
جامعة تكنىلىجيا المعلىمات واالتصاالت 

معهد المعلىماتية للدراسات العليا 
 
 

 2001-2000/ علوم حاسبات/ ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد حسٌن علً محمود 1

 احمد فارس طبرة 2

 احمد نبٌل العزاوي 3

 اسماعٌل خلٌل علً 4

 اسٌل عدنان سلٌم 5

 اعتدال صبري هاشم 6

 االء ٌاسٌن طاقة 7

 امانً حسن كاظم 8

 حسن رٌسان خلف 9

 خالد عبدهللا حمادي المشهدانً 10

 دٌنا نهاد عبدالعزٌز 11

 رفٌق عبدالرحمن عبدعلً الهاشمً 12

 رنا خضٌر عباس 13

 رولى خالد عباس 14

 سوسن فخري عبدالغفور 15

 شذى عبدهللا رشٌد 16

 عبداالله اسماعٌل جارهللا 17

 عبدالقادر توابً 18

 عبدالكرٌم عكلة عبادي 19

 عماد عٌسى عبدالكرٌم 20

 عماد كاظم جبار خزعل 21

 قٌثارة كاظم عبدالرحمن 22

 محمد احمد صادق رباٌعة 23

 مكً مهدي عبدالحسن 24

 مً هٌكل رٌاض 25

 ندى ٌوسف هاشم 26

 هاشم كرٌم عبدالرضا 27

 هند عبدالرزاق محمد 28

 ٌاسر منذر اسماعٌل 29

 



 2002-2001/ علوم حاسبات/ ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد محمد مال هللا 1

 ازل منشد عبد مكطوف 2

 اسماء صادق عبدالجبار 3

 اسٌل موسى جعفر 4

 انمار فاضل عباس 5

 بشرى عبدالجواد عبدالحسٌن التمٌمً 6

 جوالن روكان ناٌف 7

 حٌدر كاظم حمود 8

 رنا عبدالرحمن لطٌف 9

 روجوان صدٌق اسماعٌل 10

 سران اكرم عبدالمجٌد 11

 سعد علً ادرٌس 12

 شهباء محمد عبدالمجٌد 13

 صبا عبدالباقً سلمان 14

 عادل عبدالغنً عبدالوهاب 15

 عادل محمد علوان 16

 عبدالرحمن فنجان 17

 عدنان شعبان خلٌل 18

 غادة سلٌم عبدالرزاق 19

 غادة كاظم طعمة الخفاجً 20

 غصون محمد ولٌد توفٌق 21

 فاتن عباس مهدي 22

 لٌث عدنان خلٌل 23

 محمد حسٌن سلٌمان 24

 معتز غانم عزٌز 25

 مها مهدي غانم 26

 ندى عبدالكرٌم حمٌد 27

 ٌاسمٌن مكً محً الدٌن 28

 
 

 

 

 

 



 2003-2002/ علوم حاسبات/ ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد حسٌن تقً 1

 اسٌل خالد احمد 2

 اٌمان اسماعٌل حامد 3

 جمال عدنان اسعد 4

 سالم عبد النبً ثجٌل 5

 سلٌمة باجً عبدهللا 6

 عامر عبد الرزاق عبد الحسٌن 7

 علٌاء هاشم محمد 8

 فائق صبار باجً 9

 فاطمة حسن عاكول 10

 محمد عالء حسٌن الحمامً 11

 مسعد احسن علً النمري 12

 منى مجٌد لفته 13

 نضال خضٌر عباس 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2004-2003/ علوم حاسبات/ ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 أحمد سردار محمد سعٌد 1

 أحمد محمد جاٌد 2

 اسماء شاكر عاشور 3

 العباس منذر وردي 4

 انوار عباس حطاب 5

 اوس عبد الرحمن عبد علً الهاشمً 6

 اٌناس مظفر جمٌل 7

 حسٌن طارش شندي 8

 ساالر جمال عبد الحمٌد 9

 سعد حمٌد عبد محمد 10

 سنان هالل عزٌز ٌوسف 11

 شٌماء محمد جمٌل 12

 صالح طه عالوي 13

 عبدهللا محمد توم الضو 14

 عبدهللا محمد عبده علً 15

 علً محمد صحن 16

 عمر مناف اسماعٌل 17

 فراس حسن هاشم 18

 فالح حسن علً ناصر 19

 قصً محمد جعفر 20

 ماجد نعمة دهلة السعدي 21

 مازن سمٌر علً 22

 محمد بالسم محمد 23

 محمد عبدالغنً طه 24

 محمود موفق محمد علً 25

 مٌثم علً ناجً 26

 نجوى امٌن عبد الوهاب 27

 نعٌم ثجٌل ٌسر 28

 ٌاسمٌن فرحان هاشم 29

 ٌعرب عبد االمٌر مظلوم 30

 ٌعقوب ولسن ٌعقوب 31
 

 



 
 2004-2003/ تقانة معلومات / ماجستٌر

 

االســم الثالثـي ت 

 مٌس ابراهٌم علً 1
 

 

 

 
 

 2004-2003/ شبكات واتصاالت الحاسبات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 االء طارق عبد اللطٌف 1

 مصطفى صباح مصطفى 2
 

 



 2005-2004/ علوم حاسبات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد بدري مسلم 1

 احمد خضٌر عباس 2

 احمد عبد اللطٌف محمد 3

 ادرٌس محمد حسٌن 4

 امنة عبد الرزاق هانً 5

 بشرى ٌوسف صغٌر 6

 بهاء محمد زبٌل 7

 حٌان طارق عبد الوهاب 8

 خالد عالء الدٌن محمود 9

 درٌد ٌحٌى محمد عباس 10

 رنا موفق بشٌر 11

 زٌاد طارق نجم 12

 سنور خورشٌد ابراهٌم 13

 سهاد فٌصل شٌحان 14

 سهٌر محمد زكً 15

 شهد جمال مكً 16

 عادل محمد سلمان 17

 عبد الباسط كاظم شكر 18

 عبٌر سالم جمٌل 19

 علً حسن حمادي 20

 علً خالد محمد علً 21

 علً خضر محمد 22

 علً رضا حسون 23

 علٌاء هاشم توفٌق 24

 فراس محمد صالح وهب 25

 محمد كمال نصٌف 26

 مرتضى كامل كاظم حمد 27

 منار موفق رشٌد 28

 منٌرة عبد حمدي 29

 مها علً حسٌن 30

 نجالء عبد حمزة محسن 31

 نهى سامً محسن 32

 نور موفق عبد الهادي 33

 هند عبدالرزاق خلف 34

 



 
 

 2005-2004/ تقانة معلومات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 اشواق محمود محسن 1

 جٌهان عبد العزٌز البوتانً 2

 رائد ابراهٌم حمد 3

 رغٌد داود سالم 4

 رقٌة جواد كاظم 5

 زٌد جعفر فاضل 6

 سهاد عباس ٌاسر 7

 عامر عبدالمجٌد عبدالرحمن 8

 ناظر ناظم محمد 9

 هدٌل طارق ابراهٌم 10

 هناء محسن علً 11
 

 

 

 2005-2004/ شبكات الحاسبات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد بهاءالدٌن عبد الوهاب 1

 سعد نشأت صبٌح 2

 صادق محمد مهدي 3

 عادل عبدهللا عباس 4

 عالء عبداالمٌر سعٌد 5

 علً حسٌن علً احمد 6

 علً فوزي نجم عبد 7

 ناجً ماجد جعفر 8

 ولٌد خالد حسٌن 9
 

 

 2005-2004/ شبكات واتصاالات الحاسبات / ماجستٌر

 

االســم الثالثـي ت 

 حمدان لطٌف جمٌل 1

 فادي موفق فاضل 2

 فٌان طالل صبٌح 3



 

 2006-2005/ علوم حاسبات / ماجستٌر

االســم الثالثـي ت االســم الثالثـي ت 

 عبدالجلٌل محمد مجٌد 20 اثٌل صبٌح شاكر االلوسً 1

 عبدالحكٌم عامر عبداالمٌر 21 احمد علً احمد علوان 2

 عقٌل ابراهٌم حسٌن 22 احمد هاشم محمد 3

 علً عبدهللا علً 23 اسراء جعفر باقر 4

 عمر زٌاد عاكف 24 اسعد فلٌح قاسم 5

 غسان عبدالحكٌم محمود 25 اٌاد رفعت رؤوف 6

 فرح ماجد شالل 26 بسام حسن محمود 7

 كرٌم هاشم كرٌدي 27 بشرى فاضل زبون 8

 مازن هٌثم رزوقً 28 تقوى فلٌح حسن 9

 محمد خلٌل حسٌن 29 حسن كرٌم عبدالرحمن 10

 محمد قاسم علً محمد 30 خالد خالص ابراهٌم 11

 محمود عباس محسن 31 رفل ناصر صالح 12

 مهند محمد جاسم 32 سالً علً عبد اللطٌف 13

 مٌثاق طالب كاطع 33 سرى مازن علً محمود 14

 نائل حنا ٌاقو 34 سناء محسن عذاب 15

 نزار كمال خورشٌد 35 سندس عبداالمٌر حمٌد 16

 نهلة منصور عبٌد 36 سهاد سمٌر حسٌن 17

 هند خضٌر عباس 37 شٌماء مظفر عبد العزٌز 18

 ٌسرى احمد فاضل 38 عادل عبدالوهاب غٌدان 19
 

 

 2006-2005/ امنٌة بٌانات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد عبد الرضا عباس 1

 عمر ٌونس عبد الحمٌد 2

 محمد مازن عبد عادي 3

 محمد محمود مازن 4

 مٌثاق ابراهٌم هاشم 5

 هند جعفر اغاتً 6

 وسام عبد شكر محمود 7

 
 



 2006-2005/ تقانة معلومات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 االء تحسٌن عبد الغنً 1

 انس عبد المجٌد محمد 2

 جمٌلة علً عبد الصاحب 3

 حسان محسن عبد الكرٌم 4

 حمودي عبد الرحمن سلمان 5

 حٌدر ابراهٌم هندي 6

 حٌدر رشٌد عبد الشهٌد 7

 رجاء صالح محمد حسن رحمة هللا 8

 رغد عالء الدٌن جاسم 9

 سامر فخري زهدي 10

 سالم رزوقً مهدي 11

 شٌرنة عزٌز توما 12

 شٌماء خضٌر صالح 13

 صفاء جاسم موسى 14

 عبٌر ضٌاء عبد القادر 15

 غصن البان علً احمد 16

 كلٌدٌا ٌوحنان ٌوسف 17

 لمٌاء محمد كاظم 18

 لٌنا كالوست سٌروب 19

 محمد عبدالرحٌم حمدي 20

 محمود محمد علً 21

 مروان سالم محمود الدباغ 22

 مٌس عباس صالح 23

 ندى نواف محمد الرماحً 24

 هبة غالب عبد الوهاب 25

 هدى عبد الحسٌن عبٌد 26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2006-2005/ شبكات الحاسبات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 اوراس ابراهٌم سلٌمان 1

 تحرٌر عبد الرضا شٌاع 2

 رباب االٌهم عباس 3

 رغد خالد محمد 4

 رٌا محمد محمود 5

 زٌد رٌاض عبد االمٌر 6

 زٌد شاكر محمد حسٌن 7

 سامر اسماعٌل علوان 8

 سٌف علً عبد الجبار 9

 عبدالناصر رٌاض فنجان 10

 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب 11

 عبٌر ظافر حمد الركابً 12

 عذراء جوحً جانً فندي 13

 عالء مهدي محٌبس 14

 عمار عونً عباس 15

 عمر طارق صالح الخالدي 16

 عمر منذر حسٌن 17

 عٌسى ابراهٌم عٌسى 18

 فؤاد سلٌم مبارك 19

 محمد كاظم عبد الزهرة 20

 نداء فاضل محسن 21

 وسٌم ٌوسف حٌدر 22

 وعود ماجد عبد موسى 23

 ٌاسٌن خضٌر عباس 24

 ٌسرى عبد الصاحب سٌف الدٌن 25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2006-2005/ شبكات واتصاالت الحاسبات / ماجستٌر
 
 

االســم الثالثـي ت 

 رعد أحمد هادي 1
 

 

 

 

 

 

 

 2007-2006/ علوم حاسبات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد محمد علً الفالحً 1

 امٌرة عبد الواحد فنجان 2

 اٌمن ماجد حامد 3

 جمال موفق حمٌد البٌاتً 4

 حٌدر حسام جعفر 5

 علً عبد الحسٌن عبد الواحد 6

 عمار محمد علً فاضل 7

 غٌداء وجٌه احمد 8

 قتٌبة خالد صالح 9

 وسام صالح الدٌن ٌوسف 10
 

 

 

 

 

 



 2007-2006/ امنٌة بٌانات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 اسعد عبد الرحمن ناٌف 1

 افاق عباس عبد علً 2

 حردان محمد حشٌش 3

 شهلة عثمان عمر 4

 علً شاكر محمود 5

 مصطفى محمد حمودي 6

 نغم بشٌر محمد علً 7

 نورا احمد مولى 8
 

 2007-2006/ تقانة معلومات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 احمد محمد شهاب 1

 اوس ولٌد خالد 2

 اٌمان هشام عبد الرحمن 3

 حسن حسٌن حمودي 4

 روٌدة محمد ٌاس 5

 زٌد صادق نعمة 6

 سنان صباح محمود 7

 صبا حاتم عبد الكرٌم 8

 محمد حسن عبد االمٌر 9
 

 

 

 

 
 



 2007-2006/ شبكات الحاسبات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 علً مؤنس داود 1

 نادٌة علً قاسم 2
 

 

 

 

 2007-2006/   شبكات واتصاالت الحاسبات/ ماجستٌر

االســم الثالثـي ت 

 ولٌد خالد محمد 1
 

 

 

 

 

 2008-2007/ امنٌة بٌانات / ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

 انور حامد صاحب 1
 

 

 

 

 2009-2008/علوم حاسبات /ماجستٌر

االســم الثالثـي ت 

 محمد رضا عبد الزهرة 1
 

 
 2010-2009/تقانة معلومات /ماجستٌر

 

االســم الثالثـي ت 

مروان عدنان ناصر  1
 

 



 2012-2011علوم فً علوم الحاسبات /ماجستٌر

 

االســم الثالثـي ت 

رشا حسٌن علً  1

رٌم رزاق عبد الحسٌن   2

وصال هاشم عبد السالم   3

غزوان خالد عودة  4

اسراء اكرم فاضل  5

االء وجٌه عبد القادر   6

مٌس عبد الهادي محمد جواد  7

مصطفى اسماعٌل ابراهٌم  8

هدى وضاح احمد  9

نورا شهاب احمد  10

سٌف عامر فاضل   11

انتصار كرٌم حنون   12
 

 

 

 2012-2011علوم فً هندسة البرامجٌات /ماجستٌر
 

االســم الثالثـي ت 

سرى غانم حسٌن  1

ولٌد رشٌد حمود  2

نشوان السالم علً مخلف  3

غسان خزعل علً  4

عمار فخري مهدي   5

صبا أنور بطرس  6

حوراء جاسم محمد  7

نور ولٌد حنا  8

سعٌد محمد هاشم  9

زٌدون طارق عبد الوهاب  10

جمال هالل عاصً  11

فاضل حنون عبود  12

منذر باهر تعٌب  13

زٌنب رؤوف توفٌق   14

امٌن عبد الزهرة نور   15

جاسم محمد صالح   16

خالد كاظم جبار   17

 



 
 2013-2012علوم فً علوم الحاسبات /ماجستٌر

 

االســم الثالثـي ت 

لٌلى صفوت جمٌل  1

 
 
 
 
 

 2013-2012علوم فً هندسة البرامجٌات /ماجستٌر
 

 

االســم الثالثـي ت 

احمد رؤوف توفٌق  1
 


