
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1989-1988الصباحيةعامإبراھيم ھشام أحمد1

1989-1988الصباحيةعامإسراء يونس جھاد2

1989-1988الصباحيةعامإس%م عبد الحسن علي3

1989-1988الصباحيةعامإلھام أمين محمد4

1989-1988الصباحيةعامإنتصار سفاح ھادي5

1989-1988الصباحيةعامإيمان عبد الرحمن عبد الرزاق6

1989-1988الصباحيةعامأبوبكر أحمد رحيم7

1989-1988الصباحيةعامأحمد جواد خضير8

1989-1988الصباحيةعامأحمد دلف أحمد9

1989-1988الصباحيةعامأحمد شاكر عانه10

1989-1988الصباحيةعامأحمد عبد الستار عبد الجبار11

1989-1988الصباحيةعامأحمد عبد مشھد12

1989-1988الصباحيةعامأحمد عبيس عبد عون13

1989-1988الصباحيةعامأحمد كاظم عبد الفتاح14

1989-1988الصباحيةعامأحمد ليلو عبد الكريم15

1989-1988الصباحيةعامأحمد محمد رستم16

1989-1988الصباحيةعامأحمد ھاشم سعيد17

1989-1988الصباحيةعامأحمد ھشام حسن18

1989-1988الصباحيةعامأرنيب مھدي محمد19

1989-1988الصباحيةعامأزھر عبد الجبار عبد20

1989-1988الصباحيةعامأمل أوغسطين اليساع21

1989-1988الصباحيةعامأميرة عبد الحسن منحوش22

1989-1988الصباحيةعامأنسام جواد كاظم23

1989-1988الصباحيةعامأنكين وريش كربيت24

1989-1988الصباحيةعامأياد سعيد خضير25

1989-1988الصباحيةعامأياد كاظم حسين26

1989-1988الصباحيةعامأيسن جمال خضر27

1989-1988الصباحيةعامأيقوت عز الدين علي28

1989-1988الصباحيةعامأيمن إبراھيم يوسف29

1989-1988الصباحيةعامأيمن ف%ح داود30

1989-1988الصباحيةعامآفاق يوسف محمد رضا31

1989-1988الصباحيةعامآ7ء فاضل عباس32

1989-1988الصباحيةعامباسل شفيق جورج33

1989-1988الصباحيةعامباسل محمد علي صادق34

1989-1988الصباحيةعامباقر تحسين عبد 358

1989-1988الصباحيةعامبان عبد محسن36

1989-1988الصباحيةعامبان محمد خضر عباس37

1989-1988الصباحيةعامبرھان غيدان38

1989-1988الصباحيةعامبسام عبد علي كاظم39
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1989-1988الصباحيةعامبشار صائب بشير40

1989-1988الصباحيةعامب%ل إسماعيل محمد41

1989-1988الصباحيةعامبھاء عبد الحمزة حسين42

1989-1988الصباحيةعامبيان ناصر حمد43

1989-1988الصباحيةعامبيرج كيورك داود44

1989-1988الصباحيةعامتغريد عبد العزيز عبد45

1989-1988الصباحيةعامثامر عبد 8 صالح46

1989-1988الصباحيةعامثريا عبد اللطيف جاسم47

1989-1988الصباحيةعامجاسم حسن ھادي48

1989-1988الصباحيةعامجاسم دعبول عليوي49

1989-1988الصباحيةعامجاسم مھدي محمد50

1989-1988الصباحيةعامجعفر عبد ا?مير أحمد51

1989-1988الصباحيةعامج%ل نايف كاظم52

1989-1988الصباحيةعامحارث سعيد عبيد53

1989-1988الصباحيةعامحسام ھادي ھاشم54

1989-1988الصباحيةعامحسن جاسم حسن55

1989-1988الصباحيةعامحسن خليل إبراھيم56

1989-1988الصباحيةعامحسن سامي كاظم57

1989-1988الصباحيةعامحسن عبد الحميد الضمور58

1989-1988الصباحيةعامحسن عبد كاظم59

1989-1988الصباحيةعامحسن علي جاسم60

1989-1988الصباحيةعامحسن عيدان كاظم61

1989-1988الصباحيةعامحسين جودي حسين62

1989-1988الصباحيةعامحسين مھدي جواد63

1989-1988الصباحيةعامحكمت مجيد حاجي عمر64

1989-1988الصباحيةعامحمدية صخيل جازع65

1989-1988الصباحيةعامحنان شع%ن ديكان66

1989-1988الصباحيةعامحيدر حمودي جاسم67

1989-1988الصباحيةعامحيدر رشيد حميد68

1989-1988الصباحيةعامحيدر صالح مھدي69

1989-1988الصباحيةعامحيدر عاجل كاظم70

1989-1988الصباحيةعامحيدر عبد ا?له جعفر71

1989-1988الصباحيةعامحيدر فاضل عباس72

1989-1988الصباحيةعامحيدر مھدي صالح73

1989-1988الصباحيةعامخالد عبد الغني خماس74

1989-1988الصباحيةعامخالد ھاشم علوي75

1989-1988الصباحيةعامخ%ت بيبو حسن76

1989-1988الصباحيةعامده ريم كمال محمد أمين77

1989-1988الصباحيةعامرامي متي حنا78

1989-1988الصباحيةعامرائد أحمد حسين79
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1989-1988الصباحيةعامرائد حميد زيدان80

1989-1988الصباحيةعامرائد ضياء الدين يعقوب81

1989-1988الصباحيةعامرائد محمد جواد82

1989-1988الصباحيةعامربيع خليل حسن83

1989-1988الصباحيةعامرضا كمال محمد84

1989-1988الصباحيةعامرغد طارق حميد85

1989-1988الصباحيةعامرغد محمد رضا86

1989-1988الصباحيةعامرؤوف حمه أمين حمه87

1989-1988الصباحيةعامرياض حسين عبود88

1989-1988الصباحيةعامريم حامد يوسف89

1989-1988الصباحيةعامزياد عبد الستار محمد90

1989-1988الصباحيةعامزياد ناجي داود91

1989-1988الصباحيةعامزيد طارق عريبي92

1989-1988الصباحيةعامزينب ناجي محمد93

1989-1988الصباحيةعامسامر مجيد محمود94

1989-1988الصباحيةعامسامي ھ%ل عبد الرضا95

1989-1988الصباحيةعامسجاد أبو حنه96

1989-1988الصباحيةعامسجاد رحيم وھاب97

1989-1988الصباحيةعامسرجل كريم حسن98

1989-1988الصباحيةعامسركون خوشابه ياقو99

1989-1988الصباحيةعامسرمد عبد لجبار سوادي100

1989-1988الصباحيةعامسعد شياع مايع101

1989-1988الصباحيةعامسعد عبد كاظم102

1989-1988الصباحيةعامسعدون عيفان عامر103

1989-1988الصباحيةعامسعدي شرتوح شرقي104

1989-1988الصباحيةعامسفانة فليح موسى105

1989-1988الصباحيةعامسلمان غانم سليمان106

1989-1988الصباحيةعامسمير يوسف جورج107

1989-1988الصباحيةعامسناء عبد الحسين عبد الغني108

1989-1988الصباحيةعامسنان عبد الوھاب منصور109

1989-1988الصباحيةعامسھى رحيم بولص110

1989-1988الصباحيةعامسھير يحيى موسى111

1989-1988الصباحيةعامسوسن غالب محمد112

1989-1988الصباحيةعامشاكر حسن علي113

1989-1988الصباحيةعامشذى إسماعيل خليل114

1989-1988الصباحيةعامشذى مجيد محمد115

1989-1988الصباحيةعامشذى محمد حسين باقر116

1989-1988الصباحيةعامشذى واثق عباس117

1989-1988الصباحيةعامشنة عبد 8 كريم118

1989-1988الصباحيةعامشه مال صالح محمد119
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1989-1988الصباحيةعامشھاب أحمد علي120

1989-1988الصباحيةعامشھيد محسن سعود121

1989-1988الصباحيةعامشيماء علي كاظم122

1989-1988الصباحيةعامصالح عبد المھدي عماش123

1989-1988الصباحيةعامصباح صبري حسين124

1989-1988الصباحيةعامصباح نوري جليل125

1989-1988الصباحيةعامصديق صالح عزيز126

1989-1988الصباحيةعامصفاء عبد الحسين عبد الغني127

1989-1988الصباحيةعامصفاء ياسين طه128

1989-1988الصباحيةعامضياء حسين كاظم129

1989-1988الصباحيةعامضياء سعيد عبيد130

1989-1988الصباحيةعامطارق مھدي صالح131

1989-1988الصباحيةعامطالب حسون عبد 1328

1989-1988الصباحيةعامطالب علي محمد133

1989-1988الصباحيةعامعامر كمال عباس134

1989-1988الصباحيةعامعامر نزھت سعيد135

1989-1988الصباحيةعامعبد ا?مير ناجي عباس136

1989-1988الصباحيةعامعبد الس%م فياض عمران137

1989-1988الصباحيةعامعبد الكريم باني عنبر138

1989-1988الصباحيةعامعبود عبد الرحمن عبود139

1989-1988الصباحيةعامعصام خماس جعفر140

1989-1988الصباحيةعامعقيل رحيم جبر141

1989-1988الصباحيةعامع%ء تمكين عبد142

1989-1988الصباحيةعامع%ء عكوبي وديع143

1989-1988الصباحيةعامعلي حميد سلمان144

1989-1988الصباحيةعامعلي زغير صادق145

1989-1988الصباحيةعامعلي سليمان صديق146

1989-1988الصباحيةعامعلي شاكر مھدي147

1989-1988الصباحيةعامعلي عبد المنعم عبد الوھاب148

1989-1988الصباحيةعامعلي فالح مكي149

1989-1988الصباحيةعامعلي مخيف حسن150

1989-1988الصباحيةعامعلي مكي حسن151

1989-1988الصباحيةعامعلي نجم عبد152

1989-1988الصباحيةعامعلي نومان عبد جميل153

1989-1988الصباحيةعامعلي ھادي فاضل154

1989-1988الصباحيةعامعلي ھليل خضر155

1989-1988الصباحيةعامعلي وحيد حمود156

1989-1988الصباحيةعامعماد حسين علي157

1989-1988الصباحيةعامعماد فرج آدم158

1989-1988الصباحيةعامعمار رحيم عبد159
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1989-1988الصباحيةعامعمار عبد الرزاق عيسى160

1989-1988الصباحيةعامعمار فؤاد حميد161

1989-1988الصباحيةعامعمار محمد نجم عبد162

1989-1988الصباحيةعامعمانوئيل أيشو شمون163

1989-1988الصباحيةعامعمر ص%ح الدين محمد164

1989-1988الصباحيةعامعمر كوان كعيد165

1989-1988الصباحيةعامعمر ھشام توفيق166

1989-1988الصباحيةعامغسان سليم عبد الغني167

1989-1988الصباحيةعامغسق منذر صالح168

1989-1988الصباحيةعامفاتن غازي إبراھيم169

1989-1988الصباحيةعامفاتن ناظم عبد الحميد170

1989-1988الصباحيةعامفاخر محسن مھاوش171

1989-1988الصباحيةعامفارس عبد الجبار أحمد172

1989-1988الصباحيةعامفاضل حسين عمران173

1989-1988الصباحيةعامفخري أحمد فرحان174

1989-1988الصباحيةعامفراس جاسم محمود175

1989-1988الصباحيةعامفراس عبد حمودي176

1989-1988الصباحيةعامفراس غسان إسماعيل177

1989-1988الصباحيةعامفروح حميد محمد178

1989-1988الصباحيةعامفھد عبد الرزاق رضوان179

1989-1988الصباحيةعامفوزية عليوي ناصر180

1989-1988الصباحيةعامفؤاد عبد الرحمن إبراھيم181

1989-1988الصباحيةعامقتيبة عبد الحي محمد182

1989-1988الصباحيةعامقحطان مصطفى عبد المجيد183

1989-1988الصباحيةعامكامران حميد أمين184

1989-1988الصباحيةعامكامران محمد حسن185

1989-1988الصباحيةعامكاولين عدنان اوھان186

1989-1988الصباحيةعامكنعان صليوه يوخنا187

1989-1988الصباحيةعاملؤي حسين محمد188

1989-1988الصباحيةعامليث أحمد مرتضى189

1989-1988الصباحيةعامليث طه محمد190

1989-1988الصباحيةعامليث محمود محمد191

1989-1988الصباحيةعامليث يوسف توفيق192

1989-1988الصباحيةعامماھر موسى فضيل193

1989-1988الصباحيةعاممثنى عبد 8 نافع194

1989-1988الصباحيةعاممجد عطاف سميد195

1989-1988الصباحيةعاممحمد بديع المؤيد196

1989-1988الصباحيةعاممحمد بكر عبد الجبار197

1989-1988الصباحيةعاممحمد جواد مجيد198

1989-1988الصباحيةعاممحمد حساني جاسم199



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1989-1988الصباحيةعاممحمد حسن عبد200

1989-1988الصباحيةعاممحمد حسن فرھود201

1989-1988الصباحيةعاممحمد حمد عبد202

1989-1988الصباحيةعاممحمد خماس سبع203

1989-1988الصباحيةعاممحمد راضي علي204

1989-1988الصباحيةعاممحمد عبد الرحمن توفيق نوري205

1989-1988الصباحيةعاممحمد عبد الرحمن محمد206

1989-1988الصباحيةعاممحمد عبد الرزاق حسين207

1989-1988الصباحيةعاممحمد عبد الھادي الحافظ208

1989-1988الصباحيةعاممحمد علي إحسان209

1989-1988الصباحيةعاممحمد علي حكمت210

1989-1988الصباحيةعاممحمد فاضل علي211

1989-1988الصباحيةعاممحمد كاظم مجھول212

1989-1988الصباحيةعاممحمد 7زم عبد الرضا213

1989-1988الصباحيةعاممحمد مشعل محمد214

1989-1988الصباحيةعاممحمود بن العبيدي215

1989-1988الصباحيةعاممزھر عاصي عبيد216

1989-1988الصباحيةعاممصطفى كامل عبد العظيم217

1989-1988الصباحيةعاممصعب رياض عبد الرزاق218

1989-1988الصباحيةعاممھا عبد ا?مير غائب219

1989-1988الصباحيةعاممھدي صالح رشيد220

1989-1988الصباحيةعامموسى عبد الصاحب موسى221

1989-1988الصباحيةعاممي باقر ھادي222

1989-1988الصباحيةعامميسون ميخائيل شمو223

1989-1988الصباحيةعامنادية عمازار قرياقوس224

1989-1988الصباحيةعامنبيل كامل سعيد225

1989-1988الصباحيةعامنجوى حسن محمد226

1989-1988الصباحيةعامنداء عبد الكريم نصيف227

1989-1988الصباحيةعامنداء عبد المھدي علوان228

1989-1988الصباحيةعامندى جواد عبد ا?مير229

1989-1988الصباحيةعامندى عبد الھادي عباس230

1989-1988الصباحيةعامنزار جرجيس فتوحي231

1989-1988الصباحيةعامنشأت فؤاد أسعد232

1989-1988الصباحيةعامنغم زيد علي233

1989-1988الصباحيةعامنھاد جواد كاظم234

1989-1988الصباحيةعامنھلة رؤوف عبد الرسول235

1989-1988الصباحيةعامنوري غريب زغير236

1989-1988الصباحيةعامھدف طارق إبراھيم237

1989-1988الصباحيةعامھشام عاصم عبد الواحد238

1989-1988الصباحيةعامھيثم كريم عبد الھادي239
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1989-1988الصباحيةعاموديع تحسين فاضل240

1989-1988الصباحيةعاموسام سليمان أيوب241

1989-1988الصباحيةعاموفاء عبد عيدان242

1989-1988الصباحيةعامو7ء طارق رضا243

1989-1988الصباحيةعاموليدة خالد ش%ل244

1989-1988الصباحيةعاموميض بطرس شمعون245

1989-1988الصباحيةعاميسرى ھادي علي246


