كاظم 7

 سران اكرم عبد المجٌد 8

 طالب محمد جواد 9

 عفاف بدٌع جمٌل 10

 مً هٌكل رٌاض 11

 ندا عبد الزهرة عبد هللا 12

 نشوان ٌوسف بٌثون 13

 نضال خضٌر عباس 14

 ٌحٌى مهدي هادي 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2007-2006/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 اسراء مؤٌد عبد هللا 1

 االء عبد الحمٌد عبد اللطٌف 2

 اٌناس هادي صالح 3

 بشرى خرٌبط جاسم 4

 جهاد عادل وفٌق 5

 روجوان صدٌق اسماعٌل 6

 رغد عبد العالً عزٌز 7

 زٌنب محمد حسٌن 8

 سامر سعٌد عٌسى 9

 سحر داخل دعٌر 10

 شروق جمعة سرٌح 11

 ضٌاء شهٌد صبر 12

 طٌف سامً حسن 13

 عدي عدنان اسماعٌل 14

 عمار فالح مهدي 15

 غصون محمد ولٌد 16

 فراس عبد الحمٌد عبد اللطٌف 17

 لٌث رزوقً فلٌح 18

 ماجد عبدهللا سكر 19

 محمد خضٌر حسن 20

 محمد عبد هللا ناصر 21

 نجاح رشٌد جودة 22

 نجٌب عباس علوان 23

 هدٌل نوري سعد 24
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2008-2007/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 اسٌل خالد احمد 1

 سروة عامر خضٌر 2

 سعد علً ادرٌس 3

 شٌماء عوض بهاء الدٌن 4

 غادة سلٌم عبد الرزاق 5

 لمٌاء عبد نور محمد 6
 

 2009-2008/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 حٌدر كاظم حمود 1

 علً حسن طارش 2

 

 

 

 2010-2009/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

 زكً صالح قدوري 1

 علً جبٌر داود 2

 

 

 2012-2011/  علىم حاسبات/ دكتىراه

 

االســن الثالثـي ت 

احمد حسٌن علً    1

 


