
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1983-1982الصباحيةعامابتسام علي حسين1

1983-1982الصباحيةعامابراھيم مدحت جميل2

1983-1982الصباحيةعاماحمد رضا علي3

1983-1982الصباحيةعاماحمد سلمان علي4

1983-1982الصباحيةعاماحمد عبد الرحمن احمد5

1983-1982الصباحيةعاماحمد عثمان خطاب خليل6

1983-1982الصباحيةعاماحمد عدنان فھد7

1983-1982الصباحيةعاماحمد محسن عبد الكريم8

1983-1982الصباحيةعاماحمد محمود عايد9

1983-1982الصباحيةعاماحمد مطلوب بردي10

1983-1982الصباحيةعامارغد غانم يونس11

1983-1982الصباحيةعاماستر حمودي منعم12

1983-1982الصباحيةعاماسعد عبد الجليل مطلوب13

1983-1982الصباحيةعامالھام موسى مرزه14

1983-1982الصباحيةعامامين حسين علي15

1983-1982الصباحيةعاماياد خليل اسماعيل16

1983-1982الصباحيةعامإبتسام خضير عباس17

1983-1982الصباحيةعامإيمان إحسان علي18

1983-1982الصباحيةعامأحمد شھاب احمد19

1983-1982الصباحيةعامأزھر جعفر عبد الحسين20

1983-1982الصباحيةعامأسيل صبري عبد الغني21

1983-1982الصباحيةعامأنس مالك دوھان22

1983-1982الصباحيةعامأياد خضير عباس23

1983-1982الصباحيةعامآزاد رشيد محمد علي24

1983-1982الصباحيةعامآسيا كامل صالح25

1983-1982الصباحيةعامباسمة شاكر محمود26

1983-1982الصباحيةعامبسام عبد رزوق27

1983-1982الصباحيةعامبشار يحيى مھدي28

1983-1982الصباحيةعامبشرى كاظم عزيز29

1983-1982الصباحيةعامبشير عبد الرزاق30

1983-1982الصباحيةعامبھاء ناجي ياسين31

1983-1982الصباحيةعامتحرير محمد مصطفى32

1983-1982الصباحيةعامثائر صاحب محمد33

1983-1982الصباحيةعامثائر عبد الرحمن محمد34

1983-1982الصباحيةعامجاسم محمد احمد35

1983-1982الصباحيةعامجبار كريم ابراھيم36

1983-1982الصباحيةعامجمال سليم علي37

1983-1982الصباحيةعامجمال عبطان صبار38

1983-1982الصباحيةعامجمال محمد محمود39
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1983-1982الصباحيةعامجميل عبد 8 موسى40

1983-1982الصباحيةعامجنان احمد محمد41

1983-1982الصباحيةعامحاتم طاھر سلمان42

1983-1982الصباحيةعامحامد علوان محمود43

1983-1982الصباحيةعامحسن  محمد سرحان44

1983-1982الصباحيةعامحسين علي حامد45

1983-1982الصباحيةعامحسين علي عبد الحسين46

1983-1982الصباحيةعامحسين علي عبود47

1983-1982الصباحيةعامحسين مجيد عبد الرضا48

1983-1982الصباحيةعامخالد أحمد إبراھيم49

1983-1982الصباحيةعامخالد عبد الرحيم محمد50

1983-1982الصباحيةعامخالد محمد احمد51

1983-1982الصباحيةعامخلدون رشيد شاكر52

1983-1982الصباحيةعامخيرية عمران خضر53

1983-1982الصباحيةعامداود احمد جدوع54

1983-1982الصباحيةعامدريد عبد المنعم عثمان55

1983-1982الصباحيةعامدنيا عبد الواحد56

1983-1982الصباحيةعامذكرى غني عبد المجيد57

1983-1982الصباحيةعامذكريات عبد الجليل علي58

1983-1982الصباحيةعامرافي أوانيت كره بيت59

1983-1982الصباحيةعامرائد اسماعيل نيسان60

1983-1982الصباحيةعامرائد أكرم عبد الحميد61

1983-1982الصباحيةعامرائد كاظم احمد62

1983-1982الصباحيةعامرائد نوري صفوت63

1983-1982الصباحيةعامرزاق عبيد فرھود64

1983-1982الصباحيةعامرشيد حميد محمد65

1983-1982الصباحيةعامرعد أوديشو66

1983-1982الصباحيةعامرعد كاظم جواد67

1983-1982الصباحيةعامرغد حسين باقر68

1983-1982الصباحيةعامزانا محمد شريف69

1983-1982الصباحيةعامزين العابدين عادل70

1983-1982الصباحيةعامسالم صبري ناصر71

1983-1982الصباحيةعامسديم فاضل72

1983-1982الصباحيةعامسراب صبحي علي73

1983-1982الصباحيةعامسربيل ھادي ايوب74

1983-1982الصباحيةعامسعد احمد سعيد75

1983-1982الصباحيةعامسعد ثامر محمد76

1983-1982الصباحيةعامسعد عبد حمزة77

1983-1982الصباحيةعامسعد عج=ن موشان78

1983-1982الصباحيةعامسعد وجيه ذاكر79
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1983-1982الصباحيةعامس=م عبد الرزاق80

1983-1982الصباحيةعامسلمان داود سلمان81

1983-1982الصباحيةعامسلمان عبد الرزاق82

1983-1982الصباحيةعامسميرة خضر إبراھيم83

1983-1982الصباحيةعامسناء عبد الرزاق84

1983-1982الصباحيةعامسندس رشيد عبد الرزاق85

1983-1982الصباحيةعامسندس فاضل عز الدين86

1983-1982الصباحيةعامسوسن عبد الصاحب87

1983-1982الصباحيةعامشذى صباح يوسف88

1983-1982الصباحيةعامشريف عبد العزيز89

1983-1982الصباحيةعامشكري حمودي خلف90

1983-1982الصباحيةعامشيرين أمجد احمد91

1983-1982الصباحيةعامصفاء جبر وداعة92

1983-1982الصباحيةعامص=ح الدين إبراھيم93

1983-1982الصباحيةعامص=ح الدين غفلة كعيد94

1983-1982الصباحيةعامص=ح ھادي حسن95

1983-1982الصباحيةعامظافر نياز محسن96

1983-1982الصباحيةعامعادل محمود مجيد97

1983-1982الصباحيةعامعارف حميد عارف98

1983-1982الصباحيةعامعاصم احمد محمد الترك99

1983-1982الصباحيةعامعامر نصيف جاسم100

1983-1982الصباحيةعامعباس اسود حمد101

1983-1982الصباحيةعامعباس فاضل رشيد102

1983-1982الصباحيةعامعبد الحكيم عبد الرزاق103

1983-1982الصباحيةعامعبد الرحمن احمد الراغب104

1983-1982الصباحيةعامعبد الرضا محسن ضيدان105

1983-1982الصباحيةعامعبد الس=م شھاب أحمد106

1983-1982الصباحيةعامعبد القادر عبد الكريم سلمان107

1983-1982الصباحيةعامعبد الكريم جعفر محمد108

1983-1982الصباحيةعامعبد الكريم حربي طعمه109

1983-1982الصباحيةعامعبد الكريم رشيد حسن110

1983-1982الصباحيةعامعبد الكريم سلمان111

1983-1982الصباحيةعامعبد الكريم عبد 8 علوان112

1983-1982الصباحيةعامعبد الكريم فيصل مريوش113

1983-1982الصباحيةعامعبد ميخائيل دوغان114

1983-1982الصباحيةعامعدنان كريم كاظم115

1983-1982الصباحيةعامعروبة علي جاسم116

1983-1982الصباحيةعامعروبة فؤاد احمد117

1983-1982الصباحيةعامعزام علي حسين118

1983-1982الصباحيةعامعزمي محي الدين حسن119



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1983-1982الصباحيةعامعزيز جليل بوسيك120

1983-1982الصباحيةعامعلي جسام محمد121

1983-1982الصباحيةعامعلي حسن حسين122

1983-1982الصباحيةعامعلي حسين جاسم123

1983-1982الصباحيةعامعلي حمزة كاظم124

1983-1982الصباحيةعامعلي خضير عباس125

1983-1982الصباحيةعامعلي عدنان محمود126

1983-1982الصباحيةعامعلي عروز جاسم127

1983-1982الصباحيةعامعلي كاظم جاسم128

1983-1982الصباحيةعامعماد محمد علي129

1983-1982الصباحيةعامعمر مجيد عبد الرزاق130

1983-1982الصباحيةعامعوف عبد الرحمن محمود131

1983-1982الصباحيةعامعيسى عاد جابر132

1983-1982الصباحيةعامغسان ابراھيم خليل133

1983-1982الصباحيةعامغسان محمد يوسف134

1983-1982الصباحيةعامفاتن سعيد يعقوب135

1983-1982الصباحيةعامفارس احمد اCسدي136

1983-1982الصباحيةعامفارس عبد الحافظ علي137

1983-1982الصباحيةعامفارس عجمي جبار138

1983-1982الصباحيةعامفارس كاظم علي139

1983-1982الصباحيةعامفاضل مرعي شھاب140

1983-1982الصباحيةعامفائز صبحي ريا141

1983-1982الصباحيةعامفائز عبد الجبار احمد142

1983-1982الصباحيةعامفائزة فكتور حنا143

1983-1982الصباحيةعامفرنسيس خاجيك نرسيس144

1983-1982الصباحيةعامفوزي جاسم محمد145

1983-1982الصباحيةعامقاسم عطيه جبر146

1983-1982الصباحيةعامقيس نافع عبد الرزاق147

1983-1982الصباحيةعامكريمة داود محمد148

1983-1982الصباحيةعامكمال جميل أحمد149

1983-1982الصباحيةعامكمال رزقو ميخو150

1983-1982الصباحيةعامكوثر نجم عبد 1518

1983-1982الصباحيةعاملؤي عبد القادر مجيد152

1983-1982الصباحيةعاملؤي غازي عبد اCحد153

1983-1982الصباحيةعامليث صالح مھدي154

1983-1982الصباحيةعامليث صبري ابراھيم155

1983-1982الصباحيةعامليث عجيب داود156

1983-1982الصباحيةعامليث علي عبد الرزاق157

1983-1982الصباحيةعامليلى خليل ابراھيم158

1983-1982الصباحيةعامماجد ج=ل يونس159
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1983-1982الصباحيةعامماجد عبد الرزاق عبد160

1983-1982الصباحيةعامماجد محمد امين161

1983-1982الصباحيةعامماجدة عز الدين162

1983-1982الصباحيةعاممازن ادور جورج163

1983-1982الصباحيةعاممازن عبد الرزاق احمد164

1983-1982الصباحيةعاممازن عدنان حسن165

1983-1982الصباحيةعاممحمد ابراھيم مندو166

1983-1982الصباحيةعاممحمد بھجت محمد167

1983-1982الصباحيةعاممحمد جعفر حمود168

1983-1982الصباحيةعاممحمد سوادي فھد169

1983-1982الصباحيةعاممحمد طالب عباس170

1983-1982الصباحيةعاممحمد عبد اCمير صالح171

1983-1982الصباحيةعاممحمد علي صالح الش=ل172

1983-1982الصباحيةعاممحمد فائق أسود173

1983-1982الصباحيةعاممحمد نوري احمد174

1983-1982الصباحيةعاممحمد نوري عبد اCمير175

1983-1982الصباحيةعاممروان طه احمد176

1983-1982الصباحيةعاممضر عواد خضير177

1983-1982الصباحيةعاممظفر خليل ابراھيم178

1983-1982الصباحيةعاممنار حازم سليم179

1983-1982الصباحيةعاممناف حنا مجيد180

1983-1982الصباحيةعاممنذر عبد الحميد عبد181

1983-1982الصباحيةعاممنى عبد الكريم محمد182

1983-1982الصباحيةعاممنى محمود احمد183

1983-1982الصباحيةعاممھدي صالح غايب184

1983-1982الصباحيةعاممھدي مجيد حميد185

1983-1982الصباحيةعامنادر محمد رزق 1868

1983-1982الصباحيةعامناصر رفيق شاھين187

1983-1982الصباحيةعامناھد كمال أسكندر188

1983-1982الصباحيةعامنبيل شھاب احمد حمودي189

1983-1982الصباحيةعامنبيل عدنان يوسف190

1983-1982الصباحيةعامنبيل ھاشم إسماعيل191

1983-1982الصباحيةعامنجاح جمال كمال192

1983-1982الصباحيةعامنجلة سامي جوزيف193

1983-1982الصباحيةعامنديم عبد العزيز امين194

1983-1982الصباحيةعامنصير حميد عليوي195

1983-1982الصباحيةعامنصير خالد محمد علي196

1983-1982الصباحيةعامنصير كاظم سلمان197

1983-1982الصباحيةعامنضال محمد علي محمد198

1983-1982الصباحيةعامنعيم عبد س=مة199
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1983-1982الصباحيةعامنھاية محمود يونس200

1983-1982الصباحيةعامھالة محمد حمادي201

1983-1982الصباحيةعامھمام سالم نجم الدين202

1983-1982الصباحيةعامواثق ياسين محمد203

1983-1982الصباحيةعاموائل محمود محمد تقي204

1983-1982الصباحيةعاموداد ملكو كوركيس205

1983-1982الصباحيةعامورقاء عبد المجيد محمد206

1983-1982الصباحيةعاموعد دانيال207

1983-1982الصباحيةعاميوسف اسحق كوركيس208


