
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1979-1978الصباحيةعامإبتسام إبراھيم عبد1

1979-1978الصباحيةعامإبراھيم محمد حسن2

1979-1978الصباحيةعامإسماعيل إبراھيم حسن3

1979-1978الصباحيةعامإسماعيل محمد ناجي4

1979-1978الصباحيةعامإقبال راھي عبد الحسين5

1979-1978الصباحيةعامإيمان إبراھيم جعفر6

1979-1978الصباحيةعامإيمان سليم توفيق7

1979-1978الصباحيةعامإيمان عبد الخالق عباس8

1979-1978الصباحيةعامإيمان مھدي رشيد9

1979-1978الصباحيةعامأحمد سعيد كاظم10

1979-1978الصباحيةعامأحمد ھاشم محمود11

1979-1978الصباحيةعامأسماء حسان عبد ,12

1979-1978الصباحيةعامأشلي محمود رشيد13

1979-1978الصباحيةعامأكر م إبراھيم عباس14

1979-1978الصباحيةعامأكرم فؤاد عريضة15

1979-1978الصباحيةعامأمل عبد الرزاق قطر16

1979-1978الصباحيةعامأنوار حنا سليم17

1979-1978الصباحيةعامأنوار محمد حبيب18

1979-1978الصباحيةعامأنوار محمد علي19

1979-1978الصباحيةعامأياد طارق حسين20

1979-1978الصباحيةعامأياد كاظم أحمد21

1979-1978الصباحيةعامأيدا إسحق آكوب22

1979-1978الصباحيةعامأيمن سلمان مھدي23

1979-1978الصباحيةعامآزاد محمد محمود24

1979-1978الصباحيةعامباسل ص3ح مھدي25

1979-1978الصباحيةعامباسم عبود عباس26

1979-1978الصباحيةعامبان عبد الودود27

1979-1978الصباحيةعامبطرس إسحق ھرمز28

1979-1978الصباحيةعامبھاء خليل سبتي29

1979-1978الصباحيةعامثامر عبد الرزاق محمد30

1979-1978الصباحيةعامجانيت آدم ميخو31

1979-1978الصباحيةعامجبرائيل بولص جبرائيل32

1979-1978الصباحيةعامجعفر ج3ل ا7وقاتي33

1979-1978الصباحيةعامجمال إبراھيم عباس34

1979-1978الصباحيةعامجمال أحمد عبد الكريم35

1979-1978الصباحيةعامجمال جبار عباس36

1979-1978الصباحيةعامجمال ج3ل محمد37

1979-1978الصباحيةعامجمال مسلم صالح38

1979-1978الصباحيةعامجمال نوري خليل39
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1979-1978الصباحيةعامجميل نديم حافظ40

1979-1978الصباحيةعامجميل ياقو قازو41

1979-1978الصباحيةعامجوان حسون حنا42

1979-1978الصباحيةعامجيمي ج3ل ب3ل43

1979-1978الصباحيةعامحارث سليمان مجيد44

1979-1978الصباحيةعامحامد خليل إسماعيل45

1979-1978الصباحيةعامحلمي موسى علي46

1979-1978الصباحيةعامحنان محمد فتاح47

1979-1978الصباحيةعامحيدر باقر مجيد48

1979-1978الصباحيةعامحيدر كاظم علي49

1979-1978الصباحيةعامخالد مظفر أسعد50

1979-1978الصباحيةعامختام عبد العزيز محمد51

1979-1978الصباحيةعامخليل إبراھيم دھش52

1979-1978الصباحيةعامخليل علي شكر53

1979-1978الصباحيةعامداود سلمان محمد54

1979-1978الصباحيةعامداود سليمان يوسف55

1979-1978الصباحيةعامدلسوس عمر رشيد56

1979-1978الصباحيةعامدولفين كليد رشو57

1979-1978الصباحيةعامرافد بھنام إسكندر58

1979-1978الصباحيةعامرافد مجيد خضير59

1979-1978الصباحيةعامرشا إسماعيل عبد النبي60

1979-1978الصباحيةعامرشاد عبد الرزاق مطر61

1979-1978الصباحيةعامرضا مھدي علي62

1979-1978الصباحيةعامرضوان محمد توفيق63

1979-1978الصباحيةعامرعد أنور أحمد64

1979-1978الصباحيةعامرغد عبد الكريم توفيق65

1979-1978الصباحيةعامروبرت كامل حنا66

1979-1978الصباحيةعامرويدة إسكندر توماس67

1979-1978الصباحيةعامريم عبد الحميد إسماعيل68

1979-1978الصباحيةعامزكي خليل مصطفى69

1979-1978الصباحيةعامزياد طارق إسماعيل70

1979-1978الصباحيةعامزينب يونس نعمان71

1979-1978الصباحيةعامساطع أحمد فاضل72

1979-1978الصباحيةعامسالم أوراھا ججو73

1979-1978الصباحيةعامسامر غانم إسماعيل74

1979-1978الصباحيةعامسامي أحمد صالح75

1979-1978الصباحيةعامسعد صالح مھدي76

1979-1978الصباحيةعامسعد قحطان يحيى77

1979-1978الصباحيةعامسعد محمد أحمد78

1979-1978الصباحيةعامسعد محمد سعدي79
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1979-1978الصباحيةعامسلمان عبود محمد80

1979-1978الصباحيةعامسلمى سفيان ضياء الدين81

1979-1978الصباحيةعامسلوان سامي إبراھيم82

1979-1978الصباحيةعامسلوى عبد , سعيد83

1979-1978الصباحيةعامسمر سعيد علوان84

1979-1978الصباحيةعامسمير أحمد سلمان85

1979-1978الصباحيةعامسميرة شلش فرحان86

1979-1978الصباحيةعامسميرة عبد ا7مير محمد علي87

1979-1978الصباحيةعامسناء صليوة موقن88

1979-1978الصباحيةعامسني سليم عوض89

1979-1978الصباحيةعامسھى زكي نعمان90

1979-1978الصباحيةعامسوسن ھاشم عبد ,91

1979-1978الصباحيةعامسيناء محمد ولي92

1979-1978الصباحيةعامشاكر فرحان جاسم93

1979-1978الصباحيةعامشذى حسين جعفر94

1979-1978الصباحيةعامشكرية عبد ا7مير حميد95

1979-1978الصباحيةعامشيروان محمد ناجي96

1979-1978الصباحيةعامصادق شاكر جويد97

1979-1978الصباحيةعامصائب صالح عباس98

1979-1978الصباحيةعامصائب عبد , حسين99

1979-1978الصباحيةعامصفاء جبوري جودي100

1979-1978الصباحيةعامصفاء علي حسين101

1979-1978الصباحيةعامصفاء محمد وصفي102

1979-1978الصباحيةعامضياء حسين علي الناصر103

1979-1978الصباحيةعامضياء نوري ناصر104

1979-1978الصباحيةعامط3ل أيوب سليم105

1979-1978الصباحيةعامعادل صاحب ع3وي106

1979-1978الصباحيةعامعادل عبد حسن107

1979-1978الصباحيةعامعادل محمد رحيم108

1979-1978الصباحيةعامعارف محمد أحمد109

1979-1978الصباحيةعامعالية عبد اللطيف شكر110

1979-1978الصباحيةعامعامر إبراھيم عبود111

1979-1978الصباحيةعامعامر توما ايشو112

1979-1978الصباحيةعامعامر جعفر طالب113

1979-1978الصباحيةعامعبد ا7له سامي محمود114

1979-1978الصباحيةعامعبد الحسين ش3ل عبد الحسن115

1979-1978الصباحيةعامعبد الرحيم محمد علي116

1979-1978الصباحيةعامعبد الزھرة رسول علي117

1979-1978الصباحيةعامعبد الصمد عبد الحميد دت118

1979-1978الصباحيةعامعبد الفتاح عبد الجبار119
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1979-1978الصباحيةعامعبد الناصر كاظم موجه120

1979-1978الصباحيةعامعبد الوھاب علي ياسين121

1979-1978الصباحيةعامعزام خلف غضبان122

1979-1978الصباحيةعامعصام محمد حسن عبد123

1979-1978الصباحيةعامعفاف عبد الستار رشيد124

1979-1978الصباحيةعامعقيل خليبص عواد125

1979-1978الصباحيةعامع3ء الدين عبد الرزاق126

1979-1978الصباحيةعامع3ء جعفر خماس127

1979-1978الصباحيةعامعلي أحمد جاسم128

1979-1978الصباحيةعامعلي حمد مزعل129

1979-1978الصباحيةعامعلي سامي رشيد130

1979-1978الصباحيةعامعلي سعيد إبراھيم131

1979-1978الصباحيةعامعلي عبد الرحمن فتاح132

1979-1978الصباحيةعامعلي محمد حسين ملك133

1979-1978الصباحيةعامعلي ھادي جابر134

1979-1978الصباحيةعامعماد عبد المجيد ياسين135

1979-1978الصباحيةعامعماد فاضل حسن136

1979-1978الصباحيةعامعماد لطوفي محمد137

1979-1978الصباحيةعامغادة توما عبودي138

1979-1978الصباحيةعامغتيار مصطفى سعيد139

1979-1978الصباحيةعامفاتن سعيد محمد140

1979-1978الصباحيةعامفارس خضر الياس141

1979-1978الصباحيةعامفاروق محمد مصطفى142

1979-1978الصباحيةعامفاضل جعفر مھدي143

1979-1978الصباحيةعامفائزة مجيد حسين144

1979-1978الصباحيةعامفخري خضير عمران145

1979-1978الصباحيةعامفرحان محمد أمين146

1979-1978الصباحيةعامفF إيليا حنا147

1979-1978الصباحيةعامف3ح أحمد الھليھل148

1979-1978الصباحيةعامف3ح مھدي حسن149

1979-1978الصباحيةعامفيحاء فاضل عباس150

1979-1978الصباحيةعامقاسم محمد حسن151

1979-1978الصباحيةعامقصي حمود ھاشم152

1979-1978الصباحيةعامكامران عبد الرحمن153

1979-1978الصباحيةعامكريم مھدي حسين154

1979-1978الصباحيةعاملمياء إسماعيل عبد ,155

1979-1978الصباحيةعاملميس محمد حسن السعدي156

1979-1978الصباحيةعاملھيب بطرس مروكي157

1979-1978الصباحيةعاملؤي محمد علي ھادي158

1979-1978الصباحيةعامليث حسين جمعة159
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1979-1978الصباحيةعامليث عبد الجبار علي160

1979-1978الصباحيةعامليلى يوسف عبد161

1979-1978الصباحيةعاممازن عاصم جاسم162

1979-1978الصباحيةعاممانوئيل موسى جورج163

1979-1978الصباحيةعاممتي محمد حمزة164

1979-1978الصباحيةعاممجيد عبد المسيح عيسى165

1979-1978الصباحيةعاممحمد باسم أسعد166

1979-1978الصباحيةعاممحمد حميد رشيد167

1979-1978الصباحيةعامرائق168

1979-1978الصباحيةعاممحمد صالح مھدي169

1979-1978الصباحيةعاممحمد عبد علي محمد170

1979-1978الصباحيةعاممحمد علوان محمد171

1979-1978الصباحيةعاممحمد موسى مھدي172

1979-1978الصباحيةعاممحمد نور الدين عبد173

1979-1978الصباحيةعاممحمود خزعل محمود174

1979-1978الصباحيةعاممدينة جواد حسين175

1979-1978الصباحيةعاممعن ناظم عزيز176

1979-1978الصباحيةعاممنال جار , عبد ,177

1979-1978الصباحيةعاممنذر عبد الكاظم حسين178

1979-1978الصباحيةعاممنير حسين علي179

1979-1978الصباحيةعاممھدي يعقوب بطرس180

1979-1978الصباحيةعاممھند شاكر حمودي181

1979-1978الصباحيةعاممھند شكري شاكر182

1979-1978الصباحيةعامميادة كاظم جواد183

1979-1978الصباحيةعامناصر علي صالح184

1979-1978الصباحيةعامناھد نافع بھنام185

1979-1978الصباحيةعامنبيل حسين يوسف186

1979-1978الصباحيةعامنبيل عزيز ساكو187

1979-1978الصباحيةعامنزار بھنام عزيز188

1979-1978الصباحيةعامنسرين صفاء الدين عبد189

1979-1978الصباحيةعامنسرين محي الدين حلمي190

1979-1978الصباحيةعامنضال عيدان غانم191

1979-1978الصباحيةعامھاشم حسن كشوش192

1979-1978الصباحيةعامھاشم نعمة طعمة193

1979-1978الصباحيةعامھالة حازم سعيد194

1979-1978الصباحيةعامھاني عبد الرحمن حسن195

1979-1978الصباحيةعامھناء عبد علي196

197G1979-1978الصباحيةعامھونيت ليفون ماو

1979-1978الصباحيةعامھيثم كاظم علي198

1979-1978الصباحيةعاموجدي مھدي صالح199
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1979-1978الصباحيةعاموليد شعبان منصور200

1979-1978الصباحيةعاموھبت رمزي عبد الغفور201

1979-1978الصباحيةعامياسر عبد الرزاق خالد202

1979-1978الصباحيةعامياسمين سيرونا ميخائيل203

1979-1978الصباحيةعامياسمين فؤاد موسى204

1979-1978الصباحيةعاميوسف جليل يوسف205

1979-1978الصباحيةعاميوسف جواد كاظم206


