
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1982-1981الصباحيةعاماح�م رضا حسين1

1982-1981الصباحيةعامالھام زكي محمد2

1982-1981الصباحيةعامانور عبد الوھاب3

1982-1981الصباحيةعامإبراھيم صالح مخير4

1982-1981الصباحيةعامإبراھيم عيدان5

1982-1981الصباحيةعامإلھام عبد ا$مير محمد6

1982-1981الصباحيةعامإنتصار جليل أسد7

1982-1981الصباحيةعامإيمان أحمد محمد8

1982-1981الصباحيةعامإيمان جميل يعقوب9

1982-1981الصباحيةعامإيمان محمد شرقي10

1982-1981الصباحيةعامإيمان ھاشم حسين11

1982-1981الصباحيةعامأح�م عباس ضقر12

1982-1981الصباحيةعامأحمد حاتم طه13

1982-1981الصباحيةعامأحمد سحبان جاسم14

1982-1981الصباحيةعامأمجد عدنان ابراھيم15

1982-1981الصباحيةعامأمير سركيس توما16

1982-1981الصباحيةعامأنمار زيدان17

1982-1981الصباحيةعامأياد أكرم نعمان18

1982-1981الصباحيةعامآشور أديا يعقوب19

1982-1981الصباحيةعامباسل حازم بشير20

1982-1981الصباحيةعامباسل محمد يوسف21

1982-1981الصباحيةعامباسل ميخائيل أنطوان22

1982-1981الصباحيةعامباسمة حسين عبد ا$مير23

1982-1981الصباحيةعامباصثة محمد أمين24

1982-1981الصباحيةعامبان إبراھيم25

1982-1981الصباحيةعامبريئة محمد عبد اللطيف26

1982-1981الصباحيةعامبسام حازم رحيم27

1982-1981الصباحيةعامبشار جبرائيل28

1982-1981الصباحيةعامبشائر خليل29

1982-1981الصباحيةعامبشرى كاظم30

1982-1981الصباحيةعامبھاء إسماعيل31

1982-1981الصباحيةعامتقي اسماعيل32

1982-1981الصباحيةعامتھلب محمود علي33

1982-1981الصباحيةعامتوفيق محمد إسماعيل34

1982-1981الصباحيةعامتوني شاكر نعمه35

1982-1981الصباحيةعامثامر عيسى 8سو36

1982-1981الصباحيةعامثورة طالب مشتاق37

1982-1981الصباحيةعامجعفر مھدي أمين38

1982-1981الصباحيةعامجمال عبد الرحمن أحمد39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1982-1981الصباحيةعامجمال كامل عارف40

1982-1981الصباحيةعامجھاد توفيق41

1982-1981الصباحيةعامحاتم سھام إسماعيل42

1982-1981الصباحيةعامحازم جلوب حسن43

1982-1981الصباحيةعامحازم يوسف شعيا44

1982-1981الصباحيةعامحسام الدين فتحي فزع45

1982-1981الصباحيةعامحسن حسين حسن46

1982-1981الصباحيةعامحسن ماضي47

1982-1981الصباحيةعامحسين علي أحمد48

1982-1981الصباحيةعامحسين محمد درويش49

1982-1981الصباحيةعامحفيظة عبد الرزاق طعمه50

1982-1981الصباحيةعامحميد خليف مرعي51

1982-1981الصباحيةعامحميد مجيد حميد52

1982-1981الصباحيةعامحنان محمد سعيد53

1982-1981الصباحيةعامحيدر عبد الحسين سراج54

1982-1981الصباحيةعامخالد حاتم عباس55

1982-1981الصباحيةعامخلود أحمد عبد الوالي56

1982-1981الصباحيةعامخليل إبراھيم حسن57

1982-1981الصباحيةعامخليل إبراھيم خضير58

1982-1981الصباحيةعامخوناد خالد معجوم59

1982-1981الصباحيةعامدانيال أمشايا موسى60

1982-1981الصباحيةعامربيع ج�ل باقر61

1982-1981الصباحيةعامرحيم كوكر خضير62

1982-1981الصباحيةعامرعد صادق صالح63

1982-1981الصباحيةعامرمزي فاضل محمود64

1982-1981الصباحيةعامرئيف صليبيا سعيد65

1982-1981الصباحيةعامزاھر عبد الرسول إسماعيل66

1982-1981الصباحيةعامزينة بديع سمعان67

1982-1981الصباحيةعامستار كريم68

1982-1981الصباحيةعامسراي أكرم69

1982-1981الصباحيةعامسعاد عبد الحسين عيسى70

1982-1981الصباحيةعامسعد صالح مھدي71

1982-1981الصباحيةعامسعد فريد محمد72

1982-1981الصباحيةعامسعد نصيف جسم73

1982-1981الصباحيةعامسعدية حياوي محمد74

1982-1981الصباحيةعامس�م سركيس بابا75

1982-1981الصباحيةعامس�م طه ناجي76

1982-1981الصباحيةعامسلمى عبد ا$مير77

1982-1981الصباحيةعامسنان محمد سعيد78

1982-1981الصباحيةعامسھاد عبد الجبار79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1982-1981الصباحيةعامسھى خالد عباس80

1982-1981الصباحيةعامسيروان يوسف بكر81

1982-1981الصباحيةعامشامل عبد الس�م عبد82

1982-1981الصباحيةعامشذى موحان منھل83

1982-1981الصباحيةعامشفاء بھجت84

1982-1981الصباحيةعامشھاب أحمد زغير85

1982-1981الصباحيةعامصفاء حسين عبد علي86

1982-1981الصباحيةعامصفاء عبد الجبار شاكر87

1982-1981الصباحيةعامصفاء فاضل عبد الكريم88

1982-1981الصباحيةعامصفاء نوري سعد @89

1982-1981الصباحيةعامص�ح الدين نيازي طه90

1982-1981الصباحيةعامص�ح حسن عبد الحميد91

1982-1981الصباحيةعامص�ح مھدي إبراھيم92

1982-1981الصباحيةعامصندل محمد علي صالح93

1982-1981الصباحيةعامضياء عباس94

1982-1981الصباحيةعامضياء عبد الجبار95

1982-1981الصباحيةعامطارق محمد أمين96

1982-1981الصباحيةعامطلعت عبد الجليل97

1982-1981الصباحيةعامعادل مطشر98

1982-1981الصباحيةعامعارف عبد الخالق محمد99

1982-1981الصباحيةعامعاصم عبد الحميد جاسم100

1982-1981الصباحيةعامعامر صادق نفر101

1982-1981الصباحيةعامعايدة عمانوئيل102

1982-1981الصباحيةعامعباس محمد عبد @103

1982-1981الصباحيةعامعبد ا$مير خيري104

1982-1981الصباحيةعامعبد الستار داخل شلش105

1982-1981الصباحيةعامعبد الصمد جاسم سالم106

1982-1981الصباحيةعامعبد الكريم حسن حميد107

1982-1981الصباحيةعامعبد الكريم عبد الحسن108

1982-1981الصباحيةعامعبد الكريم عبد العالي أمين109

1982-1981الصباحيةعامعبد الكريم قاسم علوان110

1982-1981الصباحيةعامعبد @ عزاوي علي111

1982-1981الصباحيةعامعبد الناصر ھ�ل112

1982-1981الصباحيةعامعثمان نمير حمادي113

1982-1981الصباحيةعامعزمي سامي سعيد114

1982-1981الصباحيةعامعصام ھاشم شاكر115

1982-1981الصباحيةعامعصمت نشأت شوكت116

1982-1981الصباحيةعامع�ء عبد ناصر117

1982-1981الصباحيةعامع�ء علي إحسان118

1982-1981الصباحيةعامعلي عبد الصاحب119
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1982-1981الصباحيةعامعلي ياسين محمد120

1982-1981الصباحيةعامعماد سليم مروكي121

1982-1981الصباحيةعامعمر جياد خليل122

1982-1981الصباحيةعامغالب شمه قاسم123

1982-1981الصباحيةعامغانم عبد @ رشيد124

1982-1981الصباحيةعامفاتح حمد أمين125

1982-1981الصباحيةعامفادية حسين سرحان126

1982-1981الصباحيةعامفارس بھنام فيصل127

1982-1981الصباحيةعامفارس حسين الصياحي128

1982-1981الصباحيةعامفارس خالد129

1982-1981الصباحيةعامفارس خزعل علوان130

1982-1981الصباحيةعامفاضل بولص حنا131

1982-1981الصباحيةعامف�ح حسن رحيل132

1982-1981الصباحيةعامقاسم عبد القادر133

1982-1981الصباحيةعامقاسم محمد عبد الكريم134

1982-1981الصباحيةعامقاسم محمد عبد @135

1982-1981الصباحيةعامقيس عادل فخري136

1982-1981الصباحيةعامقيس غانم سعيد137

1982-1981الصباحيةعامقيس فائق عبد الملك138

1982-1981الصباحيةعامكاظم جواد شنشول139

1982-1981الصباحيةعامكاظم حاتم رستم140

1982-1981الصباحيةعامكاظم عبود141

1982-1981الصباحيةعامكرستينا محمد قاسم142

1982-1981الصباحيةعامكرم وليم إسماعيل143

1982-1981الصباحيةعامكريم عزيز خضير144

1982-1981الصباحيةعامكلبرت أوشانا دانيال145

1982-1981الصباحيةعامكمال محمود146

1982-1981الصباحيةعاملبنى علي فؤاد147

1982-1981الصباحيةعامليث عبد الرحمن عبد148

1982-1981الصباحيةعاممازن سعيد مالك149

1982-1981الصباحيةعامماھر عبد المجيد150

1982-1981الصباحيةعاممجبد رشيد سبع151

1982-1981الصباحيةعاممجيد حميد مجيد152

1982-1981الصباحيةعاممجيد عبد علي حسن153

1982-1981الصباحيةعاممحمد إبراھيم خضير154

1982-1981الصباحيةعاممحمد صدام عبد155

1982-1981الصباحيةعاممحمد عبد @ محمد156

1982-1981الصباحيةعاممحمد عبدو النابلسي157

1982-1981الصباحيةعاممحمد فرحان عوضي158

1982-1981الصباحيةعاممحمد قاسم ولي159
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1982-1981الصباحيةعاممحمد كمال عبد الغفور160

1982-1981الصباحيةعاممحمد لفته حسين161

1982-1981الصباحيةعاممحمد مصطفى محمود162

1982-1981الصباحيةعاممحمد نصري موسى الكاظم163

1982-1981الصباحيةعاممدينة علي حسن164

1982-1981الصباحيةعاممصطفى محمد زكي165

1982-1981الصباحيةعاممنعم طاھر ياسين166

1982-1981الصباحيةعاممھند عبد حمادي167

1982-1981الصباحيةعاممؤيد صبحي168

1982-1981الصباحيةعامميشيل يعقوب169

1982-1981الصباحيةعامنادية كمال رحو170

1982-1981الصباحيةعامناصر جعفر أحمد171

1982-1981الصباحيةعامناصر حسين كمال172

1982-1981الصباحيةعامنبيل خضير محمد173

1982-1981الصباحيةعامنداء محمد حسن174

1982-1981الصباحيةعامنصير ابراھيم عطيه175

1982-1981الصباحيةعامنضال مولود بطرس176

1982-1981الصباحيةعامنفيل صبيح مكي الھاشمي177

1982-1981الصباحيةعامنقاء حسين حمود178

1982-1981الصباحيةعامنمير خميس حسين179

1982-1981الصباحيةعامنمير عباس عبد الكريم180

1982-1981الصباحيةعامنمير محمد طاھر181

1982-1981الصباحيةعامنور رشيد محمود182

1982-1981الصباحيةعامنوئيل حدو183

1982-1981الصباحيةعامھاني إبراھيم حسين184

1982-1981الصباحيةعامھند عبد الجبار علي185

1982-1981الصباحيةعاموسام عبد المطلب186

1982-1981الصباحيةعاموسن صاحب صادق187

1982-1981الصباحيةعاموسن فليح188

1982-1981الصباحيةعاموسناء داود إسحق القسرة189

1982-1981الصباحيةعاموصفي عبد الصاحب190

1982-1981الصباحيةعاموفاء مصطفى سعد191

1982-1981الصباحيةعاموليد سليمان داود192

1982-1981الصباحيةعاموليد عبد الرزاق عباس193

1982-1981الصباحيةعاموليد يوسف كوركيس194


