
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1980-1979الصباحيةعامإبتسام عزيز فرحان1

1980-1979الصباحيةعامإبتسام فخري عبد العزيز2

1980-1979الصباحيةعامإسراء عبد المنعم3

1980-1979الصباحيةعامإنتصار صادق مصري4

1980-1979الصباحيةعامإنتصار ميخائيل يعقوب5

1980-1979الصباحيةعامأثير إبراھيم خليل6

1980-1979الصباحيةعامأجمل توما دنو7

1980-1979الصباحيةعامأحمد تاج الدين ضياء8

1980-1979الصباحيةعامأركان أحمد خلف9

1980-1979الصباحيةعامأركان أمجد بھاء الدين10

1980-1979الصباحيةعامأسامة حسن عبد الوھاب11

1980-1979الصباحيةعامأسامة حنا بوخو12

1980-1979الصباحيةعامأفراح رضا13

1980-1979الصباحيةعامأليس ماركوس آكوب14

1980-1979الصباحيةعامأمير عدنان صالح15

1980-1979الصباحيةعامأمينة خنينا يعقوب16

1980-1979الصباحيةعامأنعام عبد الھادي17

1980-1979الصباحيةعامأنمار عبد الجبار18

1980-1979الصباحيةعامأياد داود معروف19

1980-1979الصباحيةعامأياد محمد علي باقر20

1980-1979الصباحيةعامأيمن محمود حميد21

1980-1979الصباحيةعامآ4ء إسماعيل محسن22

1980-1979الصباحيةعامآ4ء رشيد محمود23

1980-1979الصباحيةعامآمال جعفر مرزا24

1980-1979الصباحيةعامآيدن قادر مجيد25

1980-1979الصباحيةعامباسل عبد الرحمن محمد26

1980-1979الصباحيةعامبرھان علي شوكت27

1980-1979الصباحيةعامبسام حمد جدوع28

1980-1979الصباحيةعامبسام عبد الرضا محسن29

1980-1979الصباحيةعامبشار عبد الرزاق شبيب30

1980-1979الصباحيةعامبشرى جعفر طعمه31

1980-1979الصباحيةعامبشرى حكمت فيصل32

1980-1979الصباحيةعامبشرى عباس عبد العظيم33

1980-1979الصباحيةعامبشرى كاظم شاكر34

1980-1979الصباحيةعامبلقيس حامد عبد الغفور35

1980-1979الصباحيةعامتحرير أحمد حسين36

1980-1979الصباحيةعامتحرير حقي رشيد37

1980-1979الصباحيةعامثائر رجب عبد :38

1980-1979الصباحيةعامثائر عبد اللطيف39
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1980-1979الصباحيةعامثائرة غانم داود40

1980-1979الصباحيةعامثريا جورج أنطوان41

1980-1979الصباحيةعامجرجيس عبد : شابا42

1980-1979الصباحيةعامجمال الدين عبد العزيز43

1980-1979الصباحيةعامجمال ج=ل عبد الس=م44

1980-1979الصباحيةعامجمال سعيد عبد ا<مير45

1980-1979الصباحيةعامجمال مصطفى عبد :46

1980-1979الصباحيةعامجمال معين عبد الكريم47

1980-1979الصباحيةعامجنان إحسان عبد الواحد48

1980-1979الصباحيةعامحارث كريم عيسى49

1980-1979الصباحيةعامحازم عباس محمد50

1980-1979الصباحيةعامحسام محمود عبد الغفور51

1980-1979الصباحيةعامحسين كشاش جاسم52

1980-1979الصباحيةعامحمديد شيله يونس53

1980-1979الصباحيةعامحنان جبار محسن54

1980-1979الصباحيةعامخالد أحمد عبد الرحمن55

1980-1979الصباحيةعامخليل محمد درويش56

1980-1979الصباحيةعامداريوس داود أمين57

1980-1979الصباحيةعامدريد يحيى عباس58

1980-1979الصباحيةعامدعاء محمد شوكت59

1980-1979الصباحيةعامدكلس دنخا أيود60

1980-1979الصباحيةعامدلير أحمد محي الدين61

1980-1979الصباحيةعامدينا طارق يونس62

1980-1979الصباحيةعامذياب سلمان ذياب63

1980-1979الصباحيةعامرافع علي عبد الواحد64

1980-1979الصباحيةعامرائد عبد ا<مير حمودي65

1980-1979الصباحيةعامرائد مجيد محمد66

1980-1979الصباحيةعامرأفت خيري67

1980-1979الصباحيةعامربيع سالم مجيد68

1980-1979الصباحيةعامرعد جبار محمود69

1980-1979الصباحيةعامرعد حسن موسى70

1980-1979الصباحيةعامرعد سعيد شدود71

1980-1979الصباحيةعامرعد عبد المنعم مكي72

1980-1979الصباحيةعامرغد زكريا يعقوب73

1980-1979الصباحيةعامرياض عبد الصاحب حسين74

1980-1979الصباحيةعامرينجبار صادق بھاء75

1980-1979الصباحيةعامزھرة عبد عطيه76

1980-1979الصباحيةعامزھير جرجيس يوسف77

1980-1979الصباحيةعامزھير علي عيسى78

1980-1979الصباحيةعامسالم محمد كاظم79
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1980-1979الصباحيةعامسامي مصطفى كاظم80

1980-1979الصباحيةعامسامية رشيد حميد81

1980-1979الصباحيةعامسعد إبراھيم بطرس82

1980-1979الصباحيةعامسعد بھنام عبد :83

1980-1979الصباحيةعامسعد جعفر سعيد84

1980-1979الصباحيةعامسعد حسين علي85

1980-1979الصباحيةعامسعد مجيد علوان86

1980-1979الصباحيةعامسعد نوري صادق87

1980-1979الصباحيةعامسفانة جھاد حسين88

1980-1979الصباحيةعامس=م علي أحمد89

1980-1979الصباحيةعامسلوان عبد الغفور محمد90

1980-1979الصباحيةعامسلوى ضاري سعود91

1980-1979الصباحيةعامسناء كاظم92

1980-1979الصباحيةعامسنان يوسف حبيب93

1980-1979الصباحيةعامسندس علي نعمان94

1980-1979الصباحيةعامسھاد قرياقوس أوراھا95

1980-1979الصباحيةعامسھام كاظم96

1980-1979الصباحيةعامسھلو سمير زياد درويش97

1980-1979الصباحيةعامسھيل نجم عبد98

1980-1979الصباحيةعامسوران نجاة عمر99

1980-1979الصباحيةعامسوزان عبد : إسماعيل100

1980-1979الصباحيةعامسوسن نور علي101

1980-1979الصباحيةعامشروق فرھود محمد102

1980-1979الصباحيةعامشعبان علي سليمان103

1980-1979الصباحيةعامشكري صالح محمد104

1980-1979الصباحيةعامشكري عبود ھاشم105

1980-1979الصباحيةعامشليمون بولص يوحنا106

1980-1979الصباحيةعامشمدين ج=ل محمد107

1980-1979الصباحيةعامشند كمال شفيق108

1980-1979الصباحيةعامصالح مھدي حمادي109

1980-1979الصباحيةعامصائب إسماعيل محمد110

1980-1979الصباحيةعامصباح خلف حمدان111

1980-1979الصباحيةعامصباح ظاھر حبيب112

1980-1979الصباحيةعامصبيحة فائق ياسين113

1980-1979الصباحيةعامصفاء صبري114

1980-1979الصباحيةعامصفاء كريم نعمه115

1980-1979الصباحيةعامصفاء مھدي حمودي116

1980-1979الصباحيةعامص=ح ذياب مھدي117

1980-1979الصباحيةعامص=ح مھدي محمد118

1980-1979الصباحيةعامضياء سلمان داود119
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1980-1979الصباحيةعامطارق ياسين حسين120

1980-1979الصباحيةعامظاھر حبيب جعفر121

1980-1979الصباحيةعامعادل عبد القادر محمد122

1980-1979الصباحيةعامعادل لعيبي خلف123

1980-1979الصباحيةعامعادل محسن جاسم124

1980-1979الصباحيةعامعامر رشيد مھدي125

1980-1979الصباحيةعامعباس ناجي صالح126

1980-1979الصباحيةعامعبد ا<مير أحمد ھاشم127

1980-1979الصباحيةعامعبد الحسين محمد128

1980-1979الصباحيةعامعبد الرزاق علي جابر129

1980-1979الصباحيةعامعبد الس=م علي حسين130

1980-1979الصباحيةعامعبد الكريم حسن سلمان131

1980-1979الصباحيةعامعبد الكريم صادق عبد الصمد132

1980-1979الصباحيةعامعبد اللطيف حمزة ھادي133

1980-1979الصباحيةعامعبد الواحد علي محمد134

1980-1979الصباحيةعامعدنان إحسان سعيد135

1980-1979الصباحيةعامعصام مھدي حسين136

1980-1979الصباحيةعامعطارد جواد محمد137

1980-1979الصباحيةعامعقيل عصام ثابت138

1980-1979الصباحيةعامع=ء صبري راسم139

1980-1979الصباحيةعامع=ء كامل عبد ا<مير140

1980-1979الصباحيةعامعلي جاسم محمد141

1980-1979الصباحيةعامعلي حميد رشيد142

1980-1979الصباحيةعامعلي سليم سلمان143

1980-1979الصباحيةعامعلي عبد الحسن ھادي144

1980-1979الصباحيةعامعلي كامل مصطفى145

1980-1979الصباحيةعامعمار عبد الس=م146

1980-1979الصباحيةعامعيدان سلومي علوان147

1980-1979الصباحيةعامغازي حنا أوراھا148

1980-1979الصباحيةعامغدير منير حنا149

1980-1979الصباحيةعامغسان ياسر حسين150

1980-1979الصباحيةعامفاضل سليمان151

1980-1979الصباحيةعامفاضلة جميل محمد152

1980-1979الصباحيةعامفائز عبد المحسن علي153

1980-1979الصباحيةعامفريدة مزھر الراضي154

1980-1979الصباحيةعامف=ح ص=ح الدين155

1980-1979الصباحيةعامفيروز يحيى عبد الرحمن156

1980-1979الصباحيةعامقتيبة عبد الس=م محمود157

1980-1979الصباحيةعامقصي خيري يحيى158

1980-1979الصباحيةعامقيس زكي حنا159
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1980-1979الصباحيةعامقيس محمود عبد الھادي160

1980-1979الصباحيةعامكفاح كريم حسن161

1980-1979الصباحيةعامكفاح محمد سعيد162

1980-1979الصباحيةعامكمال ستار تاني163

1980-1979الصباحيةعاملؤي داود رزق :164

1980-1979الصباحيةعاملؤي كاظم محسن165

1980-1979الصباحيةعاملؤي منير توما166

1980-1979الصباحيةعامليث ياسين حسن167

1980-1979الصباحيةعامليلى عباس168

1980-1979الصباحيةعامماريا سيبرويدون كرادير169

1980-1979الصباحيةعاممازن منير عبد الرحمن170

1980-1979الصباحيةعاممالك طالب فليح171

1980-1979الصباحيةعاممحسن سالم محسن172

1980-1979الصباحيةعاممحسن محمد سعيد173

1980-1979الصباحيةعاممحمد حسين محمد174

1980-1979الصباحيةعاممحمد خضير عباس175

1980-1979الصباحيةعاممحمد زكريا يونس176

1980-1979الصباحيةعاممحمد ضايع موسى177

1980-1979الصباحيةعاممحمد علي مھدي الشامي178

1980-1979الصباحيةعاممحمد فاروق صبيح179

1980-1979الصباحيةعاممحمد مجيد حمادي180

1980-1979الصباحيةعاممحمد يحيى حسن181

1980-1979الصباحيةعاممدحت يحيى أحمد182

1980-1979الصباحيةعاممزاحم توفيق مكي183

1980-1979الصباحيةعاممشتاق سلمان محمد184

1980-1979الصباحيةعاممطاع جواد كاظم185

1980-1979الصباحيةعاممنذر يوسف يعقوب186

1980-1979الصباحيةعاممنھل جورج عبد187

1980-1979الصباحيةعاممنى رحيم بطرس188

1980-1979الصباحيةعاممھا عبد المسيح189

1980-1979الصباحيةعاممھدي مصطفى عثمان190

1980-1979الصباحيةعاممھند منير عبد الجبار191

1980-1979الصباحيةعاممؤيد جعفر علي192

1980-1979الصباحيةعاممي عبد الحميد سبع193

1980-1979الصباحيةعامميسون عبد المعطي194

1980-1979الصباحيةعامناجي عباس جابر195

1980-1979الصباحيةعامنادية محمد خليل196

1980-1979الصباحيةعامناھل وديع فتح :197

1980-1979الصباحيةعامنبيل حسين موسى198

1980-1979الصباحيةعامنبيل عادل سليمان199
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1980-1979الصباحيةعامنجاة خليل عباس200

1980-1979الصباحيةعامنجاح جميل زكريا201

1980-1979الصباحيةعامندى صالح عيسى202

1980-1979الصباحيةعامنضال حسن عبد الرضا203

1980-1979الصباحيةعامنضال صاحب عزيز204

1980-1979الصباحيةعامنضال عزيز حميد205

1980-1979الصباحيةعامنضال محمود علي206

1980-1979الصباحيةعامنعمت إبراھيم علي207

1980-1979الصباحيةعامنمير نوري مھدي208

1980-1979الصباحيةعامنھرين إيليان يوناثان209

1980-1979الصباحيةعامنھلة عبد الوھاب210

1980-1979الصباحيةعامنوال خالد محمد211

1980-1979الصباحيةعامنوال مكي عبد الرزاق212

1980-1979الصباحيةعامنينة زاوي كرابيت213

1980-1979الصباحيةعامھشام سلمان حسان214

1980-1979الصباحيةعامھشام محمد خليل215

1980-1979الصباحيةعامھيثم فاضل عباس216

1980-1979الصباحيةعامھيثم نصيف محمد217

1980-1979الصباحيةعامھيفاء عبد العباس عبد218

1980-1979الصباحيةعامھيمن ج=ل رشيد219

1980-1979الصباحيةعاموثاب علي جواد220

1980-1979الصباحيةعاموضاح كامل شع=ن221

1980-1979الصباحيةعاموفاء أنطوان جرجيس222

1980-1979الصباحيةعاموليد جواد ھامل223

1980-1979الصباحيةعاموليد سھيل جرجيس224

1980-1979الصباحيةعاموليد قادر أحمد225

1980-1979الصباحيةعاموليد يامور منصور226

1980-1979الصباحيةعاموميض عبد الخالق محمد227

1980-1979الصباحيةعاموئام علي حسين228

1980-1979الصباحيةعامياسمين حقي أحمد229


