
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1981-1980الصباحيةعامالبير خوشابا يوحنا1

1981-1980الصباحيةعامإحسان رشيد حسن2

1981-1980الصباحيةعامإقبال نعيم كوركيس3

1981-1980الصباحيةعامإلھام فتحي أحمد4

1981-1980الصباحيةعامإنتصار عادل مجيد5

1981-1980الصباحيةعامإنتصار يحيى علي6

1981-1980الصباحيةعامإنعام صالح مھدي7

1981-1980الصباحيةعامإيمان أحمد نجم الدين8

1981-1980الصباحيةعامإيمان عزيز مجيد9

1981-1980الصباحيةعامأحمد خليل إبراھيم10

1981-1980الصباحيةعامأحمد عبد الكريم نجدي11

1981-1980الصباحيةعامأكرم ياقو قازو12

1981-1980الصباحيةعامأمير رضا محمد13

1981-1980الصباحيةعامأمير عبد . شوكت14

1981-1980الصباحيةعامأوس ھادي أحمد15

1981-1980الصباحيةعامأياد محمد أحمد16

1981-1980الصباحيةعامآمال عبد الحميد راضي17

1981-1980الصباحيةعامباسم عبد المھدي علي18

1981-1980الصباحيةعامباسم يوسف سالم19

1981-1980الصباحيةعامبتول حسام الدين محمد20

1981-1980الصباحيةعامبشرى عبد الرحيم ياس21

1981-1980الصباحيةعامبھاء الدين أحمد عبد22

1981-1980الصباحيةعامبولص الياس يوسف23

1981-1980الصباحيةعامتغلب برھان الدين خماس24

1981-1980الصباحيةعامثامر جميل ھندي25

1981-1980الصباحيةعامثاير بھنام عبد ا6حد26

1981-1980الصباحيةعامثاير محمد كاظم محمد27

1981-1980الصباحيةعامثايرة يوسف بھنام28

1981-1980الصباحيةعامثائر عزيز إبراھيم29

1981-1980الصباحيةعامثائر منير بكر30

1981-1980الصباحيةعامج:ل محمود علي31

1981-1980الصباحيةعامجمال أحمد حسين32

1981-1980الصباحيةعامجمال عبد الكريم عبد33

1981-1980الصباحيةعامجمال كاظم حسين34

1981-1980الصباحيةعامجواد أحمد محسن35

1981-1980الصباحيةعامجواد كاظم إبراھيم36

1981-1980الصباحيةعامجواد كاظم غازي37

1981-1980الصباحيةعامحارث أكرم عبد38

1981-1980الصباحيةعامحامد حجاب39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1981-1980الصباحيةعامحربي حنا جمعه40

1981-1980الصباحيةعامحسين حيدر عبد الكريم41

1981-1980الصباحيةعامحسين طالب عبد الوھاب42

1981-1980الصباحيةعامخبات نايف عبد .43

1981-1980الصباحيةعامخلدون كمال قاسم44

1981-1980الصباحيةعامدريد متي داود45

1981-1980الصباحيةعامدلدار أنور رشيد46

1981-1980الصباحيةعامذكرى محمد كامل47

1981-1980الصباحيةعامرايد يوسف كامل48

1981-1980الصباحيةعامرشيد خورشيد نور الدين49

1981-1980الصباحيةعامرعد عدنان محمود50

1981-1980الصباحيةعامرعد مانع غانم51

1981-1980الصباحيةعامريزان شريف محمد52

1981-1980الصباحيةعامريم عبد الرحمن53

1981-1980الصباحيةعامزعيم علوان داود54

1981-1980الصباحيةعامزيد محمد سليم55

1981-1980الصباحيةعامزيدان خلف حسن56

1981-1980الصباحيةعامزينة جان فرج57

1981-1980الصباحيةعامسامر جليل ثابت58

1981-1980الصباحيةعامسامر سامي صالح59

1981-1980الصباحيةعامسراب عاد جابر60

1981-1980الصباحيةعامسرمد جميل دنو61

1981-1980الصباحيةعامسعد عبد الغني حسن62

1981-1980الصباحيةعامسعد عزيز نعمو63

1981-1980الصباحيةعامسعد فضيل سعيد64

1981-1980الصباحيةعامسعيد حسن سعيد65

1981-1980الصباحيةعامس:م البير جميل66

1981-1980الصباحيةعامسلمان علي يوسف67

1981-1980الصباحيةعامسمر أحمد عبد الحسين68

1981-1980الصباحيةعامسندس عبد الستار قدوري69

1981-1980الصباحيةعامسندس محمد جواد موسى70

1981-1980الصباحيةعامسھيل أديب جميل71

1981-1980الصباحيةعامسوزان عدنان علي72

1981-1980الصباحيةعامشوان إسحق يوسف73

1981-1980الصباحيةعامصالح سالم سليمان74

1981-1980الصباحيةعامصباح جعفر عبد الجليل75

1981-1980الصباحيةعامصداع مضعن خلف76

1981-1980الصباحيةعامص:ح الدين مھدي77

1981-1980الصباحيةعامص:ح عجمي محمد78

1981-1980الصباحيةعامطارق رشيد عبد .79
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1981-1980الصباحيةعامطالب جبار مزغول80

1981-1980الصباحيةعامعامر  حسين علوان81

1981-1980الصباحيةعامعامر عبد اللطيف أحمد82

1981-1980الصباحيةعامعامر فيصل موسى83

1981-1980الصباحيةعامعامر كمال عمر الدين84

1981-1980الصباحيةعامعباس مداث شھف85

1981-1980الصباحيةعامعبد الحسين ھادي محمود86

1981-1980الصباحيةعامعبد الرزاق ربح راضي87

1981-1980الصباحيةعامعبد الزھرة بھاء حسين88

1981-1980الصباحيةعامعبد الفتاح عبد .89

1981-1980الصباحيةعامعبد الكريم عاصي حمد90

1981-1980الصباحيةعامعبد الكريم عليوي حسن91

1981-1980الصباحيةعامعبد الكريم فليح ياسر92

1981-1980الصباحيةعامعبد الكريم منير عبد93

1981-1980الصباحيةعامعبد . فيصل حسين94

1981-1980الصباحيةعامعبد المھدي عبد الھادي95

1981-1980الصباحيةعامعبد الناصر محمد عوض96

1981-1980الصباحيةعامعدنان ولي محمد97

1981-1980الصباحيةعامعصام حسين علي98

1981-1980الصباحيةعامعصام عيسى عمران99

1981-1980الصباحيةعامعلي جعفر صادق100

1981-1980الصباحيةعامعلي حسين علوان101

1981-1980الصباحيةعامعلي رضا كاظم102

1981-1980الصباحيةعامعلي صالح مھدي103

1981-1980الصباحيةعامعلي عباس علي104

1981-1980الصباحيةعامعلي محمود عباس105

1981-1980الصباحيةعامعلي نور الدين عز الدين106

1981-1980الصباحيةعامعليا ناجي محمد107

1981-1980الصباحيةعامعماد إبراھيم محمد108

1981-1980الصباحيةعامعماد حميد عزيز109

1981-1980الصباحيةعامعماد عبد . حاتم110

1981-1980الصباحيةعامعمر طلعت علي111

1981-1980الصباحيةعامغسان جميل أحمد112

1981-1980الصباحيةعامغسان فاھم ج:ل113

1981-1980الصباحيةعامفاتح مدحت عقيل114

1981-1980الصباحيةعامفاتن عبد الحسين علي115

1981-1980الصباحيةعامفاضل عبيس فليح116

1981-1980الصباحيةعامفاضل كردي محمد117

1981-1980الصباحيةعامفاضلة سعيد داود118

1981-1980الصباحيةعامفاطمه ھاشم شاكر119
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1981-1980الصباحيةعامفاھم مروان صحن120

1981-1980الصباحيةعامفخري ھرمز زوره121

1981-1980الصباحيةعامفرات مزمان أمين122

1981-1980الصباحيةعامفراس ياسين عبد الكريم123

1981-1980الصباحيةعامف:ح محسن ھادي124

1981-1980الصباحيةعامفوزي صادق ھوزلي125

1981-1980الصباحيةعامقاسم كريم أحمد126

1981-1980الصباحيةعامقاسم محمود حسن127

1981-1980الصباحيةعامقصي سليمان فافوري128

1981-1980الصباحيةعامقيس جواد فريد129

1981-1980الصباحيةعامكريم خلف جبر130

1981-1980الصباحيةعامكريم سعدي حمدي131

1981-1980الصباحيةعامكريم ھاشم إبراھيم132

1981-1980الصباحيةعامكفاح عبد الحسين133

1981-1980الصباحيةعامكمال متي بھنام134

1981-1980الصباحيةعامكوردو كمال شفيق135

1981-1980الصباحيةعاملبنى عبد الصاحب حميد136

1981-1980الصباحيةعاملمى صادق جعفر137

1981-1980الصباحيةعاملميا أحمد محمد138

1981-1980الصباحيةعامليث جاسم محمد139

1981-1980الصباحيةعامليلى فاضل دازار140

1981-1980الصباحيةعامماجد سليم دخيل141

1981-1980الصباحيةعامماجد سليم كريم142

1981-1980الصباحيةعامماجدة عبد الھادي مجيد143

1981-1980الصباحيةعامماھر عبد اللطيف144

1981-1980الصباحيةعاممثيل عباس مھدي145

1981-1980الصباحيةعاممحسن سعيد منشد146

1981-1980الصباحيةعاممحسن علي عزيز147

1981-1980الصباحيةعاممحمد أحمد محمد148

1981-1980الصباحيةعاممحمد رشيد عبود149

1981-1980الصباحيةعاممحمد صالح محمد150

1981-1980الصباحيةعاممحمد عيسى محمد151

1981-1980الصباحيةعاممحمد ھاشم شاكر152

1981-1980الصباحيةعاممحمود سامان صاير153

1981-1980الصباحيةعاممريم محمود واجد154

1981-1980الصباحيةعاممشتاق ھاشم عبد الھادي155

1981-1980الصباحيةعاممقداد قاسم محمد156

1981-1980الصباحيةعاممكاسب محمد علي157

1981-1980الصباحيةعامملوك مجيد محمد158

1981-1980الصباحيةعاممناضل إسماعيل محمد159
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1981-1980الصباحيةعاممنال عبد الحافظ عبد160

1981-1980الصباحيةعاممنھل خليل إبراھيم161

1981-1980الصباحيةعامموفق زين العابدين حسن162

1981-1980الصباحيةعامموفق عزيز ھادي163

1981-1980الصباحيةعامميسم محسن حسن164

1981-1980الصباحيةعامنايلة سليم جورج165

1981-1980الصباحيةعامنجاة فليح حسن166

1981-1980الصباحيةعامنج:ء روفائيل مجيد167

1981-1980الصباحيةعامنجم عبد ا6مير168

1981-1980الصباحيةعامندا إسماعيل عبد169

1981-1980الصباحيةعامندا رشيد عبد الحميد170

1981-1980الصباحيةعامنضال عبد الھادي مجيد171

172F1981-1980الصباحيةعامنضال عيسى كو

1981-1980الصباحيةعامنضال مھدي عليا173

1981-1980الصباحيةعامنضال نعيم عبد النبي174

1981-1980الصباحيةعامنعمان مصطفى أحمد175

1981-1980الصباحيةعامنعيم جبر شنان176

1981-1980الصباحيةعامنمير نوئيل إسكندر177

1981-1980الصباحيةعامنور الدين عبد الكريم178

1981-1980الصباحيةعامھشيار نعمان عبد .179

1981-1980الصباحيةعامھند إبراھيم مرزا180

1981-1980الصباحيةعامھيام عبد المجيد إسحق181

1981-1980الصباحيةعاموارتكيس إبراھيم182

1981-1980الصباحيةعامورقاء محمد عباس183

1981-1980الصباحيةعاموسن إسماعيل خليل184

1981-1980الصباحيةعاموليد باقر مراد185

1981-1980الصباحيةعاموليد جواد زغير186

1981-1980الصباحيةعاموليد خالد أمين187

1981-1980الصباحيةعاموليد مجيد علي188

1981-1980الصباحيةعاموليد منير موسى189

1981-1980الصباحيةعاموميض إبراھيم جميل190


