
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1978-1977الصباحيةعامإسماعيل قاسم محمد1

1978-1977الصباحيةعامإيمان عبد ا�مير2

1978-1977الصباحيةعامإيمان غانم حنا3

1978-1977الصباحيةعامإيمان محمد تقي4

1978-1977الصباحيةعامإيمان محمد نوري5

1978-1977الصباحيةعامأحسن عبد القادر6

1978-1977الصباحيةعامأح%م عباس محمد7

1978-1977الصباحيةعامأحمد غالب أحمد8

1978-1977الصباحيةعامأحمد مشتاق أحمد9

1978-1977الصباحيةعامأدريان جبرائيل فتح )10

1978-1977الصباحيةعامأرادن عبد ) إحسان11

1978-1977الصباحيةعامأسعد عباس حيدر12

1978-1977الصباحيةعامأكرم محمد صالح الناصري13

1978-1977الصباحيةعامأكرم ولي فاضل14

1978-1977الصباحيةعامأمل عبود عمران15

1978-1977الصباحيةعامأمواج حازم قوزي16

1978-1977الصباحيةعامأنعام عبد ا�مير الطويل17

1978-1977الصباحيةعامأياد مزاحم حسين18

1978-1977الصباحيةعامباسط عايد محمد19

1978-1977الصباحيةعامباقر جعفر باقر20

1978-1977الصباحيةعامبان حسن محمد علي21

1978-1977الصباحيةعامبشائر عبد اللطيف إبراھيم22

1978-1977الصباحيةعامبشرى عبد الحسن محمد23

1978-1977الصباحيةعامبشير سعيد محسن24

1978-1977الصباحيةعامبھاء الدين جھان لطفي25

1978-1977الصباحيةعامبھاء إبراھيم محمد26

1978-1977الصباحيةعامتحسين علي مھدي27

1978-1977الصباحيةعامجان تولوك صبيح الرواق28

1978-1977الصباحيةعامجعفر علي عبد )29

1978-1977الصباحيةعامجمال حسن حياوي30

1978-1977الصباحيةعامجمال عباس علي31

1978-1977الصباحيةعامجنان عزيز حمادي32

1978-1977الصباحيةعامجوزيف عبد يوسف33

1978-1977الصباحيةعامحازم فاضل حسن34

1978-1977الصباحيةعامحازم فيصل شرھان35

1978-1977الصباحيةعامحازم محمد حسن36

1978-1977الصباحيةعامحسن جاسم سلطان37

1978-1977الصباحيةعامحسن مھدي صالح38

1978-1977الصباحيةعامحسين رسول جاسم39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1978-1977الصباحيةعامحميد جواد كاظم40

1978-1977الصباحيةعامحنان طالب فليح41

1978-1977الصباحيةعامحيدر حمزة محمد42

1978-1977الصباحيةعامحيدر علي عبد الحسين43

1978-1977الصباحيةعامخالد إبراھيم الخالدي44

1978-1977الصباحيةعامخالد كاظم حمود45

1978-1977الصباحيةعامداود يعقوب إبراھيم46

1978-1977الصباحيةعامرافد إسماعيل نيسان47

1978-1977الصباحيةعامرافع بشير عبودي48

1978-1977الصباحيةعامرضاب محمد نور رشاد49

1978-1977الصباحيةعامرعد مروكي موسى50

1978-1977الصباحيةعامرعد ناجي خريبط51

1978-1977الصباحيةعامزريفة كوركيس زيا52

1978-1977الصباحيةعامزياد سليمان محمد53

1978-1977الصباحيةعامساھرة عبد الرضا حاتم54

1978-1977الصباحيةعامساھرة عبد الستار ذنون55

1978-1977الصباحيةعامسعاد عبد الزھرة علي56

1978-1977الصباحيةعامسعد إبراھيم علوان57

1978-1977الصباحيةعامسعد إسماعيل كمال58

1978-1977الصباحيةعامسعد حكمت فاخر59

1978-1977الصباحيةعامسعد عبد ) نوري60

1978-1977الصباحيةعامسعد كاظم صالح61

1978-1977الصباحيةعامسعد محمد شفيع62

1978-1977الصباحيةعامسعدي عبو يوسف63

1978-1977الصباحيةعامسلوى عباس ناجي الحداد64

1978-1977الصباحيةعامسلوى عبد الرحيم عبد العزيز65

1978-1977الصباحيةعامسليمة حسن شاكر66

1978-1977الصباحيةعامسھام مصطفى عبد الحافظ67

1978-1977الصباحيةعامسھى فاضل عباس68

1978-1977الصباحيةعامسھيل عيسى شكري69

1978-1977الصباحيةعامسھيلة أيشو متي70

1978-1977الصباحيةعامسوسن ضياء أحمد71

1978-1977الصباحيةعامسونيا ميخائيل يعقوب72

1978-1977الصباحيةعامسؤدد شاكر محمود73

1978-1977الصباحيةعامشعبان عبد ا�مير علي74

1978-1977الصباحيةعامصاحب علي مصطفى75

1978-1977الصباحيةعامصادق عبد ) جاسم76

1978-1977الصباحيةعامصباح بولص مرتضى77

1978-1977الصباحيةعامصباح حسين عبد علي78

1978-1977الصباحيةعامص%ح رشيد مجيد79
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1978-1977الصباحيةعامص%ح قادر جميل80

1978-1977الصباحيةعامص%ح مھدي عليم81

1978-1977الصباحيةعامضياء زكي حميد82

1978-1977الصباحيةعامطارق حمه رش83

1978-1977الصباحيةعامط%ل محمد علي محمد84

1978-1977الصباحيةعامعادل موحان مطلك85

1978-1977الصباحيةعامعاصم عبد الكاظم مصطفى86

1978-1977الصباحيةعامعامر عبد ا�مير عبد الحسين87

1978-1977الصباحيةعامعامر فليح حسن88

1978-1977الصباحيةعامعباس عبد سلومي89

1978-1977الصباحيةعامعباس فاضل محمد90

1978-1977الصباحيةعامعبد ا�مير خليل91

1978-1977الصباحيةعامعبد الحسين علي حمزة92

1978-1977الصباحيةعامعبد الرزاق عطا عبد الرزاق93

1978-1977الصباحيةعامعبد الرضا عبد الخالق فجر94

1978-1977الصباحيةعامعبد ) غافل عبد95

1978-1977الصباحيةعامعبلة عزت حسين96

1978-1977الصباحيةعامعدي حسن عبد الرزاق97

1978-1977الصباحيةعامعدي عبد العزيز محمد98

1978-1977الصباحيةعامعصام عبد الرزاق عبد الكريم99

1978-1977الصباحيةعامعقيل حميد محمد100

1978-1977الصباحيةعامع%ء الدين وزير حمزة101

1978-1977الصباحيةعامع%ء طه عبد القادر102

1978-1977الصباحيةعامع%ء محمد جواد103

1978-1977الصباحيةعامعلي أحمد عبد العباس104

1978-1977الصباحيةعامعلي حسين عبد الكريم105

1978-1977الصباحيةعامعلي حسين عبد )106

1978-1977الصباحيةعامعلي عبد الحسين محمد107

1978-1977الصباحيةعامعماد عبد الرزاق محمد108

109B1978-1977الصباحيةعامعماد عيسى كو

1978-1977الصباحيةعامعماد فتح ) أمين110

1978-1977الصباحيةعامعواطف ھادي عبد ا�مير111

1978-1977الصباحيةعامغالب عبد الرحمن غالب112

1978-1977الصباحيةعامغسان حميد إسماعيل113

1978-1977الصباحيةعامفاتن خضر توفيق114

1978-1977الصباحيةعامفاتن عبد الستار أحمد115

1978-1977الصباحيةعامفاضل فرج حافظ116

1978-1977الصباحيةعامفائز نعيم توفيق كوني117

1978-1977الصباحيةعامفائق رضا رزوقي118

1978-1977الصباحيةعامفائق عبد الحميد جميل119
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1978-1977الصباحيةعامفB قھرمان حسن120

1978-1977الصباحيةعامفليح كاظم نعمه121

1978-1977الصباحيةعامفوزي علي أحمد122

1978-1977الصباحيةعامفؤاد رضا حميد123

1978-1977الصباحيةعامقاسم مرزة  المجيد124

1978-1977الصباحيةعامكامل محمد عبد الرسول125

1978-1977الصباحيةعامكريمة عبد الحسن إبراھيم126

1978-1977الصباحيةعامكمال قرة تي عبد )127

1978-1977الصباحيةعاملؤي يوسف محمد سعيد128

1978-1977الصباحيةعامماجد أنور رشيد129

1978-1977الصباحيةعامماجدة البير حسان130

1978-1977الصباحيةعامماھر صالح محمد131

1978-1977الصباحيةعاممحسن صابر إسماعيل132

1978-1977الصباحيةعاممحسن محمد حسن133

1978-1977الصباحيةعاممحمد حسين خضير134

1978-1977الصباحيةعاممحمد حسين عباس135

1978-1977الصباحيةعاممحمد حسين فالح136

1978-1977الصباحيةعاممحمد صادق أحمد137

1978-1977الصباحيةعاممحمد عبد ) محمد138

1978-1977الصباحيةعاممرتضى محسن كاظم139

1978-1977الصباحيةعاممعتز حنضل نجم140

1978-1977الصباحيةعاممعد أحمد النجم141

1978-1977الصباحيةعاممقداد عبد الكريم عباس142

1978-1977الصباحيةعاممناھل محمد رضا143

1978-1977الصباحيةعاممنى عبد الستار قدوري144

1978-1977الصباحيةعاممولود طالب خلف145

1978-1977الصباحيةعاممي مصطفى سامح146

1978-1977الصباحيةعامميسون سعيد خضر147

1978-1977الصباحيةعامميسون محمد إسماعيل148

1978-1977الصباحيةعامنادر متي ھرمز149

1978-1977الصباحيةعامنادية حسين علي150

1978-1977الصباحيةعامندى حميد عبد ا�حد151

1978-1977الصباحيةعامنضال عبد C محمد152

1978-1977الصباحيةعامنمير نجيب جرمان153

1978-1977الصباحيةعامنھاد نور الدين أحمد154

1978-1977الصباحيةعامنھلة محمد نوري155

1978-1977الصباحيةعامنيركس محمود زياد156

1978-1977الصباحيةعامھداي نامق محمد157

1978-1977الصباحيةعامھدى حسين محمد158

1978-1977الصباحيةعامھدى عبد القادر بكر159
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1978-1977الصباحيةعامھناء عزيز ھاشم160

1978-1977الصباحيةعامھيفاء جليل خليل161

1978-1977الصباحيةعامھيفي مصطفى حسن162

1978-1977الصباحيةعاموجيه لويس يوسف163

1978-1977الصباحيةعامورقاء خيرو نصيف164

1978-1977الصباحيةعاموDء سلمان الصادق165

1978-1977الصباحيةعاموليد إسماعيل حمودي166

1978-1977الصباحيةعاميوسف عبد الحميد علي167


