
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1984-1983الصباحيةعامازام مارديروس اسكندر1

1984-1983الصباحيةعامالماص الياس باقو2

1984-1983الصباحيةعامانوز منصور عباس3

1984-1983الصباحيةعامإبتسام فاضل عباس4

1984-1983الصباحيةعامإبراھيم أحمد خليل5

1984-1983الصباحيةعامإبراھيم عبد ' عيدان6

1984-1983الصباحيةعامإحسان خضير بلوج خان7

1984-1983الصباحيةعامإحسان وديع ناصر8

1984-1983الصباحيةعامإنتصار رشيد علي9

1984-1983الصباحيةعامإيمان عادل ذيب10

1984-1983الصباحيةعامإيمان محمود فتحي11

1984-1983الصباحيةعامأح-م محمد صبري12

1984-1983الصباحيةعامأحمد سالم اليوسف13

1984-1983الصباحيةعامأحمد سعيد سلمان14

1984-1983الصباحيةعامأحمد سلمان فزع15

1984-1983الصباحيةعامأحمد عبد الوھاب محمد16

1984-1983الصباحيةعامأديب ھاشم مجيد17

1984-1983الصباحيةعامأسامة نامق ناجي18

1984-1983الصباحيةعامأفراح سلمان عبد الرحيم19

1984-1983الصباحيةعامأكرام علي غالب حسين20

1984-1983الصباحيةعامأمل سعدون أحمد21

1984-1983الصباحيةعامأميرة إبراھيم سلمان22

1984-1983الصباحيةعامأميل أرتست البرت23

1984-1983الصباحيةعامأياد حسن سحاب24

1984-1983الصباحيةعامآمال عبد الرضا صادق25

1984-1983الصباحيةعامباسل خليل إبراھيم26

1984-1983الصباحيةعامباسم خميس سيد الخزعلي27

1984-1983الصباحيةعامبا7سان كارنيك28

1984-1983الصباحيةعامبثينة شريف صباح29

1984-1983الصباحيةعامبشار نافع داود مقادسي30

1984-1983الصباحيةعامتحرير علي عبد الرسول31

1984-1983الصباحيةعامتغريد صالح حسن الحيدري32

1984-1983الصباحيةعامتوفيق حافظ البايض33

1984-1983الصباحيةعامتيسير صبيح ميخا برخو34

1984-1983الصباحيةعامثامر حاكم علي35

1984-1983الصباحيةعامثامر قاسم محمد الناصري36

1984-1983الصباحيةعامثائر إسماعيل عبد ا<مير37

1984-1983الصباحيةعامجاسم محمد عبود38

1984-1983الصباحيةعامجعفر علي أكبر39
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1984-1983الصباحيةعامجمال عبد المعطي العيد40

1984-1983الصباحيةعامجنان ناجي عبد المجيد41

1984-1983الصباحيةعامجنان ياسين حمادي42

1984-1983الصباحيةعامجواد كاظم عبود محبويه43

1984-1983الصباحيةعامجورج عيسى شمعون44

1984-1983الصباحيةعامحامد جواد علي45

1984-1983الصباحيةعامحامد محمد مجيد القزاز46

1984-1983الصباحيةعامحسن رصيد حسين47

1984-1983الصباحيةعامحسن رفاعي حسن48

1984-1983الصباحيةعامحسين عبد المعطي عيادة49

1984-1983الصباحيةعامحسين علي محمد الزفين50

1984-1983الصباحيةعامحسين كريم وحيد51

1984-1983الصباحيةعامحكمت أحمد محمد52

1984-1983الصباحيةعامحميد سكر كريم53

1984-1983الصباحيةعامحنان رسول جعفر54

1984-1983الصباحيةعامخالد إسماعيل إبراھيم55

1984-1983الصباحيةعامخالد عباس أحمد56

1984-1983الصباحيةعامخالد عباس عبد الفتاح57

1984-1983الصباحيةعامخالد فاروق محمد58

1984-1983الصباحيةعامخالد ھادي حامد59

1984-1983الصباحيةعامخلود الياس توما60

1984-1983الصباحيةعامدريا عمر حمد61

1984-1983الصباحيةعامدلشاد أحمد كريم62

1984-1983الصباحيةعامديبة عبد الحسن مال '63

1984-1983الصباحيةعامرافع فاضل إبراھيم64

1984-1983الصباحيةعامرزاق كريم عبد '65

1984-1983الصباحيةعامرعد إبراھيم حامد66

1984-1983الصباحيةعامرعد عبد ا<حد حنا67

1984-1983الصباحيةعامرعد محمد ذياب68

1984-1983الصباحيةعامرفعت حسن علي69

1984-1983الصباحيةعامرياض محمد إبراھيم70

1984-1983الصباحيةعامزھير عبد الحميد71

1984-1983الصباحيةعامزيا داود اسحق72

1984-1983الصباحيةعامزياد أنور محمود73

1984-1983الصباحيةعامزياد ناصر حسين74

1984-1983الصباحيةعامزيد طارق يوسف جرجي75

1984-1983الصباحيةعامزيد نافع أبلحد76

1984-1983الصباحيةعامزينب عبد الرزاق حسين77

1984-1983الصباحيةعامسالي جورج سعيد78

1984-1983الصباحيةعامسامر أحمد حسن79
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1984-1983الصباحيةعامسامر عباس محمد80

1984-1983الصباحيةعامستار عذاب عويد81

1984-1983الصباحيةعامسراب نصيف جاسم82

1984-1983الصباحيةعامسرمد سعيد أحمد83

1984-1983الصباحيةعامسعد داود سليم84

1984-1983الصباحيةعامسعد فاضل محمود النجار85

1984-1983الصباحيةعامسعدي مصطاف حسين86

1984-1983الصباحيةعامس-م خلف مجيد87

1984-1983الصباحيةعامس-م ھاشم صادق الطويل88

1984-1983الصباحيةعامسليم حسين صيوان89

1984-1983الصباحيةعامسميرة علي عبد90

1984-1983الصباحيةعامسندس ج-ل عزيز91

1984-1983الصباحيةعامسندس ص-ح الدين نور92

1984-1983الصباحيةعامسندس كمال منصور عيادة93

1984-1983الصباحيةعامسه روه مصطفى ماجد94

1984-1983الصباحيةعامسوزان نور الدين عسواتي95

1984-1983الصباحيةعامشاكر محمود محمد96

1984-1983الصباحيةعامصادق عبد راشد97

1984-1983الصباحيةعامصالح باقر صالح98

1984-1983الصباحيةعامصباح مشعل حميد99

1984-1983الصباحيةعامصبار عباس عبود100

1984-1983الصباحيةعامص-ح مھدي صالح101

1984-1983الصباحيةعامطارق محمد سعيد بيومي102

1984-1983الصباحيةعامطالب عبد الكريم طه103

1984-1983الصباحيةعامط-ل صادق عبد الغفور104

1984-1983الصباحيةعامطه ياسين عبد النبي105

1984-1983الصباحيةعامعادل محمد خميس106

1984-1983الصباحيةعامعامر حمزة غريب الخفاجي107

1984-1983الصباحيةعامعامر فاضل عبد ا<مير108

1984-1983الصباحيةعامعامر محمد حسين عبد علي109

1984-1983الصباحيةعامعباس عجيل محمد الدفاعي110

1984-1983الصباحيةعامعباس فاضل سلوم111

1984-1983الصباحيةعامعبد الحميد علي حميد112

1984-1983الصباحيةعامعبد الستار محمد حران113

1984-1983الصباحيةعامعبد الكريم عناد عزيز114

1984-1983الصباحيةعامعبد الكريم نوري رضا115

1984-1983الصباحيةعامعبد الكريم ھارف صبر116

1984-1983الصباحيةعامعبد اللطيف أحمد محمود117

1984-1983الصباحيةعامعبد الھادي دھش118

1984-1983الصباحيةعامعبد الھادي صالح119
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1984-1983الصباحيةعامعثمان طاھر الشيخ120

1984-1983الصباحيةعامعزت يونان عزيز121

1984-1983الصباحيةعامعقيل ناجي راشد122

1984-1983الصباحيةعامع-ء بھاء الدين إسماعيل123

1984-1983الصباحيةعامع-ء يحيى شاكر124

1984-1983الصباحيةعامعلي خلف مزعل الوصيلي125

1984-1983الصباحيةعامعلي عبد ا<مير إسماعيل126

1984-1983الصباحيةعامعلي عبد الغني عبود127

1984-1983الصباحيةعامعلي عبد ' عبد128

1984-1983الصباحيةعامعلي عداي نيشان129

1984-1983الصباحيةعامعلي محسن حسين130

1984-1983الصباحيةعامعماد الدين إبراھيم فاضل131

1984-1983الصباحيةعامعماد داود سلمان132

1984-1983الصباحيةعامعماد شمس الدين أحمد133

1984-1983الصباحيةعامعماد صالح مھدي134

1984-1983الصباحيةعامعماد فرحان صالح135

1984-1983الصباحيةعامعماد كاظم محمد136

1984-1983الصباحيةعامعمار عبد الغني برو137

1984-1983الصباحيةعامغزوة ھادي خماس138

1984-1983الصباحيةعامغيداء إسماعيل مجيد139

1984-1983الصباحيةعامفادي يوسف عبودي حنا140

1984-1983الصباحيةعامفارس أحمد عبد الرحمن141

1984-1983الصباحيةعامفارس عبد الكاظم مصطفى142

1984-1983الصباحيةعامفارس عبد ' حاتم143

1984-1983الصباحيةعامفارس غازي حميد144

1984-1983الصباحيةعامفدوى عبد الرحمن145

1984-1983الصباحيةعامفدى العرب فيصل محمد146

1984-1983الصباحيةعامفراس إسماعيل عطيه147

1984-1983الصباحيةعامفرج جبر زرزور الشويلي148

1984-1983الصباحيةعامفرنسيس ھرمز مروكي149

1984-1983الصباحيةعامف-ح حسن حمود150

1984-1983الصباحيةعامف-ح حسن داخل151

1984-1983الصباحيةعامف-ح غني عبد الحسن152

1984-1983الصباحيةعامفھمي سلمان جبار153

1984-1983الصباحيةعامفؤاد كاظم سلطان154

1984-1983الصباحيةعامقاطع جبار عباس155

1984-1983الصباحيةعامقاھر حسن كمال محمد علي156

1984-1983الصباحيةعامقتيبة فرحان أمين157

1984-1983الصباحيةعامقيس جوزيف صادق158

1984-1983الصباحيةعامكاظم مطير جھلول القيسي159
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1984-1983الصباحيةعامكريم مكي كاظم160

1984-1983الصباحيةعامكوله طارق عمر161

1984-1983الصباحيةعاملمياء حسين جمعه162

1984-1983الصباحيةعاملمياء صبري جاسم163

1984-1983الصباحيةعامليث تحسين عثمان164

1984-1983الصباحيةعامليث يوسف يعقوب165

1984-1983الصباحيةعامماجد حسون عيسى166

1984-1983الصباحيةعامماجد لويس ھرمز خمو167

1984-1983الصباحيةعاممازن عبد الواحد سعيد168

1984-1983الصباحيةعاممثنى عبد الغفور فواز169

1984-1983الصباحيةعاممثنى ھي-ن دھش170

1984-1983الصباحيةعاممحمد أنور مجمان171

1984-1983الصباحيةعاممحمد جاسم محمد الواعظ172

1984-1983الصباحيةعاممحمد حسام الدين محمد173

1984-1983الصباحيةعاممحمد حسن محمد علي174

1984-1983الصباحيةعاممحمد حسين رضا175

1984-1983الصباحيةعاممحمد عبد ا<مير حسين176

1984-1983الصباحيةعاممحمد عبد الجبار حسين177

1984-1983الصباحيةعاممحمد عبد ' سلطان178

1984-1983الصباحيةعاممحمد نذير محمد أحمد179

1984-1983الصباحيةعاممحمود حافظ عبد الرزاق180

1984-1983الصباحيةعاممروان خليل محمد181

1984-1983الصباحيةعاممھدي صالح سلطان182

1984-1983الصباحيةعاممھدي صالح عذاب183

1984-1983الصباحيةعامميساء نذير يونس184

1984-1983الصباحيةعامميسون ھادي عبد علي185

1984-1983الصباحيةعامنادية محمد عكاش186

1984-1983الصباحيةعامنبيل عبد الحسن محسن187

1984-1983الصباحيةعامنجاء عبد الرزاق سليم188

1984-1983الصباحيةعامنجدة صبري عبد الخالق189

1984-1983الصباحيةعامندى عبد الكريم سلمان190

1984-1983الصباحيةعامنصير حسين علي الكرادي191

1984-1983الصباحيةعامنضال زيا بولص192

1984-1983الصباحيةعامنضال سليمان قعرمات193

1984-1983الصباحيةعامنعمان جبار عباس194

1984-1983الصباحيةعامنوال عبد الھادي مھدي195

1984-1983الصباحيةعامنوفل محمد ھادي196

1984-1983الصباحيةعامھادي رجاء صاحب197

1984-1983الصباحيةعامھانا محمد شريف عثمان198

1984-1983الصباحيةعامھناء علوان منھل199
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1984-1983الصباحيةعامھند طارق إبراھيم200

1984-1983الصباحيةعاموجدان ميخائيل شمو سالم201

1984-1983الصباحيةعاموسام فاضل عبد الرزاق202

1984-1983الصباحيةعاموفاء سامي ھاشم203

1984-1983الصباحيةعاموكب عبد ا<مير كاظم204

1984-1983الصباحيةعامولي حسين عناد الكناني205

1984-1983الصباحيةعاموليد إسماعيل محمد206

1984-1983الصباحيةعاموليد ياس خضير207

1984-1983الصباحيةعامياسين ياره ياسين208

1984-1983الصباحيةعاميوسف طاما ثائوس يوسف209


