
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
2000-1999الصباحيةعامابراھيم قاسم محمد1

2000-1999الصباحيةعاماحسان علي محمد تقي 2

2000-1999الصباحيةعاماحمد باسم جاسم 3

2000-1999الصباحيةعاماحمد حسين حامد4

2000-1999الصباحيةعاماحمد خضر عبد الرضا5

2000-1999الصباحيةعاماحمد سمير ناصر6

2000-1999الصباحيةعاماحمد شاكر محمود7

2000-1999الصباحيةعاماحمد صالح محمد8

2000-1999الصباحيةعاماحمد عبد الرزاق احمد9

2000-1999الصباحيةعاماحمد علي عزيز فرمان 10

2000-1999الصباحيةعاماحمد كاظم جواد11

2000-1999الصباحيةعاماحمد محمد حسن ش*ش12

2000-1999الصباحيةعاماحمد محمد حسين13

2000-1999الصباحيةعاماحمد محمد عبد المحسن14

2000-1999الصباحيةعاماحمد موفق صالح15

2000-1999الصباحيةعاماحمد نھاد ميرزا محمود16

2000-1999الصباحيةعاماحمد يوسف جبار 17

2000-1999الصباحيةعاماراس احمد توفيق18

2000-1999الصباحيةعامارام علي محمد19

2000-1999الصباحيةعاماركان لطيف حمه علي 20

2000-1999الصباحيةعاماسامة محمود مھدي 21

2000-1999الصباحيةعاماسراء غازي مصطفى22

2000-1999الصباحيةعاماكرم عكار نزال23

2000-1999الصباحيةعامالوليد خالد عبد الكريم24

2000-1999الصباحيةعامامجد صالح قدوري25

2000-1999الصباحيةعامامجد عبد 4 عبد المجيد26

2000-1999الصباحيةعامامير موفق عليوي 27

2000-1999الصباحيةعامانس غسان عبد الجبار 28

2000-1999الصباحيةعامانسام نعمة عبد الحسين 29

2000-1999الصباحيةعاماوس قاسم حسين30

2000-1999الصباحيةعامايمان طالب علي31

2000-1999الصباحيةعامايناس عيد رشاد 32

2000-1999الصباحيةعامايھاب رؤوف عبد الحميد33

2000-1999الصباحيةعامإحسان علي جبر34

2000-1999الصباحيةعامإسراء سامي حسن35

2000-1999الصباحيةعامإيناس مختار علي36

2000-1999الصباحيةعامأحمد خطاب مھاوي37

2000-1999الصباحيةعامأحمد معطي يوسف38

2000-1999الصباحيةعامأركان فاضل مھدي39

2000-1999الصباحيةعامأستبرق صباح عبد الرضا40

2000-1999الصباحيةعامأسعد سعيد حميد الطيار41
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2000-1999الصباحيةعامأطياف محمد شفيق42

2000-1999الصباحيةعامألفت عبد الحسين صيھود43

2000-1999الصباحيةعامأمجد صباح رحيم44

2000-1999الصباحيةعامأنمار علي عبد الحسين45

2000-1999الصباحيةعامأياد سعد كاظم46

2000-1999الصباحيةعامأيمن جمعه فاضل الصالحي47

2000-1999الصباحيةعامآفا جمال سليمان48

2000-1999الصباحيةعامآكوب كيفورك آكوب49

2000-1999الصباحيةعامبان قاسم مھدي جاسم50

2000-1999الصباحيةعامبسام ثمين بثيون51

2000-1999الصباحيةعامبشار بھجت عباس 52

2000-1999الصباحيةعامبشار حسام ھاتف53

2000-1999الصباحيةعامبشار عباس حبيب 54

2000-1999الصباحيةعامبشار مؤيد كاظم 55

2000-1999الصباحيةعامبكر باسل مولود56

2000-1999الصباحيةعامبھاء الدين عبد 4 فيض 574

2000-1999الصباحيةعامبھاء سلمان عبد علي58

2000-1999الصباحيةعامتحسين جاسم حمادي59

2000-1999الصباحيةعامترو سركيس اكوب60

2000-1999الصباحيةعامتريفة رضا عباس61

2000-1999الصباحيةعامتومي كوركيس توما 62

2000-1999الصباحيةعامثائر عبد الرضا عطية63

2000-1999الصباحيةعامثائر غازي عبد الھ*لي64

2000-1999الصباحيةعامثرى رزاق محمد65

2000-1999الصباحيةعامجابر عبد الحسين ھادي66

2000-1999الصباحيةعامجاسم مطر جبار67

2000-1999الصباحيةعامجعفر موسى جعفر68

2000-1999الصباحيةعامجنار محمد مھدي 69

2000-1999الصباحيةعامجنان جابر نزال الجياش70

2000-1999الصباحيةعامجواد ھاشم حسين71

2000-1999الصباحيةعامحاتم عبد الكريم حيدر 72

2000-1999الصباحيةعامحاتم عطا مسلم 73

2000-1999الصباحيةعامحسان صباح أحمد74

2000-1999الصباحيةعامحسن خضير عباس 75

2000-1999الصباحيةعامحسن عبد ا@مير عبد الحسين76

2000-1999الصباحيةعامحسين جري جاسم77

2000-1999الصباحيةعامحسين علي وزير78

2000-1999الصباحيةعامح* عباس موشنة79

2000-1999الصباحيةعامحمزة حسون جابر 80

2000-1999الصباحيةعامحميد صالح حسن 81

2000-1999الصباحيةعامحميد عباس جودة82

2000-1999الصباحيةعامحنان عدنان محمود83
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2000-1999الصباحيةعامحيدر خليل ابراھيم84

2000-1999الصباحيةعامحيدر عامر صالح85

2000-1999الصباحيةعامحيدر عبد حساني86

2000-1999الصباحيةعامحيدر محمد رضا محمد87

2000-1999الصباحيةعامحيدر محمد مراد88

2000-1999الصباحيةعامخالد جاسم عبد علي89

2000-1999الصباحيةعامخالد نعيمة كرم90

2000-1999الصباحيةعامخليفة جواد كاظم91

2000-1999الصباحيةعامخليل ابراھيم نور 92

2000-1999الصباحيةعامخليل كريم نعمة 93

2000-1999الصباحيةعامدعاء وليد حسين94

2000-1999الصباحيةعامديار ناصح عبد 954

2000-1999الصباحيةعامذرار ع*ء حسين96

2000-1999الصباحيةعامذو الفقار بشار مرتضى 97

2000-1999الصباحيةعامرامي كمال رشيد98

2000-1999الصباحيةعامرانية رافع حنا 99

2000-1999الصباحيةعامرائد فاضل عباس100

2000-1999الصباحيةعامرائد كامل جاسم 101

2000-1999الصباحيةعامرباح عبد 4 جاسم102

2000-1999الصباحيةعامرزاق رحيم عزيز103

2000-1999الصباحيةعامرشا محمد ناجي104

2000-1999الصباحيةعامرشا موحان محسن 105

2000-1999الصباحيةعامرشا نزار كمال الدين106

2000-1999الصباحيةعامرنا علي خليل107

2000-1999الصباحيةعامرنا كاظم علي 108

2000-1999الصباحيةعامرياض كناوي حنتوش 109

2000-1999الصباحيةعامرياض مطر مھدي منيھل110

2000-1999الصباحيةعامريان حجو زورا حيدو 111

2000-1999الصباحيةعامريتا ميخائيل ايشا112

2000-1999الصباحيةعامزاھر عبد الحسن نعاس 113

2000-1999الصباحيةعامزھراء شھاب أحمد114

2000-1999الصباحيةعامزھراء صالح مزيد115

2000-1999الصباحيةعامزياد طارق عباس 116

2000-1999الصباحيةعامزيد ثمين سلومي 117

2000-1999الصباحيةعامزيد شريف شاكر118

2000-1999الصباحيةعامزيد طارق حسين الزوبعي119

2000-1999الصباحيةعامزيد طارق خالد120

2000-1999الصباحيةعامزينب عبد الكريم دولة121

2000-1999الصباحيةعامزينب علي أحمد122

2000-1999الصباحيةعامزينة أياد سعيد123

2000-1999الصباحيةعامزينة طارق جليل العزاوي124

2000-1999الصباحيةعامزينة عامر ابراھيم125
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2000-1999الصباحيةعامسامر فوزي عواد126

2000-1999الصباحيةعامسامرة باقر جاسم محمد127

2000-1999الصباحيةعامسجى علي حيدر 128

2000-1999الصباحيةعامسحر محمود محمد علي129

2000-1999الصباحيةعامسربيل إبراھيم أرس*ن130

2000-1999الصباحيةعامسركوت عز الدين محمد 131

2000-1999الصباحيةعامسعد حميد مجيد132

2000-1999الصباحيةعامسعد فريد عبد الحميد133

2000-1999الصباحيةعامس*م يوسف صالحان134

2000-1999الصباحيةعامسلوان موفق إبراھيم135

2000-1999الصباحيةعامسمير عبد المنعم محمود136

2000-1999الصباحيةعامسمير فايق مھدي137

2000-1999الصباحيةعامسميرة محمد حرب138

2000-1999الصباحيةعامسناء فارس عزال139

2000-1999الصباحيةعامسنان حسن صادق140

2000-1999الصباحيةعامسھيل عبد ھادي الشمري141

2000-1999الصباحيةعامسوزان أحمد يعكوب142

2000-1999الصباحيةعامسوزان مطشر راشد143

2000-1999الصباحيةعامشيماء حسين حمود144

2000-1999الصباحيةعامشيماء عثمان عبد 1454

2000-1999الصباحيةعامشيماء مھدي عبد الرضا146

2000-1999الصباحيةعامصباح عبد الرضا راھي147

2000-1999الصباحيةعامصفاء حرب حسن148

2000-1999الصباحيةعامضحى يعقوب يوسف149

2000-1999الصباحيةعامضياء حمدان داغر 150

2000-1999الصباحيةعامطارق محمد رشيد151

2000-1999الصباحيةعامطالب كامل قاسم152

2000-1999الصباحيةعامظافر حميد محمد علي153

2000-1999الصباحيةعامعادل جبار حسن154

2000-1999الصباحيةعامعامر غني جھاد155

2000-1999الصباحيةعامعبد الحميد إبراھيم دحبوش156

2000-1999الصباحيةعامعبد الرسول خادم معلة157

2000-1999الصباحيةعامعبد الرسول رھيف راضي158

2000-1999الصباحيةعامعبد 4 طاھر ذياب159

2000-1999الصباحيةعامعبير جودت حسني 160

2000-1999الصباحيةعامعدنان مجيد حسن161

2000-1999الصباحيةعامعدنان نجم Dزم162

2000-1999الصباحيةعامعدي حمودي عبد 1634

2000-1999الصباحيةعامعدي قاسم طاھر164

2000-1999الصباحيةعامعدي كاظم غياض الربيعي165

2000-1999الصباحيةعامعذراء سعيد كاظم166

2000-1999الصباحيةعامعقيل سلطان سلمان167
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2000-1999الصباحيةعامعقيل Dيذ داخل168

2000-1999الصباحيةعامعقيل مجبل حمد169

2000-1999الصباحيةعامعقيل يوسف مھدي 170

2000-1999الصباحيةعامع*ء خزعل احمد171

2000-1999الصباحيةعامع*ء كاظم جواد172

2000-1999الصباحيةعامعلي رحيم علي السباع173

2000-1999الصباحيةعامعلي صافي عبد 1744

2000-1999الصباحيةعامعلي صبيح جاسم175

2000-1999الصباحيةعامعلي ص*ح عبد الكريم176

2000-1999الصباحيةعامعلي عبد العظيم نعمان177

2000-1999الصباحيةعامعلي عبد سلطان178

2000-1999الصباحيةعامعلي عدنان حسين179

2000-1999الصباحيةعامعلي كاظم حسن180

2000-1999الصباحيةعامعلي كاظم مھدي 181

2000-1999الصباحيةعامعلي محي مصطفى عبد علي182

2000-1999الصباحيةعامعلي منذر ھادي183

2000-1999الصباحيةعامعلي نجم عبد محمد184

2000-1999الصباحيةعامعلياء عبد الصاحب محمد185

2000-1999الصباحيةعامعماد نعيم جياد186

2000-1999الصباحيةعامعمار ارشد نجم بطي 187

2000-1999الصباحيةعامعمار إبراھيم جميل188

2000-1999الصباحيةعامعمار بھجت عامر 189

2000-1999الصباحيةعامعمار حامد كاظم190

2000-1999الصباحيةعامعمار علي خليل 191

2000-1999الصباحيةعامعمار علي عبد الحسين192

2000-1999الصباحيةعامعمار مأمون امين 193

2000-1999الصباحيةعامعمر اكرم عمر صالح194

2000-1999الصباحيةعامعمر حسن فخري 195

2000-1999الصباحيةعامعمر طه محمود196

2000-1999الصباحيةعامعمر وليد فرحان197

2000-1999الصباحيةعامغسان حاتم حمزة الحمداني198

2000-1999الصباحيةعامغسان حامد وداعة199

2000-1999الصباحيةعامغسان خضير عباس 200

2000-1999الصباحيةعامغسان زاحم كاظم201

2000-1999الصباحيةعامغسان زھير عبد 2024

2000-1999الصباحيةعامغيث خلدون خضر203

2000-1999الصباحيةعامفاطمة عثمان أحمد204

2000-1999الصباحيةعامفاطمة كريم حميد205

2000-1999الصباحيةعامفتاح ضنة منحوش206

2000-1999الصباحيةعامفرات حسن علوان العامري207

2000-1999الصباحيةعامفرات شاكر سلمان208

2000-1999الصباحيةعامفرات صباح محمد209
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2000-1999الصباحيةعامفراس عباس محسن210

2000-1999الصباحيةعامفراس عبد ا@مير سعد211

2000-1999الصباحيةعامفراس فرحان ثويني212

2000-1999الصباحيةعامفراس محمد حمزة البو حيدر213

2000-1999الصباحيةعامفراس محمد سلوم214

2000-1999الصباحيةعامفراس محمود عباس215

2000-1999الصباحيةعامفرج علي عبد الحسن216

2000-1999الصباحيةعامفرھاد رشيد حمد 217

2000-1999الصباحيةعامفواز حكمت جاسم218

2000-1999الصباحيةعامفؤاد عبد جميل219

2000-1999الصباحيةعامقصي طاھر كاظم220

2000-1999الصباحيةعامقصي مكوطر طرفة221

2000-1999الصباحيةعامقيس عبد اDمير كاظم 222

2000-1999الصباحيةعامقيس وسمي راضي223

2000-1999الصباحيةعامكالينا جمال منصور224

2000-1999الصباحيةعامكمال محمد حسن225

2000-1999الصباحيةعامكوران انور احمد226

2000-1999الصباحيةعاملمى رياض محمد227

2000-1999الصباحيةعاملمياء جابر برح228

2000-1999الصباحيةعاملمياء شاكر حنون229

2000-1999الصباحيةعاملؤي حافظ مھدي 230

2000-1999الصباحيةعاملؤي عدنان محمد231

2000-1999الصباحيةعاملؤي محمد شكر232

2000-1999الصباحيةعامماجد محمد كاظم العبودي233

2000-1999الصباحيةعامماھر منذر فاضل234

2000-1999الصباحيةعاممحمد حسن إسماعيل235

2000-1999الصباحيةعاممحمد زھير يوسف236

2000-1999الصباحيةعاممحمد شمسي كاظم237

2000-1999الصباحيةعاممحمد صاحب محمد جواد238

2000-1999الصباحيةعاممحمد عبد الھادي عبد الكريم239

2000-1999الصباحيةعاممحمد عبد عون عبود240

2000-1999الصباحيةعاممحمد عبد محمدخريسات 241

2000-1999الصباحيةعاممحمد فاضل محمود242

2000-1999الصباحيةعاممحمد قصي عبد الصاحب243

2000-1999الصباحيةعاممحمد مجيد حميد244

2000-1999الصباحيةعاممحمد مجيد حميد شھاب245

2000-1999الصباحيةعاممحمد محسن حسين246

2000-1999الصباحيةعاممحمد مصعب فرھود247

2000-1999الصباحيةعاممحمود أكرم أحمد سلمان248

2000-1999الصباحيةعاممحمود رضوان محمود249

2000-1999الصباحيةعاممراد ارحيم فارس 250

2000-1999الصباحيةعاممروان فاضل عبد251
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2000-1999الصباحيةعاممسعود ناجي مسعود252

2000-1999الصباحيةعاممشعل سعد راشد253

2000-1999الصباحيةعاممصطفى ص*ح حسن254

2000-1999الصباحيةعاممصطفى طارق جاسم255

2000-1999الصباحيةعاممصطفى طه خضير256

2000-1999الصباحيةعاممصطفى عبد الحسين وھاب257

2000-1999الصباحيةعاممقداد منذر عبد الغني258

2000-1999الصباحيةعاممليحة ياسين سمين259

2000-1999الصباحيةعاممنار حربي جواد260

2000-1999الصباحيةعاممھدي فريد سعيد261

2000-1999الصباحيةعاممھند تركي حاتم262

2000-1999الصباحيةعاممھند عباس فاضل263

2000-1999الصباحيةعاممھند عبد ا@له محمد صالح264

2000-1999الصباحيةعاممھند فيصل محمد265

2000-1999الصباحيةعاممھند مفيد مجيد266

2000-1999الصباحيةعاممھند مھدي متعب267

2000-1999الصباحيةعاممؤيد ثامر كاظم268

2000-1999الصباحيةعاممؤيد والي لفته269

2000-1999الصباحيةعامميثم ھادي جواد270

2000-1999الصباحيةعامميس لواء خير الدين271

2000-1999الصباحيةعامناصر سمير ناجي272

2000-1999الصباحيةعامنافع علي عبد الرضا273

2000-1999الصباحيةعامنبراس ج*ل أحمد274

2000-1999الصباحيةعامنبيل صاحب عبد علي 275

2000-1999الصباحيةعامنجوى حسين حمزة276

2000-1999الصباحيةعامنضال لفته عبد 277

2000-1999الصباحيةعامنھاد شمخي عبد الجبار 278

2000-1999الصباحيةعامنھاد طارق خشين279

2000-1999الصباحيةعامنھاد محمود معين 280

2000-1999الصباحيةعامنوار جبار لطيف281

2000-1999الصباحيةعامنوار مھدي فاضل282

2000-1999الصباحيةعامنوال عطية حسن283

2000-1999الصباحيةعامنور فؤاد صيھود284

2000-1999الصباحيةعامنوزاد نامداد ع*م285

2000-1999الصباحيةعامنوفل علي يوسف286

2000-1999الصباحيةعامھالة مأمون باقر287

2000-1999الصباحيةعامھدى اياد بھجت288

2000-1999الصباحيةعامھدى سكران سلمان289

2000-1999الصباحيةعامھشام نوري محسن290

2000-1999الصباحيةعامھناء فرحان رشيد291

2000-1999الصباحيةعامھند قحطان حسين292

2000-1999الصباحيةعامھند ناجي عبد الرضا293



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

2000-1999الصباحيةعامھيام تركي جمعة الشمري294

2000-1999الصباحيةعامھيثم طعمه خليل295

2000-1999الصباحيةعامھيمن اسعد حسن296

2000-1999الصباحيةعاموجدان عبد اDمير297

2000-1999الصباحيةعاموجدان ناصر حسين298

2000-1999الصباحيةعاموسام جبار عبد299

2000-1999الصباحيةعاموسام جمعة عباس300

2000-1999الصباحيةعاموسام رؤوف ابراھيم301

2000-1999الصباحيةعاموسام نجم ھاشم302

2000-1999الصباحيةعاموسيم مھدي عدنان303

2000-1999الصباحيةعاموفاء ھاشم رسن304

2000-1999الصباحيةعامولھان محمد رضا305

2000-1999الصباحيةعاموليد حسن محمد306

2000-1999الصباحيةعاموليد مجيد رشيد307

2000-1999الصباحيةعامياسر عامر صادق308

2000-1999الصباحيةعامياسر عامر يوسف309

2000-1999الصباحيةعامياسر عوض كامل شبيب310

2000-1999الصباحيةعامياسمين طارق صبري311

2000-1999الصباحيةعاميسرى خزعل مطر 312

2000-1999الصباحيةعاميسري كامل ھرموش313

2000-1999الصباحيةعاميوسف محمد عليوي 314

2000-1999الصباحيةعامئاسو أحمد رمضان315


