
مخططات الحاسبةبرمجة مرئيةت

اثير حامد ابراهيم فرحانابراهيم احمد محمد1
احمد محمد احمدابراهيم الياس خلف2
حميد خضر عباساحمد جاسم محمد خلف3
عبداالله سامي عبدالطيفاحمد جمال عبدحسين4
(ع)عبدالرحمن احمد حسن احمد احمد حسين امين5
(ع)عمار خليل مرضي احمد رافع حامد6
(ع)مهند محي الدين عزيز احمد غانم احمد 7
ياسر عبد احمد صالحاحمد فيصل محمد8
مصعب فراس عبدالوهاباحمد محمد صالح ابراهيم9

احمد منهل محمد نذير 10
اشتر عباس جمعة 11
انعام صابر محمود12
بشار غانم حازم13
معمارية الحاسبةثراء محمد محمود14

اثير حامد ابراهيم فرحانحسين محمد نور يونس15
احمد منهل محمد نذير (ع)خليل إسماعيل احمد 16
دنيا محمد سعيددالل عبدالستار خزعل17
ريام محمد يحيى دنيا محمد سعيد18
سنا زياد حميد طهذو الفقار محي الدين مخيبر19
محمد طه ابراهيمرحمه عادل محمود خطاب20
يونس محمد نور يونسرفل محمد صالح عبد21
غزوان طاهر وهبريا بدران نايف سعيد22
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زيد فايز قاسم يحيى23
ساره نذير بشير عيدان24
سجى احمد دخيل احمد25
طرائق تدريسسعد سالم رمضان26

ابراهيم الياس خلفسعدية عبدالرحمن خليل 27
احمد جاسم صالح حسنسيف حازم خليل28
احمد جمال عبدحسينشعالن محمد احمد خضر 29
اوس جالل عبدالفتاحشهد رياض شريف30
اية نشوان مهديطارق محمد حمد31
بتول حازم مصطفى محمدعائشة غسان علي32
حميد خضر عباسعباس عبد صالح سليمان33
خالد اسماعيل محمودعبدهللا ثامر جاسم34
زيد فايز قاسم يحيىعبدهللا عيسى عبد خالد35
عائشة وسام عبدالغنيعبدالمهيمن نذير خضر36
عثمان عبدالسالم صديقعثمان عبدالسالم صديق37
(ع)عمار خليل مرضي علي عبد محمود38
عمر حجي عليعلي نايف حسن39
فوزان احمد عيسى ابراهيمفرحان عبدالجبار جاسم40
مها سالم سعدون احمدفوزان احمد عيسى ابراهيم41
ياسر عبد احمد صالحمحمد طه ابراهيم42
محمد عبد صالح احمد43
محمد يونس محمد داؤد44
مشتاق محمد احمد45
مصطفى فارس مصطفى46
(ع)مهند محي الدين عزيز 47



نرمين سعد عبدالواحد 48
نور احمد محمود غزال49
نور سعد محمد غزال 50
حميد خضر عباس51
سارة سعد احمد محمود52
عايد ابراهيم خليف53
كرم محمد ادريس54
محمد عبد الوهاب محمود55
مصعب فراس عبدالوهاب56
يونس محمد نور يونس57



مترجمات

عبداالله سامي عبدالطيف
(ع)عبدالرحمن احمد حسن احمد 

عبدهللا عيسى عبد خالد
عبدالمهيمن نذير خضر

علي نايف حسن
كرم محمد ادريس

ذكاء اصطناعي

احمد صالح جرجيس
خالد عبدالرزاق احمد

كرم محمد ادريس
عايد ابراهيم خليف

هندسة برامجيات

احمد محمد صالح ابراهيم
اوس جالل عبدالفتاح

حميد خضر عباس
خليل ابراهيم ذياب حسن

ذو الفقار محي الدين مخيبر
عباس عبد صالح سليمان

علي عبد محمود
مصعب فراس عبدالوهاب
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(ع)مهند محي الدين عزيز 
نور سعد محمد غزال 

ارشاد وصحة

ابراهيم احمد محمد
ابراهيم الياس خلف

احمد بشار احمد داؤود
احمد صالح جرجيس

احمد محمد احمد
احمد موفق محمود
اسعد حميد كداش
الحكم مثنى يحيى

حسام فيصل سعيد موسى
خالد عبدالرزاق احمد

خليل ابراهيم ذياب حسن
سيف الدين صالح الدين مجيد

طيف ثائر غازي
عبدهللا ثامر جاسم

علي محمد حسن درويش
عمر كريم محمد صبري

قيدار ربيع فاضل شاهين
محمد صالح محمود 

ياسر عبد احمد صالح
يوسف موفق احمد شريف
مصعب فراس عبدالوهاب






