
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1990-1989الصباحيةعاماثير خالد ماضي 1

1990-1989الصباحيةعاماحسان علي حسين2

1990-1989الصباحيةعاماحمد جبر حسين3

1990-1989الصباحيةعاماحمد حسن علي4

1990-1989الصباحيةعاماحمد حمود الضمور5

1990-1989الصباحيةعاماحمد سالم صبيح6

1990-1989الصباحيةعاماحمد صباح عبد ا!مير 7

1990-1989الصباحيةعاماحمد عبد الرزاق منشد8

1990-1989الصباحيةعاماحمد غالي ج&ب 9

1990-1989الصباحيةعاماحمد فرج عبد الرضا 10

1990-1989الصباحيةعاماحمد فيصل عبد المجيد11

1990-1989الصباحيةعاماخ&ص صقر جعفر12

1990-1989الصباحيةعامارشد حافظ عبد الرزاق 13

1990-1989الصباحيةعامارشد ناظم محمد علي14

1990-1989الصباحيةعامازھر رؤوف محمد15

1990-1989الصباحيةعاماكثم عبد الجبار عبد القادر 16

1990-1989الصباحيةعامالھام حمزة علي 17

1990-1989الصباحيةعامامال صفر جعفر18

1990-1989الصباحيةعامامجد منصور كوريل 19

1990-1989الصباحيةعامانوار شكر اسماعيل20

1990-1989الصباحيةعاماياد جبار كامل21

1990-1989الصباحيةعاماياد طارق ابراھيم22

1990-1989الصباحيةعامايمان حربي محمد23

1990-1989الصباحيةعامايمان حسن مھدي24

1990-1989الصباحيةعامايمن صديق عبيد25

1990-1989الصباحيةعامايمن فؤاد محمد 26

1990-1989الصباحيةعامباسل حمودي حمد 27

1990-1989الصباحيةعامباسل عبد العزيز صادق28

1990-1989الصباحيةعامباسمة حسون جوقي29

1990-1989الصباحيةعامباكزة عارف جابر30

1990-1989الصباحيةعامبسمة فوزي جميل31

1990-1989الصباحيةعامبشار عبد ا!حد اسطيفان32

1990-1989الصباحيةعامبه يجور علي عبد 336

1990-1989الصباحيةعامبوتان رؤوف محمود34

1990-1989الصباحيةعامتحسين عباس حسين35

1990-1989الصباحيةعامثامرة ھادي حسن36

1990-1989الصباحيةعامجاسم محمد علي 37

1990-1989الصباحيةعامجعفر صادق عبد الحميد38

1990-1989الصباحيةعامجعفر عبد ا!مير كاظم39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1990-1989الصباحيةعامج&ل حميد جبار 40

1990-1989الصباحيةعامجنان فخري جاسم 41

1990-1989الصباحيةعامجنان ماجد حسن 42

1990-1989الصباحيةعامحامد خليل اسماعيل43

1990-1989الصباحيةعامحسام جورج عيسى44

1990-1989الصباحيةعامحسام صباح حنا45

1990-1989الصباحيةعامحسن امين مھدي46

1990-1989الصباحيةعامحسن حمزة عبود47

1990-1989الصباحيةعامحسين رحيم سالم48

1990-1989الصباحيةعامحسين عبد اللطيف حسين 49

1990-1989الصباحيةعامحسين عمران طرخان50

1990-1989الصباحيةعامحسين فاضل يوسف51

1990-1989الصباحيةعامحسين كاظم عبد الرزاق52

1990-1989الصباحيةعامحسين محمد عبيد53

1990-1989الصباحيةعامحكمت مصطفى ابراھيم54

1990-1989الصباحيةعامحميد حافظ زامل55

1990-1989الصباحيةعامحميد رشيد ابراھيم56

1990-1989الصباحيةعامحميد رشيد محمد57

1990-1989الصباحيةعامحيدر باقر حسين58

1990-1989الصباحيةعامحيدر جبار كاظم59

1990-1989الصباحيةعامحيدر عباس عبد ا!مير 60

1990-1989الصباحيةعامحيدر عبد الغني ھادي61

1990-1989الصباحيةعامحيدر عبد الكاظم سعدون 62

1990-1989الصباحيةعامحيدر فاضل عباس63

1990-1989الصباحيةعامحيدر فرحان ھاشم64

1990-1989الصباحيةعامحيدر محمد باقر65

1990-1989الصباحيةعامحيدر محمد سالم66

1990-1989الصباحيةعامحيدر مھدي علي67

1990-1989الصباحيةعامحيدر موسى حسين68

1990-1989الصباحيةعامحيدر ھاشم فاضل69

1990-1989الصباحيةعامحيدر يحيى عبد70

1990-1989الصباحيةعامخالد عبد الجبار عبد الكريم71

1990-1989الصباحيةعامخالد ناجي علي72

1990-1989الصباحيةعامخضير جفات شاكر73

1990-1989الصباحيةعامخلدون حيدر خلف74

1990-1989الصباحيةعامخليل ابراھيم محمد75

1990-1989الصباحيةعامدياري ج&ل رحيم76

1990-1989الصباحيةعامرافد حسن عبد الحسين77

1990-1989الصباحيةعامرافد صالح عزيز78

1990-1989الصباحيةعامرافي يعقوب ايري79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1990-1989الصباحيةعامرائد حميد مجبد80

1990-1989الصباحيةعامرائد صبحي سعيد 81

1990-1989الصباحيةعامرحيق خليل ابراھيم82

1990-1989الصباحيةعامرضوان مھدي داود83

1990-1989الصباحيةعامرعد غريب عبد علي 84

1990-1989الصباحيةعامرعد يحيى فالح85

1990-1989الصباحيةعامرغد محمد زيدان 86

1990-1989الصباحيةعامرفاه موسى جعفر87

1990-1989الصباحيةعامرؤؤف فؤاد رؤؤف88

1990-1989الصباحيةعامرياض محمد محمد علي 89

1990-1989الصباحيةعامريم صبري زاير 90

1990-1989الصباحيةعامريم يوسف ھاشم91

1990-1989الصباحيةعامزياد احمد محمد92

1990-1989الصباحيةعامزياد بلكت ضاحي93

1990-1989الصباحيةعامزياد خلف عبد الحسن94

1990-1989الصباحيةعامزياد طارق علي امين95

1990-1989الصباحيةعامزياد كمال قرياقوس96

1990-1989الصباحيةعامزيد محمد عسكر97

1990-1989الصباحيةعامزينب خليل ابراھيم98

1990-1989الصباحيةعامزينب محمد حسين99

1990-1989الصباحيةعامزينب محمد حسين100

1990-1989الصباحيةعامساره خالد عبد الكريم101

1990-1989الصباحيةعامسالم صافي جوحي 102

1990-1989الصباحيةعامسباء محمود فرحان103

1990-1989الصباحيةعامسحر عبد القادر عبد العزيز 104

1990-1989الصباحيةعامسرمد عبد الرضا فاضل105

1990-1989الصباحيةعامسعد بديع يوسف106

1990-1989الصباحيةعامسعد سبھان عبود 107

1990-1989الصباحيةعامس&م جواد عبد الحسين108

1990-1989الصباحيةعامس&م رؤؤف محمود109

1990-1989الصباحيةعامسندس عدنان جاسم110

1990-1989الصباحيةعامسندس مھدي علي 111

1990-1989الصباحيةعامسھا احمد صالح112

1990-1989الصباحيةعامسوماء ھاشم كافي113

1990-1989الصباحيةعامشذى عبد ا!مير دلف114

1990-1989الصباحيةعامشنه محمد صالح رشيد115

1990-1989الصباحيةعامصادق احمد عبد الحسين116

1990-1989الصباحيةعامصادق مطرك فارس 117

1990-1989الصباحيةعامصالح مھدي كاظم118

1990-1989الصباحيةعامصائب ملك فاضل 119



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1990-1989الصباحيةعامصفاء جمعة عبد 1206

1990-1989الصباحيةعامصفاء جواد حبيب121

1990-1989الصباحيةعامص&ح حمه صادق122

1990-1989الصباحيةعامصھيب حسين غني123

1990-1989الصباحيةعامطارق محمد جواد124

1990-1989الصباحيةعامط&ل ابراھيم شوكت125

1990-1989الصباحيةعامطه منصور ع&وي 126

1990-1989الصباحيةعامطيف خيري عبد القادر127

1990-1989الصباحيةعامعادل شع&ن عطيه128

1990-1989الصباحيةعامعادل عبد ا!مير حسين129

1990-1989الصباحيةعامعامر جدعان جاسم130

1990-1989الصباحيةعامعامر صليبي فھد131

1990-1989الصباحيةعامعامر عبود علي 132

1990-1989الصباحيةعامعامر فاروق عزت133

1990-1989الصباحيةعامعبد الحسين بھاء عبد الحسين134

1990-1989الصباحيةعامعبد الخالق حسين علي 135

1990-1989الصباحيةعامعبد الرحمن مصطفى احمد136

1990-1989الصباحيةعامعبد الرزاق عبد الزھره زبون137

1990-1989الصباحيةعامعبد الستار جبار محمد138

1990-1989الصباحيةعامعبد القوي محمد قاسم139

1990-1989الصباحيةعامعبد علي عباس140

1990-1989الصباحيةعامعبير عباس سلمان 141

1990-1989الصباحيةعامعثمان موسى عثمان 142

1990-1989الصباحيةعامعدنان كيطان فياض143

1990-1989الصباحيةعامعدي حسين غفوري144

1990-1989الصباحيةعامعقيل خضير جاسم145

1990-1989الصباحيةعامعقيل محمد حسين146

1990-1989الصباحيةعامع& حربي طعمة 147

1990-1989الصباحيةعامع&ء جاسم محمد 148

1990-1989الصباحيةعامع&ء عبد ا!مير جواد149

1990-1989الصباحيةعامع&ء عبد الحسين صاحب150

1990-1989الصباحيةعامع&ء عبد الزھرة حسين151

1990-1989الصباحيةعامع&ء عبد الغني ابراھيم152

1990-1989الصباحيةعامع&ء نوري ظاھر 153

1990-1989الصباحيةعامعلي حسين سلمان154

1990-1989الصباحيةعامعلي حسين علي155

1990-1989الصباحيةعامعلي حميد طاھر 156

1990-1989الصباحيةعامعلي سامي عبد الجبار 157

1990-1989الصباحيةعامعلي سعدون جابر158

1990-1989الصباحيةعامعلي سلمان عباس159



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1990-1989الصباحيةعامعلي شاھين بريسم160

1990-1989الصباحيةعامعلي عباس بدع161

1990-1989الصباحيةعامعلي عبد الطيف محمد حسن162

1990-1989الصباحيةعامعلي عبد الواحد163

1990-1989الصباحيةعامعلي عبد كاطع164

1990-1989الصباحيةعامعلي قاسم عبد المجيد165

1990-1989الصباحيةعامعلي قاسم غالب 166

1990-1989الصباحيةعامعلي كاظم حسين167

1990-1989الصباحيةعامعلي ھاشم عمر168

1990-1989الصباحيةعامعماد خالد محمود169

1990-1989الصباحيةعامعماد سعدي جاسم170

1990-1989الصباحيةعامعماد عبد الواحد علي 171

1990-1989الصباحيةعامعماد محمد احمد 172

1990-1989الصباحيةعامعمار طارق شحيت173

1990-1989الصباحيةعامعمار عبد الستار محمد علي174

1990-1989الصباحيةعامعمار عدنان حمودي175

1990-1989الصباحيةعامعمار قاسم سليم176

1990-1989الصباحيةعامعمر ثامر حسن177

1990-1989الصباحيةعامعمر حسين مجيد 178

1990-1989الصباحيةعامغادة جرجيس يني 179

1990-1989الصباحيةعامغسان سامي حبيب180

1990-1989الصباحيةعامفاتن فاضل سليم 181

1990-1989الصباحيةعامفاضل مزھر حميد182

1990-1989الصباحيةعامفالح سلمان جاسم183

1990-1989الصباحيةعامفخري مران عيسى184

1990-1989الصباحيةعامفراس اسماعيل سلمان185

1990-1989الصباحيةعامفراس نصرت يوسف186

1990-1989الصباحيةعامفردوس محسن حسون 187

1990-1989الصباحيةعامفرھاد فتاح احمد188

1990-1989الصباحيةعامقاسم محمد حبيب189

1990-1989الصباحيةعامقاسم نعمة ضامن190

1990-1989الصباحيةعامقصي عدنان عبد191

1990-1989الصباحيةعامكارولين سامي قاسم192

1990-1989الصباحيةعامكاكل احمد حمدة193

1990-1989الصباحيةعامكامران عبد الكريم وادي 194

1990-1989الصباحيةعامكامل عبد 6 جاسم 195

1990-1989الصباحيةعامكريم عليوي اسماعيل196

1990-1989الصباحيةعاملقاء خليل مھدي 197

1990-1989الصباحيةعاملؤي حسن جبار 198

1990-1989الصباحيةعاملؤي وائل عبد القادر199



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1990-1989الصباحيةعامليث سالم مھدي200

1990-1989الصباحيةعامليث عبد الملك توفيق201

1990-1989الصباحيةعامليث عزيز جبرو 202

1990-1989الصباحيةعامليث محمد علي حسون203

1990-1989الصباحيةعاممازن محمد جواد204

1990-1989الصباحيةعامماھر حامد شھد205

1990-1989الصباحيةعاممثنى مھدي صالح206

1990-1989الصباحيةعاممحمد ابراھيم كمال207

1990-1989الصباحيةعاممحمد حسان عبد الحميد208

1990-1989الصباحيةعاممحمد حميد محمود209

1990-1989الصباحيةعاممحمد حنون عليوي 210

1990-1989الصباحيةعاممحمد خضر عبد الجبار 211

1990-1989الصباحيةعاممحمد سعدون رشيد212

1990-1989الصباحيةعاممحمد صديق توفيق213

1990-1989الصباحيةعاممحمد عباس جعفر 214

1990-1989الصباحيةعاممحمد غازي صكر215

1990-1989الصباحيةعاممحمد فاضل خضر216

1990-1989الصباحيةعاممحمد فخري محمد حسن217

1990-1989الصباحيةعاممحمد فياض حسن218

1990-1989الصباحيةعاممحمد ناجي حمود219

1990-1989الصباحيةعاممحمود صبيح السلمان220

1990-1989الصباحيةعاممحمود عبد الكريم حسين 221

1990-1989الصباحيةعاممصطفى جواد جميل222

1990-1989الصباحيةعاممعتز فاضل عبد العزيز223

1990-1989الصباحيةعاممعن غازي عزيز224

1990-1989الصباحيةعاممفيد عبد 6 فرحان225

1990-1989الصباحيةعاممنذر خالد سليم226

1990-1989الصباحيةعاممنى حسين ھادي 227

1990-1989الصباحيةعاممھند عبد جرجيس 228

1990-1989الصباحيةعامموسى عبد شندي229

1990-1989الصباحيةعاممؤيد عبد القادر عبد الرحمن 230

1990-1989الصباحيةعاممؤيد يعقوب منصور231

1990-1989الصباحيةعامميادة طارق ياسين232

1990-1989الصباحيةعامميثم غالي مھدي233

1990-1989الصباحيةعامميخائيل ايشايه مرخائي234

1990-1989الصباحيةعامنادية سليم يوسف235

1990-1989الصباحيةعامندى عبد الحسين محمود236

1990-1989الصباحيةعامندى ھادي جمعة237

1990-1989الصباحيةعامنديم ضياء املح238

1990-1989الصباحيةعامنور سلمان عبد 2396
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1990-1989الصباحيةعامنيازي عبد الرحمن خليل 240

1990-1989الصباحيةعامھالة حامد محمد241

1990-1989الصباحيةعامھديل عبد الجبار عبد الرزاق242

1990-1989الصباحيةعامھند رمزي يوسف243

1990-1989الصباحيةعامھند زھير فرج244

1990-1989الصباحيةعامھيثم جواد عباس245

1990-1989الصباحيةعامھيمن حمه سور 246

1990-1989الصباحيةعامواثق عائد مھدي 247

1990-1989الصباحيةعاموسام جعفر مھدي248

1990-1989الصباحيةعاموعد عبد الرضا علوان249

1990-1989الصباحيةعاموميض ناجي جرجيس 250

1990-1989الصباحيةعامياسر محمد حسين251

1990-1989الصباحيةعامياسين رشيد مجيد252

1990-1989الصباحيةعاميسرى ھادي ساجر253

1990-1989الصباحيةعاميوسف عذاب موسى 254

1990-1989الصباحيةعاميوسف محمد علي 255


