
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1977-1976الصباحيةعامإبتسام عباس حسين1

1977-1976الصباحيةعامإحسان إبراھيم رشيد2

1977-1976الصباحيةعامإحسان محمد جواد3

1977-1976الصباحيةعامإيمان أحمد كمونة4

1977-1976الصباحيةعامأح#م سعيد جواد5

1977-1976الصباحيةعامأح#م عبد % عزيز6

1977-1976الصباحيةعامأزھار أسطيفان شمعون7

1977-1976الصباحيةعامأسحار ضياء الدين8

1977-1976الصباحيةعامأنعام جميل بھنام9

1977-1976الصباحيةعامباسم إبراھيم محمد10

1977-1976الصباحيةعامباسم جورج توماس11

1977-1976الصباحيةعامباسم نور علي12

1977-1976الصباحيةعامبدري فرحان ھدب13

1977-1976الصباحيةعامبراءة أمين زكي14

1977-1976الصباحيةعامبسام رشيد عبد الغني15

1977-1976الصباحيةعامبسيم طارق نشأت16

1977-1976الصباحيةعامبشير أحمد مھدي17

1977-1976الصباحيةعامبغداسار أسطيفان بغداسار18

1977-1976الصباحيةعامتيتوس سادة شمعون19

1977-1976الصباحيةعامثامرة عبد المجيد زيدان20

1977-1976الصباحيةعامجمال جعفر محمد علي21

1977-1976الصباحيةعامجنان رزق % سليمان22

1977-1976الصباحيةعامجوان إحسان شيرزاد23

1977-1976الصباحيةعامجوان يوئيل أختانا24

1977-1976الصباحيةعامحازم حمودي جليل25

1977-1976الصباحيةعامحسام الدين ھاشم ھادي26

1977-1976الصباحيةعامحنان جواد علي27

1977-1976الصباحيةعامحيدر أنور مصطفى28

1977-1976الصباحيةعامحيدر حميد محمد رشيد29

1977-1976الصباحيةعامخالد حسين يونس30

1977-1976الصباحيةعامخالد عزيز فرانسو31

1977-1976الصباحيةعامخلود عبد ا5حد ججو32

1977-1976الصباحيةعامخليل إبراھيم ا5نصاري33

1977-1976الصباحيةعامخيري شاكر محمود34

1977-1976الصباحيةعامدلدار محمد صالح35

1977-1976الصباحيةعامدينا زكي عبد النور36

1977-1976الصباحيةعامرافع ناجي كاظم37

1977-1976الصباحيةعامرحاب داود سلمان38

1977-1976الصباحيةعامرزاق علي السلمان39
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1977-1976الصباحيةعامزھير نافع عبد الرزاق40

1977-1976الصباحيةعامزياد أسكندر توماس41

1977-1976الصباحيةعامساجدة كاظم كمونة42

1977-1976الصباحيةعامساطع عبد الوھاب صالح43

1977-1976الصباحيةعامسالم بيتر سليم44

1977-1976الصباحيةعامسامان حسن شكور45

1977-1976الصباحيةعامسحر سليم تلندر46

1977-1976الصباحيةعامسلفيا سنحاريب شماس توما47

1977-1976الصباحيةعامسلمى محمد حسن جواد48

1977-1976الصباحيةعامسلوى راضي عبد49

1977-1976الصباحيةعامسھام سعيد رزوقي50

1977-1976الصباحيةعامسھيل نجيب سليم51

1977-1976الصباحيةعامسھيلة عبد الحسين عريبي52

1977-1976الصباحيةعامسوسن علي حسين53

1977-1976الصباحيةعامسينا عطا عبد الوھاب54

1977-1976الصباحيةعامشامل جورج نعوم55

1977-1976الصباحيةعامشھ#ء محمد أديب56

1977-1976الصباحيةعامصباح إبراھيم بنيامين57

1977-1976الصباحيةعامصباح منير سلمان58

1977-1976الصباحيةعامصبيح إسحاق كدو59

1977-1976الصباحيةعامص#ح حسين جمه خان60

1977-1976الصباحيةعامطالب جواد كاظم61

1977-1976الصباحيةعامط#ل وزير حمزة62

1977-1976الصباحيةعامظمياء كاظم رضا63

1977-1976الصباحيةعامعادل رجاء فتيخات64

1977-1976الصباحيةعامعادل عبد % محمد65

1977-1976الصباحيةعامعادل كحوش عيد66

1977-1976الصباحيةعامعادل محمد حسين علي67

1977-1976الصباحيةعامعارف محمد جاسم68

1977-1976الصباحيةعامعالية سلمان عبد الرسول69

1977-1976الصباحيةعامعالية عبد الرزاق البغدادي70

1977-1976الصباحيةعامعامر توما تتو71

1977-1976الصباحيةعامعائدة رحيم شعيا72

1977-1976الصباحيةعامعبد ا5مير حسون علي73

1977-1976الصباحيةعامعدنان محسن حمود74

1977-1976الصباحيةعامع#ھن جاسب السعد75

1977-1976الصباحيةعامعلي داود خليل76

1977-1976الصباحيةعامعلي صادق حسين77

1977-1976الصباحيةعامعلي صالح مھدي كبة78

1977-1976الصباحيةعامعمر جمعه صالح79
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1977-1976الصباحيةعامغفراء محمد عبد الحسين80

1977-1976الصباحيةعامفاروق علي جراكدين81

1977-1976الصباحيةعامفاضل عزيز فرحان82

1977-1976الصباحيةعامفائز حميد مجيد83

1977-1976الصباحيةعامفائزة جرجيس سليم84

1977-1976الصباحيةعامف@ عبد إبراھيم85

1977-1976الصباحيةعامفيصل حسين علون86

1977-1976الصباحيةعامفيصل حمد الفارس87

1977-1976الصباحيةعامقاسم مھدي قاسم88

1977-1976الصباحيةعامقحطان كامل خليل89

1977-1976الصباحيةعامقصي عباس علي90

1977-1976الصباحيةعامكريم عبد الصاحب مھدي91

1977-1976الصباحيةعامAمع صالح راشد92

1977-1976الصباحيةعاملمياء بھجت صبري93

1977-1976الصباحيةعاملميس حسين مجيد94

1977-1976الصباحيةعاملھب عبد اللطيف البدري95

1977-1976الصباحيةعاممازن عبد المجيد طه96

1977-1976الصباحيةعاممحمد حسين الشالجي97

1977-1976الصباحيةعاممحمد حسين علوان98

1977-1976الصباحيةعاممحمد رؤوف صبيح الكبيسي99

1977-1976الصباحيةعاممحمد سلمان عبد100

1977-1976الصباحيةعاممحمد عبد الستار سلمان101

1977-1976الصباحيةعاممحمد محسن علي102

1977-1976الصباحيةعاممحمود عبد الصاحب علي103

1977-1976الصباحيةعاممنذر جميل حمد104

1977-1976الصباحيةعاممھدي جواد كاظم105

1977-1976الصباحيةعاممھند كمال حسين106

1977-1976الصباحيةعاممؤيد مظفر النقشبندي107

1977-1976الصباحيةعاممي جاسم حمودي108

1977-1976الصباحيةعامميسون صاحب وصفي109

1977-1976الصباحيةعامنادر فكتور ليراتو110

1977-1976الصباحيةعامنائل جورج نعوم111

1977-1976الصباحيةعامنجاح عبد ا5مير112

1977-1976الصباحيةعامنجم عبد علي حسن113

1977-1976الصباحيةعامنزار عبد الكريم محمود114

1977-1976الصباحيةعامنشوى قاسم محمد القيسي115

1977-1976الصباحيةعامنعيم عبد الكريم محمد116

1977-1976الصباحيةعامنمير لويس يوسف117

1977-1976الصباحيةعامھاشم محمد حمد118

1977-1976الصباحيةعامھاني متي مجيد119
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1977-1976الصباحيةعامھرمز غريب ريتس120

1977-1976الصباحيةعامھشام جعفر صادق121

1977-1976الصباحيةعامھناء علي عبد 122%

1977-1976الصباحيةعامھيفاء حميد الحسني123

1977-1976الصباحيةعاموجدان حقي إسماعيل124

1977-1976الصباحيةعاموداد علي حسين125

1977-1976الصباحيةعاموشباء إٍسماعيل صابر126

1977-1976الصباحيةعاموفاء فاضل الدليمي127


