
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1985-1984الصباحيةعامابتھاج يعقوب يوسف1

1985-1984الصباحيةعاماحمد جواد كاظم2

1985-1984الصباحيةعاماحمد عبد القادر3

1985-1984الصباحيةعاماحمد ياس خضير4

1985-1984الصباحيةعامالمنصف الجي&ني سليمان5

1985-1984الصباحيةعامامجد محمد جواد6

1985-1984الصباحيةعامانوار نجيب ناصر عطو7

1985-1984الصباحيةعاماياد ھايك توفيق8

1985-1984الصباحيةعامإبتسام عبد المھدي عبد9

1985-1984الصباحيةعامإبتھال علي خليل10

1985-1984الصباحيةعامإحسان علي حسون11

1985-1984الصباحيةعامإشراق صالح محمد12

1985-1984الصباحيةعامأبو بكر طيب حسن13

1985-1984الصباحيةعامأحمد عبد الرزاق أحمد14

1985-1984الصباحيةعامأحمد فليح حسن15

1985-1984الصباحيةعامأدريس عصام عمر مكاوي16

1985-1984الصباحيةعامأرس&ن نامق علي17

1985-1984الصباحيةعامأسعد يوسف جاسم18

1985-1984الصباحيةعامأنعام إبراھيم محمد علي19

1985-1984الصباحيةعامأياد مجيد حميد بشير20

1985-1984الصباحيةعامآمال علي صادق21

1985-1984الصباحيةعامباسل كريم موسى22

1985-1984الصباحيةعامباسمه عبد الرحمن عبد الرزاق23

1985-1984الصباحيةعامبدر الدين أحمد محمد علي24

1985-1984الصباحيةعامبراد وليد محمد عدس25

1985-1984الصباحيةعامبرھان منير نجيب26

1985-1984الصباحيةعامبشار إبراھيم بشير27

1985-1984الصباحيةعامبشار عبد الكريم محمد28

1985-1984الصباحيةعامبشار يوسف داود29

1985-1984الصباحيةعامبشرى إبراھيم حسن30

1985-1984الصباحيةعامبشرى علوان ناصر31

1985-1984الصباحيةعامتحرير محمد صابر32

1985-1984الصباحيةعامتحسين علي سمير33

1985-1984الصباحيةعامثائر بولص بھنات شابي34

1985-1984الصباحيةعامثائر ج&ل حمودي35

1985-1984الصباحيةعامجاسم محمد عباس36

1985-1984الصباحيةعامج&ل محمد ياس37

1985-1984الصباحيةعامجمال ج&ل توفيق38

1985-1984الصباحيةعامجنات صادق علي39
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1985-1984الصباحيةعامجنان مصطفى صالح40

1985-1984الصباحيةعامجھاد يوسف صالح41

1985-1984الصباحيةعامجيھان إبراھيم ويب42

1985-1984الصباحيةعامحارث عبد الكريم عباس43

1985-1984الصباحيةعامحارث فخري عزيز44

1985-1984الصباحيةعامحامد حسن علي45

1985-1984الصباحيةعامحامد حسين عبيد46

1985-1984الصباحيةعامحسام أنور إسكندر47

1985-1984الصباحيةعامحسن محسن عبد الباقي48

1985-1984الصباحيةعامحسن محمد حسين49

1985-1984الصباحيةعامحسين علي حسين50

1985-1984الصباحيةعامحمدي محمود صالح51

1985-1984الصباحيةعامحمزه أحمد إبراھيم52

1985-1984الصباحيةعامحميد مجيد حميد53

1985-1984الصباحيةعامحيدر حرز حبيب54

1985-1984الصباحيةعامحيدر عاد جابر55

1985-1984الصباحيةعامخالد خليل عبد الكريم56

1985-1984الصباحيةعامخالد زيدان خلف57

1985-1984الصباحيةعامخالد محمد محمد أبو شعر58

1985-1984الصباحيةعامخالد ناصر فنجان59

1985-1984الصباحيةعامداود سالم عبد ا>حد60

1985-1984الصباحيةعامدجلة حسن ياسين61

1985-1984الصباحيةعامرائد ابراھيم عبد الوھاب62

1985-1984الصباحيةعامرائد بيتر سليم الخياط63

1985-1984الصباحيةعامرجاء فليح حسن64

1985-1984الصباحيةعامرضا مبارك محمد65

1985-1984الصباحيةعامرعد جليل جرجيس66

1985-1984الصباحيةعامرعد عبد ا>مير كاظم67

1985-1984الصباحيةعامرعد محمود سليم68

1985-1984الصباحيةعامرمزي جورج نيكو<69

1985-1984الصباحيةعامروافد محمد جواد70

1985-1984الصباحيةعامروبرت كيورك ميخائيل71

1985-1984الصباحيةعامرياض عبد الستار خليل72

1985-1984الصباحيةعامزست ع&ء حسين73

1985-1984الصباحيةعامزھير إنطوان جرجيس74

1985-1984الصباحيةعامزياد رشيد ريا75

1985-1984الصباحيةعامزياد طارق مھدي76

1985-1984الصباحيةعامزياد يوسف نعوم فرج77

1985-1984الصباحيةعامساجدة عبد اللطيف محمد78

1985-1984الصباحيةعامسامر فليب يعقوب79
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1985-1984الصباحيةعامسامر ميخائيل يعقوب80

1985-1984الصباحيةعامسحر نجيب سمعان81

1985-1984الصباحيةعامسردار سعيد صالح82

1985-1984الصباحيةعامسرمد إبراھيم محمد83

1985-1984الصباحيةعامسعاد عيسى <زم84

1985-1984الصباحيةعامسعيد فجل عايز85

1985-1984الصباحيةعامس&م علي رشيد86

1985-1984الصباحيةعامسليم بديع عبد الس&م87

1985-1984الصباحيةعامسميرة ثابت نعمات88

1985-1984الصباحيةعامسميرة ف&ح سعود89

1985-1984الصباحيةعامسندس فؤاد مھدي90

1985-1984الصباحيةعامسھيل عبد علي عباس91

1985-1984الصباحيةعامشكر علي شكر92

1985-1984الصباحيةعامصادق ھاشم فاضل93

1985-1984الصباحيةعامصارم ماجد محمد امين94

1985-1984الصباحيةعامصالح سالم حسين95

1985-1984الصباحيةعامصباح محمد صالح مھدي96

1985-1984الصباحيةعامص&ح خزعل زميم97

1985-1984الصباحيةعامصھيب عبد الرحمن داود98

99D 1985-1984الصباحيةعامضياء حسن عبد

1985-1984الصباحيةعامضياء صالح مھدي100

1985-1984الصباحيةعامعادل سامي عبد الجادر101

1985-1984الصباحيةعامعادل عبد الرزاق عبد العزيز102

1985-1984الصباحيةعامعارف جعفر عباس103

1985-1984الصباحيةعامعامر سليم ذياب104

1985-1984الصباحيةعامعامر عبد ا>حد صادق105

1985-1984الصباحيةعامعامر عبد الجليل عبد السادة106

1985-1984الصباحيةعامعباس حيدر محمد107

1985-1984الصباحيةعامعباس يونس محمد108

1985-1984الصباحيةعامعبد ا>مير نجف ھاشم109

1985-1984الصباحيةعامعبد الحسين جاسم محمد110

1985-1984الصباحيةعامعبد الحكيم عامر مكي طه111

1985-1984الصباحيةعامعبد الخالق طالب محمد112

1985-1984الصباحيةعامعبد الرحمن غازي عبد الرحمن113

114D 1985-1984الصباحيةعامعبد العزيز سلمان عبد

1985-1984الصباحيةعامعبد القادر نوري حمزة115

1985-1984الصباحيةعامعبد الكريم مھدي ھادي116

1985-1984الصباحيةعامعبد الناصر فؤاد أحمد117

1985-1984الصباحيةعامعبد الواحد جاسم محمد علي118

1985-1984الصباحيةعامعبير حسن محمود119
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1985-1984الصباحيةعامعدنان احمد جاسم120

1985-1984الصباحيةعامعذراء محمد جواد121

1985-1984الصباحيةعامعرابي شريف حبيب الراوي122

1985-1984الصباحيةعامعصام اسحق متي123

1985-1984الصباحيةعامعصام أحمد مھاوش124

1985-1984الصباحيةعامعصمت عبد ا>مير مجيد125

1985-1984الصباحيةعامعظيم أسود علي126

1985-1984الصباحيةعامع&ء عبد الرضا مجيد127

1985-1984الصباحيةعامع&ء منصور صالح128

1985-1984الصباحيةعامع&ء نوئيل داود129

1985-1984الصباحيةعامعلي جعفر فعل جنديل130

1985-1984الصباحيةعامعلي جواد غانم131

1985-1984الصباحيةعامعلي حسين خلف132

1985-1984الصباحيةعامعلي حسين مھدي133

1985-1984الصباحيةعامعلي حميد مھدي134

1985-1984الصباحيةعامعلي داود علي135

1985-1984الصباحيةعامعلي عبد الحسين خضير136

1985-1984الصباحيةعامعلي قاسم نوري137

1985-1984الصباحيةعامعلي مصطفى داود138

1985-1984الصباحيةعامعماد عادل عليان بطانيه139

1985-1984الصباحيةعامعماد عباس علي140

1985-1984الصباحيةعامعماد عبد الحسن سعيد141

1985-1984الصباحيةعامعمار حسين عبود142

1985-1984الصباحيةعامعمار عادل مصطفى143

1985-1984الصباحيةعامعمر محمد خير144

1985-1984الصباحيةعامعيسى كريم عطيه145

1985-1984الصباحيةعامغادة صالح محمود146

1985-1984الصباحيةعامغادة ص&ح صادق147

1985-1984الصباحيةعامغافل كريم أسود148

1985-1984الصباحيةعامغالب عبد الكريم عباس149

1985-1984الصباحيةعامغيداء عبد الرسول جاسم150

1985-1984الصباحيةعامغيدة محمد يعقوب151

1985-1984الصباحيةعامفاتن إبراھيم محمود152

1985-1984الصباحيةعامفارس خلف مشيوخ153

1985-1984الصباحيةعامفاضل عباس ھادي154

1985-1984الصباحيةعامفائز عبد الرزاق محسن155

1985-1984الصباحيةعامفI عبد عيسى156

1985-1984الصباحيةعامفواز أحمد عبد الھادي157

1985-1984الصباحيةعامفيات فاروق احمد يونس158

1985-1984الصباحيةعامقاسم محمد سالم الطويل159
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1985-1984الصباحيةعامقصي بشير حنا160

1985-1984الصباحيةعامقصي كاظم مجيد161

1985-1984الصباحيةعامكامل حميد خميس162

1985-1984الصباحيةعامكامل خليف جابر163

1985-1984الصباحيةعامكرم عبد القادر عبد الوھاب164

1985-1984الصباحيةعامكمال جميل عبد الرحيم165

1985-1984الصباحيةعاملؤي توفيق عبد الخالق166

1985-1984الصباحيةعاملؤي كاظم مجيد167

1985-1984الصباحيةعامليث اياد احمد168

1985-1984الصباحيةعامماجد حميد عباس169

1985-1984الصباحيةعامماجد ناھي ع&وي170

1985-1984الصباحيةعاممازن عبد الجبار خليفة171

1985-1984الصباحيةعامماسيس جوزيف روبرت172

1985-1984الصباحيةعاممجيد نعمه صالح173

1985-1984الصباحيةعاممحمد أحمد عبد الرحمن174

1985-1984الصباحيةعاممحمد حسين بطيخ175

1985-1984الصباحيةعاممحمد خالد عاصم176

1985-1984الصباحيةعاممحمد زياد طارق177

1985-1984الصباحيةعاممحمد سعيد موفق178

1985-1984الصباحيةعاممحمد عبد الحافظ علي179

1985-1984الصباحيةعاممحمد عبد الغني حسن180

1985-1984الصباحيةعاممحمد عبد الكافي عارف181

1985-1984الصباحيةعاممحمد عبد المعطي القراري182

1985-1984الصباحيةعاممحمد عزيز جاسم183

1985-1984الصباحيةعاممحمد غضبان محمد184

1985-1984الصباحيةعاممحمد يعرب حامد إسماعيل185

1985-1984الصباحيةعاممسعود جاسم اسماعيل186

1985-1984الصباحيةعاممصطفى داود سلمان187

1985-1984الصباحيةعاممكي سالم حسين188

1985-1984الصباحيةعاممكي عبيد علي189

1985-1984الصباحيةعاممنال محسن عبود190

1985-1984الصباحيةعاممنى جواد عبد ا>مير191

1985-1984الصباحيةعاممھا أميليا مجيد192

1985-1984الصباحيةعامميسلون فاضل <زار193

1985-1984الصباحيةعامنادية فؤاد نجيب194

1985-1984الصباحيةعامناصر عبد الجبار مصطفى195

1985-1984الصباحيةعامناظم باقر صالح196

1985-1984الصباحيةعامنبيل شوكت عباس197

1985-1984الصباحيةعامنبيل صالح مھدي198

1985-1984الصباحيةعامنبيل طه أمين199
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1985-1984الصباحيةعامنبيل عبد الرحيم عبد المنعم200

1985-1984الصباحيةعامنجم الدين محمد صالح كامل201

1985-1984الصباحيةعامنزار بھنام خضر202

1985-1984الصباحيةعامنزار نعمان إسماعيل203

1985-1984الصباحيةعامنزار نور الدين أحمد204

1985-1984الصباحيةعامنسرين صالح مجيد205

1985-1984الصباحيةعامنغم سعد مصطفى الدره206

1985-1984الصباحيةعامنھاد حسان عبود207

1985-1984الصباحيةعامنھلة جبار ط&ب208

1985-1984الصباحيةعامھافال كمال احمد209

1985-1984الصباحيةعامھالة عبد الحسين صالح210

1985-1984الصباحيةعامھدى محمد حسين211

1985-1984الصباحيةعامھمران قسيم احمد212

1985-1984الصباحيةعامھناء عبد المنعم عبد الرزاق213

1985-1984الصباحيةعامھوس أحمد محمود214

1985-1984الصباحيةعامھيفاء حسن علي215

1985-1984الصباحيةعاموائل موفق موسى216

1985-1984الصباحيةعاموسام مني اسكندر217

1985-1984الصباحيةعاموعد جرجيس نوتا قودا218

1985-1984الصباحيةعاموليم ميخائيل ابراھيم219

1985-1984الصباحيةعاموميض رؤوف عبد الرحيم220

1985-1984الصباحيةعاموميض عبود كريم221

1985-1984الصباحيةعامياسر سلمان حسن222


