
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1986-1985الصباحيةعامابتسام محمد جواد1

1986-1985الصباحيةعامابراھيم محمد احمد2

1986-1985الصباحيةعاماحمد شھاب احمد3

1986-1985الصباحيةعاماحمد مھدي صالح4

1986-1985الصباحيةعاماسعد عبد " عبد العباس5

1986-1985الصباحيةعامإيمان عبد المھدي جاسم6

1986-1985الصباحيةعامأحسان خليل عزيز7

1986-1985الصباحيةعامأحمد بشير محمد8

1986-1985الصباحيةعامأحمد حقي توفيق9

1986-1985الصباحيةعامأحمد عبد الحميد سلمان10

1986-1985الصباحيةعامأحمد فخري حمود11

1986-1985الصباحيةعامأديب أوديشو يوخنا12

1986-1985الصباحيةعامأسامة عبد القادر رزنيل13

1986-1985الصباحيةعامأسامة فرحان محمد14

1986-1985الصباحيةعامأسعد ناصر15

1986-1985الصباحيةعامأشرف عبد المجيد حسن16

1986-1985الصباحيةعامأضواء ھادي كاظم17

1986-1985الصباحيةعامأكرم علي عبد "18

1986-1985الصباحيةعامأماندا أدمون ضباط19

1986-1985الصباحيةعامأمجد علي محمد علي20

1986-1985الصباحيةعامأمل منير عوديش21

1986-1985الصباحيةعامأمير حنا جبرائيل22

1986-1985الصباحيةعامأمين كايد حسين23

1986-1985الصباحيةعامأوات لطيف عبد الكريم24

1986-1985الصباحيةعامأياد عبد الرحمن جاسم25

1986-1985الصباحيةعامأياد كاظم جيوان26

1986-1985الصباحيةعامباسم إسحق كوركيس27

1986-1985الصباحيةعامباسم حسين خضير28

1986-1985الصباحيةعامبسام سليمان متي29

1986-1985الصباحيةعامبشار عادل عزيز30

1986-1985الصباحيةعامبشار ھشام محمد علي31

1986-1985الصباحيةعامبھاء جورج صقو32

1986-1985الصباحيةعامبھاء عبود علي33

1986-1985الصباحيةعامبھجت مھدي حسين34

1986-1985الصباحيةعامبيھندي شھو محمد35

1986-1985الصباحيةعامتغريد خالد محمود36

1986-1985الصباحيةعامثابت منديل جودة37

1986-1985الصباحيةعامثامر فاضل عبد ا7مير38

1986-1985الصباحيةعامثجيل صاحب عبد عواد39
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1986-1985الصباحيةعامثغر محمد رضا عبد الغني40

1986-1985الصباحيةعامجاسم أحمد عبود41

1986-1985الصباحيةعامجاسم حمادي ضاحي42

1986-1985الصباحيةعامجعفر صادق فرج43

1986-1985الصباحيةعامج8ل عبد الزھرة جاسم44

1986-1985الصباحيةعامجمال حسن كاظم45

1986-1985الصباحيةعامجمال فرج حمود46

1986-1985الصباحيةعامجمال مھدي وشيح47

1986-1985الصباحيةعامجنان جعفر ناصر48

1986-1985الصباحيةعامجواد كاظم زغير49

1986-1985الصباحيةعامجيھان مصطفى بيومي50

1986-1985الصباحيةعامحازم محمد عيدان51

1986-1985الصباحيةعامحسام عباس ھادي52

1986-1985الصباحيةعامحسان نمير حمادي53

1986-1985الصباحيةعامحسن كاظم محمد54

1986-1985الصباحيةعامحسنين إسماعيل إبراھيم55

1986-1985الصباحيةعامحسين عبد الرحمن حسين56

1986-1985الصباحيةعامحسين محمد علي عبد الرزاق57

1986-1985الصباحيةعامحمودي جاسم حمودي58

1986-1985الصباحيةعامحنان قاسم احمد59

1986-1985الصباحيةعامحيدر محمود علي60

1986-1985الصباحيةعامخالد اسماعيل محمد61

1986-1985الصباحيةعامخالد جبار عبد العزيز62

1986-1985الصباحيةعامخالد جعفر أرھيف63

1986-1985الصباحيةعامخالد حمزة جريعط64

1986-1985الصباحيةعامخالد رحيم سبتي65

1986-1985الصباحيةعامخالد صليبي البدر66

1986-1985الصباحيةعامخالد مرزه حمزه67

1986-1985الصباحيةعامخالد يعقوب يوسف68

1986-1985الصباحيةعامخلود فرج جبرائيل69

1986-1985الصباحيةعامخليل إبراھيم70

1986-1985الصباحيةعامخولة منعم حمودي71

1986-1985الصباحيةعامدريد صادق مھدي72

1986-1985الصباحيةعامدينا متي القس شاشا73

1986-1985الصباحيةعامرافد أحمد حسين74

1986-1985الصباحيةعامرائد عز الدين عويدات75

1986-1985الصباحيةعامرعد جعفر عبد الرضا76

1986-1985الصباحيةعامرعد سليم مزعل77

1986-1985الصباحيةعامرعد عبد ا7مير حسين78

1986-1985الصباحيةعامرغد طارق يونس79
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1986-1985الصباحيةعامرغيد جرجيس مجيد80

1986-1985الصباحيةعامريمات محمود محمد81

1986-1985الصباحيةعامزاھر عبد الرحمن صالح82

1986-1985الصباحيةعامزمان صاحب عبد83

1986-1985الصباحيةعامزياد ھمام عبد الغني84

1986-1985الصباحيةعامزيد سلمان خليل85

1986-1985الصباحيةعامزينة صباح شاكر86

1986-1985الصباحيةعامسالم صالح ناجي87

1986-1985الصباحيةعامسحر برھوم عبد ا7حد88

1986-1985الصباحيةعامسرى عبد الحمن بدري89

1986-1985الصباحيةعامسعد الدين كربم مال "90

1986-1985الصباحيةعامسعد توفيق حسين91

1986-1985الصباحيةعامس8م محمد علي درويش92

1986-1985الصباحيةعامسلمان احمد رشيد93

1986-1985الصباحيةعامسلمان بطرس شمعون94

1986-1985الصباحيةعامسلوى معين عبد الزھرة95

1986-1985الصباحيةعامسمر حسن عبد96

1986-1985الصباحيةعامسمير سليمان عبد97

1986-1985الصباحيةعامسناء جاسم محمد98

1986-1985الصباحيةعامسوزان أدور كيرانيل99

1986-1985الصباحيةعامسوزان يونس أحمد100

1986-1985الصباحيةعامشاكر محمود خميس101

1986-1985الصباحيةعامشيماء علي عبد الحميد102

1986-1985الصباحيةعامصالح عبد الصاحب103

1986-1985الصباحيةعامصائب رضا مھدي104

1986-1985الصباحيةعامصبحي جاسم نافذ105

1986-1985الصباحيةعامصبحي ناظم صبحي106

1986-1985الصباحيةعامصفاء علي إسماعيل107

1986-1985الصباحيةعامص8ح حاتم جاسم108

1986-1985الصباحيةعامص8ح طعمه حوامس109

1986-1985الصباحيةعامطارق جاسم محمد110

1986-1985الصباحيةعامطه امين حسين111

1986-1985الصباحيةعامطه عبد الكريم داود112

1986-1985الصباحيةعامطه محمد صالح113

1986-1985الصباحيةعامعادل جميل جھاد114

1986-1985الصباحيةعامعادل حمدي علي115

1986-1985الصباحيةعامعادل عبد زيد عبيد116

1986-1985الصباحيةعامعادل عبيد كاظم117

1986-1985الصباحيةعامعباس فاضل صادق118

1986-1985الصباحيةعامعبد الحسين عزيز غزاي119
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1986-1985الصباحيةعامعبد الستار عبد "120

1986-1985الصباحيةعامعبد الس8م حاتم سليمان121

1986-1985الصباحيةعامعبد " احمد امين122

1986-1985الصباحيةعامعبد " زھير رؤوف123

1986-1985الصباحيةعامعبد الوھاب عبد الرزاق124

1986-1985الصباحيةعامعدنان سليم ھرمز125

1986-1985الصباحيةعامعدنان عبد الرزاق عطية126

1986-1985الصباحيةعامعدي حاتم ص8ل127

1986-1985الصباحيةعامعفاف بدر صعيد128

1986-1985الصباحيةعامعفاف جدعان عبيد129

1986-1985الصباحيةعامعلي حسن زاير130

1986-1985الصباحيةعامعلي كامل علي فرحان131

1986-1985الصباحيةعامعلي نجم عبد132

1986-1985الصباحيةعامعلي نعيم خطار133

1986-1985الصباحيةعامعلي ھادي باقر134

1986-1985الصباحيةعامعماد عزيز حسن135

1986-1985الصباحيةعامعمار موفق داود136

1986-1985الصباحيةعامعمر محمد إبراھيم137

1986-1985الصباحيةعامعناد محمد سليمان138

1986-1985الصباحيةعامعوف طالب يرجس139

1986-1985الصباحيةعامفارس خزعل ذياب140

1986-1985الصباحيةعامفارس عباس جواد141

1986-1985الصباحيةعامفرقد محمد علي142

1986-1985الصباحيةعامفرنك البير اسكندر143

1986-1985الصباحيةعامفوزية عبد " رفيق144

1986-1985الصباحيةعامفؤاد شريف عبد145

1986-1985الصباحيةعامفيصل مظلوم كركز146

1986-1985الصباحيةعامقصي حسن خربوط147

1986-1985الصباحيةعامقصي محمد جابر148

1986-1985الصباحيةعامقيس حسين جاسم149

1986-1985الصباحيةعامقيس محمد شوكت150

1986-1985الصباحيةعامكريم عبد الحليم حميد151

1986-1985الصباحيةعامكوCله عبد " رشيد152

1986-1985الصباحيةعاملمياء أحمد عباس153

1986-1985الصباحيةعاملندا عسال متي154

1986-1985الصباحيةعاملؤي جاسم محمد155

1986-1985الصباحيةعامليث محمد حسين156

1986-1985الصباحيةعامماجد توما عزيز157

1986-1985الصباحيةعامماجد فتحي عبد الرزاق158

1986-1985الصباحيةعامماجد محمود مراد159
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1986-1985الصباحيةعامماجد نجيب ميخائيل160

1986-1985الصباحيةعامماركريت كوكب ايليا161

1986-1985الصباحيةعاممازن ثامر عبد العزيز162

1986-1985الصباحيةعاممازن عبد الفتاح بديوي163

1986-1985الصباحيةعامماھر حميد كمال164

1986-1985الصباحيةعامماھر غالب موسى165

1986-1985الصباحيةعامماھر مھدي صالح166

1986-1985الصباحيةعاممثنى محمود حسن167

1986-1985الصباحيةعاممحمد اسماعيل فرج168

1986-1985الصباحيةعاممحمد إبراھيم بشير169

1986-1985الصباحيةعاممحمد تايه حسون170

1986-1985الصباحيةعاممحمد جودت كاظم171

1986-1985الصباحيةعاممحمد خالد ابراھيم172

1986-1985الصباحيةعاممحمد زيد عبد العزيز173

1986-1985الصباحيةعاممحمد سھام محمود174

1986-1985الصباحيةعاممحمد صابر أبا بكر175

1986-1985الصباحيةعاممحمد عزيز باصي176

1986-1985الصباحيةعاممحمد قاسم حسن177

1986-1985الصباحيةعاممحمد كاظم عبد ا7مير178

1986-1985الصباحيةعاممحمود غازي عبد الكريم179

1986-1985الصباحيةعاممرتضى كامل جبار180

1986-1985الصباحيةعاممشاعل غانم سعيد181

1986-1985الصباحيةعاممصعب حسن حمود182

1986-1985الصباحيةعاممظفر إبراھيم عبود183

1986-1985الصباحيةعاممعين نجيب بولص184

1986-1985الصباحيةعاممقداد محمود عبد الحسين185

1986-1985الصباحيةعاممكي سلمان كاظم186

1986-1985الصباحيةعاممنذر داود قرياقوس187

1986-1985الصباحيةعاممنذر عبد الواحد حنوش188

1986-1985الصباحيةعاممنذر محمد علي عبد الحسين189

1986-1985الصباحيةعاممنى عبد الرحمن قدوري190

1986-1985الصباحيةعاممنى موسى جعفر191

1986-1985الصباحيةعاممھا عبد الصاحب عبد علي192

1986-1985الصباحيةعاممھدي حسن علي193

1986-1985الصباحيةعاممھند عزيز مھدي194

1986-1985الصباحيةعاممي حميد مجيد مطلوب195

1986-1985الصباحيةعاممي صادق حسون طه196

1986-1985الصباحيةعامناصر علي عبد العزيز197

1986-1985الصباحيةعامناصر غانم مراد198

1986-1985الصباحيةعامناھض عدنان إسماعيل199
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1986-1985الصباحيةعامناھي عزت فتحي200

1986-1985الصباحيةعامنائل سامي بھجت201

1986-1985الصباحيةعامنبيل جميل إبراھيم202

1986-1985الصباحيةعامنبيل رضا محمد203

1986-1985الصباحيةعامنداء مصباح محمد204

1986-1985الصباحيةعامنزار داود حسن205

1986-1985الصباحيةعامنصر عبد الكريم محمد علي206

1986-1985الصباحيةعامنغم نجم عبد "207

1986-1985الصباحيةعامنھاد علي جازع208

1986-1985الصباحيةعامنھى يوسف ثابت209

1986-1985الصباحيةعامنوار حمدي شريف210

211G1986-1985الصباحيةعامھاجر ابراھيم كو

1986-1985الصباحيةعامھاشم أديب ھاشم212

1986-1985الصباحيةعامھاشم مصلح نجيب213

1986-1985الصباحيةعامھشام كاظم محمد214

1986-1985الصباحيةعامھناء غازي رشيد215

1986-1985الصباحيةعامھيثم حامد عبيد216

1986-1985الصباحيةعامھيفاء لبيب بشير217

1986-1985الصباحيةعامھيمان حسام الدين محمد218

1986-1985الصباحيةعامواصل بدر طعمه219

1986-1985الصباحيةعاموائل علي يوسف220

1986-1985الصباحيةعاموجدان علي عبد الكريم221

1986-1985الصباحيةعاموجدان كاظم حاجم222

1986-1985الصباحيةعاموضاح محمد حسين223

1986-1985الصباحيةعاموعد جاسم محمد224

1986-1985الصباحيةعاموليد خالد حسين225

1986-1985الصباحيةعاموليد صبيح شمعون226

1986-1985الصباحيةعامياسر أحنف محي الدين227

1986-1985الصباحيةعاميسرى حسن شبيب228

1986-1985الصباحيةعاميعرب خليل وھيب229


