
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1987-1986الصباحيةعاماسامة ھادي عباس1

1987-1986الصباحيةعامالعجمي محمد حسن2

1987-1986الصباحيةعامإسماعيل إبراھيم سريح3

1987-1986الصباحيةعامإيمان ھاشم كاغد4

1987-1986الصباحيةعامإيمان ياسين خريبط5

1987-1986الصباحيةعامأحمد عبد الحسين منصور6

1987-1986الصباحيةعامأحمد غازي أحمد7

1987-1986الصباحيةعامأحمد محمد كمال8

1987-1986الصباحيةعامأحمد مراد محمد9

1987-1986الصباحيةعامأحمد موفق خضير10

1987-1986الصباحيةعامأدمون أسطيفان يونس11

1987-1986الصباحيةعامأسنافة عياد محمد12

1987-1986الصباحيةعامأمجد عبد الحميد مخلص13

1987-1986الصباحيةعامأمل زيدان علي14

1987-1986الصباحيةعامأنغام عدنان صبري15

1987-1986الصباحيةعامأيھم زيد عبد الجليل16

1987-1986الصباحيةعامباسل عبد 0 فارس17

1987-1986الصباحيةعامباسم حسن جاير18

1987-1986الصباحيةعامباسم عبد 0 فھد19

1987-1986الصباحيةعامبان عبد الستار عبد الرسول20

1987-1986الصباحيةعامبسام كامل نجم21

1987-1986الصباحيةعامبشار مصطفى عباس22

1987-1986الصباحيةعامب3ل أحنف محي الدين23

1987-1986الصباحيةعامبيشره قادر مجيد24

1987-1986الصباحيةعامثابت حسين سلطان25

1987-1986الصباحيةعامثامر محمد رضا26

1987-1986الصباحيةعامجبار عويد طاھر27

1987-1986الصباحيةعامجعفر ناظم جعفر28

1987-1986الصباحيةعامج3ل عبد اللطيف شعراوي29

1987-1986الصباحيةعامجمال محمود مصطفى30

1987-1986الصباحيةعامجنات عبد الرزاق ظاھر31

1987-1986الصباحيةعامجنان جواد حسن32

1987-1986الصباحيةعامحسام حكمت باقر33

1987-1986الصباحيةعامحسام عبد الستار34

1987-1986الصباحيةعامحسن حليم حمود35

1987-1986الصباحيةعامحسن كاظم ناصر36

1987-1986الصباحيةعامحسن ھادي رشيد37

1987-1986الصباحيةعامحسين فليح حسن38

1987-1986الصباحيةعامحيدر أحمد جاسم39
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1987-1986الصباحيةعامحيدر سليم ذياب40

1987-1986الصباحيةعامحيدر كريم علي41

1987-1986الصباحيةعامخالد جمال متي42

1987-1986الصباحيةعامخالد حنا داود43

1987-1986الصباحيةعامخالد عبد الحافظ حميد44

1987-1986الصباحيةعامخالد يوسف إبراھيم45

1987-1986الصباحيةعامخلدون جورج حنا46

1987-1986الصباحيةعامخلود عبد الرحمن زامي47

1987-1986الصباحيةعامداود سلمان إبراھيم48

1987-1986الصباحيةعامدينا عبد الجبار يعقوب49

1987-1986الصباحيةعامرافد كاظم عبد الحسين50

1987-1986الصباحيةعامرائد إبراھيم خليل51

1987-1986الصباحيةعامرائد عبد الجبار أحمد52

1987-1986الصباحيةعامرائد عبدو السجلي53

1987-1986الصباحيةعامرائد محمد صالح54

1987-1986الصباحيةعامربيع محمد سلمان55

1987-1986الصباحيةعامرحيم مشحوت طاھر56

1987-1986الصباحيةعامرغد نايف عبد الكريم57

1987-1986الصباحيةعامرفاه حامد حمدو58

1987-1986الصباحيةعامرفعت عبد الرحيم59

1987-1986الصباحيةعامرياض سليمان عبد الوحيد60

1987-1986الصباحيةعامزاھد عزيز كتاب61

1987-1986الصباحيةعامزياد طارق إبراھيم62

1987-1986الصباحيةعامزيدون ياسين حمادي63

1987-1986الصباحيةعامسامح محمد راضي64

1987-1986الصباحيةعامساھر رشيد عبد العزيز65

1987-1986الصباحيةعامسرمد عزيز علي66

1987-1986الصباحيةعامسرمد محمد كاظم67

1987-1986الصباحيةعامسعد قاسم عبيد68

1987-1986الصباحيةعامسعيد عبد المجيد سعيد69

1987-1986الصباحيةعامسلمى محمد ضياء70

1987-1986الصباحيةعامسلمى محي الدين محي71

1987-1986الصباحيةعامسليمة محمود سليم72

1987-1986الصباحيةعامسمور راضي محسن73

1987-1986الصباحيةعامسمير عبيد سليمان74

1987-1986الصباحيةعامسناء عبد 0 ھاشم75

1987-1986الصباحيةعامسنبلة عبد 0 عمر76

1987-1986الصباحيةعامسندس حسن سلمان77

1987-1986الصباحيةعامسندس فرج بولص78

1987-1986الصباحيةعامسھير إبراھيم أحمد79
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1987-1986الصباحيةعامسوسن خير الدين عباس80

1987-1986الصباحيةعامسوسن سامي إبراھيم81

1987-1986الصباحيةعامشذى عبد 0 حسن82

1987-1986الصباحيةعامشوان حسين سعيد83

1987-1986الصباحيةعامصباح صبحي باقر84

1987-1986الصباحيةعامصباح غفوري علي85

1987-1986الصباحيةعامصفاء الدين حسين جابر86

1987-1986الصباحيةعامصفاء عمران عيسى87

1987-1986الصباحيةعامص3ح الدين مصطفى علي88

1987-1986الصباحيةعامص3ح محمد توفيق89

1987-1986الصباحيةعامضياء قاسم عارف90

1987-1986الصباحيةعامضياء مجيد عباس91

1987-1986الصباحيةعامط3ل عادل حقي92

1987-1986الصباحيةعامطه خليل فياض93

1987-1986الصباحيةعامعادل عبد 0 فالح94

1987-1986الصباحيةعامعارف سليمان إبراھيم95

1987-1986الصباحيةعامعارف محمد أحمد96

1987-1986الصباحيةعامعامر خير 0 ياسين97

1987-1986الصباحيةعامعاھد محمد عنر98

1987-1986الصباحيةعامعباس جبار محسن99

1987-1986الصباحيةعامعبد اAمير علي جابر100

1987-1986الصباحيةعامعبد اAمير فاضل ھرموش101

1987-1986الصباحيةعامعبد الخالق أحمد عبد 1020

1987-1986الصباحيةعامعبد الس3م حسين علي103

1987-1986الصباحيةعامعبد الشھيد جواد معين104

1987-1986الصباحيةعامعبد الصاحب خوام105

1987-1986الصباحيةعامعبد 0 إبراھيم أحمد106

1987-1986الصباحيةعامعبد 0 شھاب أحمد107

1987-1986الصباحيةعامعبد شكر مير علي108

1987-1986الصباحيةعامعجيل غربي جاسم109

1987-1986الصباحيةعامعدنان علي أحمد110

1987-1986الصباحيةعامعزام عبد الرزاق عبد الرحمن111

1987-1986الصباحيةعامع3ء صاحب خلف112

1987-1986الصباحيةعامع3ء عبد الكريم أحمد113

1987-1986الصباحيةعامعلي حمودي سعيد114

1987-1986الصباحيةعامعلي عبد الرحمن حسن115

1987-1986الصباحيةعامعلي عبد الغني مجيد116

1987-1986الصباحيةعامعلي عبد الملك عبد117

1987-1986الصباحيةعامعلي كاظم عبود118

1987-1986الصباحيةعامعلي محمد جھاد119
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1987-1986الصباحيةعامعلي مھدي سلمان120

1987-1986الصباحيةعامعلي مھدي عبد121

1987-1986الصباحيةعامعلي نعمان أمين122

1987-1986الصباحيةعامعلي يحيى إبراھيم123

1987-1986الصباحيةعامعماد شاكر جوير124

1987-1986الصباحيةعامعمار جعفر عبد اAمير125

1987-1986الصباحيةعامعمر عبد العزيز محمود126

1987-1986الصباحيةعامعمر عثمان فقي127

1987-1986الصباحيةعامغالب حسام حميد128

1987-1986الصباحيةعامغالب صالح مھدي129

1987-1986الصباحيةعامغسان عبد الجبار غفوري130

1987-1986الصباحيةعامفاضل نوري محمد علي131

1987-1986الصباحيةعامفالح ھادي ملوح132

1987-1986الصباحيةعامفايزة رشدي محمد أسعد133

1987-1986الصباحيةعامفتحية علي مجيد134

1987-1986الصباحيةعامفراس فيصل طه135

1987-1986الصباحيةعامفوزي سليم عبد علي136

1987-1986الصباحيةعامفيان ھرمز حنا137

1987-1986الصباحيةعامقاسم حميد خلف138

1987-1986الصباحيةعامقتيبة عبد المجيد139

1987-1986الصباحيةعامقحطان عدنان خليل140

1987-1986الصباحيةعامقدوري عبد الرحمن قدوري141

1987-1986الصباحيةعامقيس سعدون فوزي142

1987-1986الصباحيةعامكاظم سلمان فرج143

1987-1986الصباحيةعامكفاح علي فاضل144

1987-1986الصباحيةعامكفية صبري مھوس145

1987-1986الصباحيةعامكورد شمس الدين محمود146

1987-1986الصباحيةعامكوركيس سوEفه كوركيس147

1987-1986الصباحيةعاملميس إبراھيم عبد الكريم148

1987-1986الصباحيةعامليث صاحب ذياب149

1987-1986الصباحيةعامليث عادل عزيز150

1987-1986الصباحيةعامليلى الورخان محمد151

1987-1986الصباحيةعامليلى حسن حميد152

1987-1986الصباحيةعامماجد حميد حسين153

1987-1986الصباحيةعامماجد متي يوسف154

1987-1986الصباحيةعاممالك عناد سعيد155

1987-1986الصباحيةعاممثنى أحمد عبد الخالق156

1987-1986الصباحيةعاممحمد اسماعيل حسن157

1987-1986الصباحيةعاممحمد داود سلمان158

1987-1986الصباحيةعاممحمد عبد العزيز عبد 1590
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1987-1986الصباحيةعاممحمد قادر خضر160

1987-1986الصباحيةعاممحمود عبد الرحمن محمود161

1987-1986الصباحيةعاممحمود فؤاد علي162

1987-1986الصباحيةعاممسلم معيجل ورد163

1987-1986الصباحيةعاممصطفى حسين مصطفى164

1987-1986الصباحيةعاممصطفى محمد أحمد165

1987-1986الصباحيةعاممعاذ عبد اللطيف عبد الكريم166

1987-1986الصباحيةعاممعتز إبراھيم جاسم167

1987-1986الصباحيةعاممعتصم مصطفى سالم168

1987-1986الصباحيةعاممعن س3مة سليم169

1987-1986الصباحيةعاممكارم شاكر ھادي170

1987-1986الصباحيةعاممنار أحمد حسن171

1987-1986الصباحيةعاممھا محمود جودة172

1987-1986الصباحيةعامموفق البير توفيق173

1987-1986الصباحيةعامميادة محمد جاسم174

1987-1986الصباحيةعامناجح حسين عبد الحسين175

1987-1986الصباحيةعامناھدة جيجان خزعل176

1987-1986الصباحيةعامنجم الدين عبد 0 أمين177

1987-1986الصباحيةعامنجم عبد الواحد فرحان178

1987-1986الصباحيةعامنزار احمد جيبون179

1987-1986الصباحيةعامنعمة محمود جودة180

1987-1986الصباحيةعامنمير داود حسن181

1987-1986الصباحيةعامنمير سالم حسين182

1987-1986الصباحيةعامنمير عبد اAمير علي183

1987-1986الصباحيةعامنھلة صباح شكري184

1987-1986الصباحيةعامھاني توفيق أيوب185

1987-1986الصباحيةعامھاوكار حمه رشيد186

1987-1986الصباحيةعامھدى عبد العباس عبد المھدي187

1987-1986الصباحيةعامھيام سھيل رزق188

1987-1986الصباحيةعامھيثم صالح مھدي189

1987-1986الصباحيةعامھيثم محمد حسن190

1987-1986الصباحيةعامواصف سامي غيس191

1987-1986الصباحيةعامواقد إسماعيل خميس192

1987-1986الصباحيةعاموجدي محمد رضا محمد193

1987-1986الصباحيةعاموسام جاسم محمد194

1987-1986الصباحيةعاموسام عبد اللطيف علي195

1987-1986الصباحيةعاموفاء بركات حسين196

1987-1986الصباحيةعاموفاء حسن سلمان197

1987-1986الصباحيةعامياسين عبد الرحمن مزيد198

1987-1986الصباحيةعاميحيى فاروق سيف الدين199
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1987-1986الصباحيةعاميحيى كاظم شذر200

1987-1986الصباحيةعاميحيى كريم كاظم201

1987-1986الصباحيةعاميوسف إبراھيم حسن202


