
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1988-1987الصباحيةعامإبتسام خضر محمد1

1988-1987الصباحيةعامإبتسام خليفة مشوح2

1988-1987الصباحيةعامإبتسام كاظم عبد الحسين3

1988-1987الصباحيةعامإبراھيم مھدي إبراھيم4

1988-1987الصباحيةعامإحسان علي خضير5

1988-1987الصباحيةعامأح&م حسن ھادي6

1988-1987الصباحيةعامأحمد إسماعيل داود7

1988-1987الصباحيةعامأحمد أنيس ھادي8

1988-1987الصباحيةعامأحمد حميد رشيد9

1988-1987الصباحيةعامأحمد خالد مصطفى10

1988-1987الصباحيةعامأحمد سامي مؤيد11

1988-1987الصباحيةعامأحمد عبد الجبار أحمد12

1988-1987الصباحيةعامأحمد محمد سلمان13

1988-1987الصباحيةعامأحمد نوري علي14

1988-1987الصباحيةعامأحمد نوري كرجي15

1988-1987الصباحيةعامأركان عبد الكريم يوسف16

1988-1987الصباحيةعامأسعد ھادي عبد الصكبان17

1988-1987الصباحيةعامأسماء مصطفى خالد18

1988-1987الصباحيةعامأسيل فاضل محمد حسن19

1988-1987الصباحيةعامأكرام عبد حمودي20

1988-1987الصباحيةعامأكرم عبد الحسين جابر21

1988-1987الصباحيةعامأمانج محمود محمد22

1988-1987الصباحيةعامأميرة محسن حميد23

1988-1987الصباحيةعامأمين صدقي عبد 243

1988-1987الصباحيةعامأنعام علي أحمد25

1988-1987الصباحيةعامأياد حمزة عبد علي26

1988-1987الصباحيةعامأياد طه محمد27

1988-1987الصباحيةعامأياد عزيز مجيد28

1988-1987الصباحيةعامأياد كاظم كريم29

1988-1987الصباحيةعامأيمان أحمد عبد30

1988-1987الصباحيةعامآمال سامي مردان31

1988-1987الصباحيةعامآمال ياسين إبراھيم32

1988-1987الصباحيةعامباسم رحيم سلمان33

1988-1987الصباحيةعامبان خالد عبد الرضا34

1988-1987الصباحيةعامبسام سالم اليوسف35

1988-1987الصباحيةعامبسمة عبد الكريم محمد36

1988-1987الصباحيةعامبشار أديب توفيق37

1988-1987الصباحيةعامبشار خليل إبراھيم38

1988-1987الصباحيةعامبشار عباس علي39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1988-1987الصباحيةعامتحسين علي حميد40

1988-1987الصباحيةعامثامر سليم بني41

1988-1987الصباحيةعامثائر فؤاد ھاتف42

1988-1987الصباحيةعامثائر محمد علي حسون43

1988-1987الصباحيةعامجعفر حسين مرزا44

1988-1987الصباحيةعامحامد سليمان سرحان45

1988-1987الصباحيةعامحسن أحمد محمد باقر46

1988-1987الصباحيةعامحسن عبد الشريف حمادي47

1988-1987الصباحيةعامحسن علي ھادي48

1988-1987الصباحيةعامحسن عليوي عبود49

1988-1987الصباحيةعامحسن كاظم صالح50

1988-1987الصباحيةعامحسنة علي أحمد51

1988-1987الصباحيةعامحليم حسين موسى52

1988-1987الصباحيةعامحليم صالح غايب53

1988-1987الصباحيةعامحمزة عبد العباس عودة54

1988-1987الصباحيةعامحيدر جابر دواج55

1988-1987الصباحيةعامحيدر سلمان عباس56

1988-1987الصباحيةعامحيدر طالب نمنم57

1988-1987الصباحيةعامحيدر عباس عبد الرضا58

1988-1987الصباحيةعامحيدر كامل عبد 593

1988-1987الصباحيةعامحيدر محمد حمودي60

1988-1987الصباحيةعامحيدر محمد صادق61

1988-1987الصباحيةعامخالد محمد أمين62

1988-1987الصباحيةعامخالد وليد عبد ا=حد63

1988-1987الصباحيةعامذكرى عادل توفيق64

1988-1987الصباحيةعامذكرى محمود شكر65

1988-1987الصباحيةعامراسم عبد الوھاب شاكر66

1988-1987الصباحيةعامرامي حميد رويلي67

1988-1987الصباحيةعامرجاء وحيد حميدي68

1988-1987الصباحيةعامرشيد مجيد سلمان69

1988-1987الصباحيةعامرعد منصور حنا70

1988-1987الصباحيةعامريا يوسف تنو71

1988-1987الصباحيةعامريتا جميل جرجيس72

1988-1987الصباحيةعامزھير ظاھر حبيب73

1988-1987الصباحيةعامزيد حنا إبراھيم74

1988-1987الصباحيةعامزينب محمود يوسف75

1988-1987الصباحيةعامسالم عباس علي76

1988-1987الصباحيةعامسامر عبد 3 عبد الوھاب77

1988-1987الصباحيةعامسامي إسماعيل محمد78

1988-1987الصباحيةعامسحر أحمد عبد الجبار79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1988-1987الصباحيةعامسراب ناجي محمد80

1988-1987الصباحيةعامسعاد محمد متريان81

1988-1987الصباحيةعامسعد فؤاد غيدان82

1988-1987الصباحيةعامسمر عبد الحميد علوان83

1988-1987الصباحيةعامسمية صابر شھاب84

1988-1987الصباحيةعامسمير رشيد عبد 853

1988-1987الصباحيةعامسھير طه حسين86

1988-1987الصباحيةعامسھير مصطفى محمد صالح87

1988-1987الصباحيةعامسھيل كامل جواد88

1988-1987الصباحيةعامسيلفا بارسييغ أوانيس89

1988-1987الصباحيةعامشذى عباس ش&ل90

1988-1987الصباحيةعامشھاب أحمد عبد 913

1988-1987الصباحيةعامصالح محمد صالح92

1988-1987الصباحيةعامصالح مھدي مرزة93

1988-1987الصباحيةعامصبا جمال عبد المسيح94

1988-1987الصباحيةعامصباح رشيد عباس95

1988-1987الصباحيةعامصباح مھدي صالح96

1988-1987الصباحيةعامص&ح محمد خزعل97

1988-1987الصباحيةعامص&ح مھدي محمد حسين98

1988-1987الصباحيةعامضياء باقر ھادي99

1988-1987الصباحيةعامطارق حسون كاظم100

1988-1987الصباحيةعامطه ياسين حميد101

1988-1987الصباحيةعامعامر حسين عفات102

1988-1987الصباحيةعامعامر محمد توفيق103

1988-1987الصباحيةعامعامرعباس سالم104

1988-1987الصباحيةعامعباس عبد 3 حمزة105

1988-1987الصباحيةعامعباس كاظم حسين106

1988-1987الصباحيةعامعباس كاظم حمزة107

1988-1987الصباحيةعامعبد الحسين حيدر عبد الحسن108

1988-1987الصباحيةعامعبد الحسين رحيم دريب109

1988-1987الصباحيةعامعبد الحميد كامل سلمان110

1988-1987الصباحيةعامعبد العزيز كامل أحمد111

1988-1987الصباحيةعامعبد الناصر إسماعيل عبد الحافظ112

1988-1987الصباحيةعامعزام عادل يوسف113

1988-1987الصباحيةعامعقيل خزعل زعراوي114

1988-1987الصباحيةعامع&ء الدين إسماعيل حمودي115

1988-1987الصباحيةعامع&ء سامي حبيب116

1988-1987الصباحيةعامع&ء سلمان حميد117

1988-1987الصباحيةعامع&ء شعيب عبد الغفور118

1988-1987الصباحيةعامع&ء عمر جيري119
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1988-1987الصباحيةعامعلوان حسن علوان120

1988-1987الصباحيةعامعلي إبراھيم حسين121

1988-1987الصباحيةعامعلي خليبص عواد122

1988-1987الصباحيةعامعلي سامي رزاق123

1988-1987الصباحيةعامعلي صباح وجيه124

1988-1987الصباحيةعامعلي محمد حسين125

1988-1987الصباحيةعامعلي محمد كاظم126

1988-1987الصباحيةعامعمار أدوارد ألياس127

1988-1987الصباحيةعامعمار ياسين ھادي128

1988-1987الصباحيةعامعمر شاكر حسين129

1988-1987الصباحيةعامعمر عبد 3 محمد130

1988-1987الصباحيةعامغادة طارق يوسف131

1988-1987الصباحيةعامغصون عبد المطلب خلف132

1988-1987الصباحيةعامفاتن ميخائيل جرجيس133

1988-1987الصباحيةعامفارس عبد ا=مير عبد الكريم134

1988-1987الصباحيةعامفاضل تايه جواد135

1988-1987الصباحيةعامفرقد نصرت عبد الستار136

1988-1987الصباحيةعامفD معين عبد الكريم137

1988-1987الصباحيةعامكامل لھمود نھير138

1988-1987الصباحيةعامكرم داود سلمان139

1988-1987الصباحيةعامكريم صعيب مھدي140

1988-1987الصباحيةعامكمال عبد زع&ن141

1988-1987الصباحيةعاملطيف كامل ياسين142

1988-1987الصباحيةعاملمياء كاسب حمادي143

1988-1987الصباحيةعاملواء ناظم عبد الجبار144

1988-1987الصباحيةعامليث حمزة مسلم145

1988-1987الصباحيةعامليث ص&ح مھدي146

1988-1987الصباحيةعامليث ھشام عبد الرحيم147

1988-1987الصباحيةعامماجد حسن علي ماجد148

1988-1987الصباحيةعامماجد عبد الس&م سعيد149

1988-1987الصباحيةعاممحمد أنيس ھادي150

1988-1987الصباحيةعاممحمد حبش حسن151

1988-1987الصباحيةعاممحمد خلف علي152

1988-1987الصباحيةعاممحمد شاكر حسين153

1988-1987الصباحيةعاممحمد شناوة ياسر154

1988-1987الصباحيةعاممحمد عبد مسلم عبد 1553

1988-1987الصباحيةعاممحمد لفته محمد156

1988-1987الصباحيةعاممحمد مدحت جميل157

1988-1987الصباحيةعاممحمد منذر سعيد158

1988-1987الصباحيةعاممحمود عريبي مجيد159
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1988-1987الصباحيةعاممسعود عباس محمد160

1988-1987الصباحيةعاممنير داود رشيد161

1988-1987الصباحيةعاممھدي مجبل عباس162

1988-1987الصباحيةعاممھند حسين إبراھيم163

1988-1987الصباحيةعاممھند عبد المحسن رشيد164

1988-1987الصباحيةعامميادة يوسف جميل165

1988-1987الصباحيةعامميسرة خالد عبود166

1988-1987الصباحيةعامميسون محمد كاظم167

1988-1987الصباحيةعامنبيل غني أحمد168

1988-1987الصباحيةعامنزار عباس فاضل169

1988-1987الصباحيةعامنغم شاكر علي170

1988-1987الصباحيةعامنمير متي حنا171

1988-1987الصباحيةعامنھاد جھاد نصرت172

1988-1987الصباحيةعامنھاد داود سلمان173

1988-1987الصباحيةعامھدوء محمد علي174

1988-1987الصباحيةعامھدى إسماعيل إبراھيم175

1988-1987الصباحيةعامھشام عبود جميل176

1988-1987الصباحيةعامھشام محمود إبراھيم177

1988-1987الصباحيةعامھيثم سعيد توما178

1988-1987الصباحيةعاموداد قاسم عباس179

1988-1987الصباحيةعامياسر وليد شاكر180

1988-1987الصباحيةعامياسمين تقي عبد 1813

1988-1987الصباحيةعامياسين عباس سعود182


