
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1991-1990الصباحيةعامابتھاج خلف عبدالكريم1

1991-1990الصباحيةعامابراھيم حميد مجيد2

1991-1990الصباحيةعاماحمد ابراھيم احمد قاسم3

1991-1990الصباحيةعاماحمد غازي ھاشم4

1991-1990الصباحيةعاماحمد كريم فرحان5

1991-1990الصباحيةعاماحمد محمد سعيد محمد6

1991-1990الصباحيةعامارس'ن اسعد رشيد7

1991-1990الصباحيةعاماسعد جبار طاھر8

1991-1990الصباحيةعاماسعد كو( رفو9

1991-1990الصباحيةعاماسو شكر محمد10

1991-1990الصباحيةعاماشرف عبدالھادي محمد11

1991-1990الصباحيةعامافراح جابر جاسم12

1991-1990الصباحيةعاماكرم جاسم نوري13

1991-1990الصباحيةعاما-ء موسى جاسم14

1991-1990الصباحيةعاما-ن احمد عباس15

1991-1990الصباحيةعاماميرة جاسم فياض16

1991-1990الصباحيةعامانتھاء مشتت شغاتي17

1991-1990الصباحيةعامايمان عبدالجبار موزان18

1991-1990الصباحيةعامإبراھيم ثابت فھد19

1991-1990الصباحيةعامإبراھيم مدحت مجيد20

1991-1990الصباحيةعامإسماعيل إبراھيم بني ويس21

1991-1990الصباحيةعامأحمد شفيق صالح22

1991-1990الصباحيةعامأحمد صالح فليح23

1991-1990الصباحيةعامأحمد محمد جميل24

1991-1990الصباحيةعامآزاد محي الدين حميد25

1991-1990الصباحيةعامآية داود سلمان26

1991-1990الصباحيةعامباسم حوري زغير27

1991-1990الصباحيةعامباسم خليل نايل28

1991-1990الصباحيةعامباسم عبدا-مير جابر29

1991-1990الصباحيةعامباقر عبدالحسين علي30

1991-1990الصباحيةعامباھرة صبيح ابراھيم31

1991-1990الصباحيةعامبتول عبدالحسين احمد32

1991-1990الصباحيةعامبختيار عبد القادر فرج33

1991-1990الصباحيةعامبشار توفيق محمد 34

1991-1990الصباحيةعامتغريد عبد; حميد35

1991-1990الصباحيةعامتوانا مدحت سعيد36

1991-1990الصباحيةعامتوفيق يونس صالح37

1991-1990الصباحيةعامثامر حسن خميس38

1991-1990الصباحيةعامثائر فاضل منعثر39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1991-1990الصباحيةعامجاسم محمد جاسم40

1991-1990الصباحيةعامجبار ستار حسن41

1991-1990الصباحيةعامجدوع زيد صبحي42

1991-1990الصباحيةعامجعفر محمد علي43

1991-1990الصباحيةعامجمال عبدالس'م عبد44

1991-1990الصباحيةعامجنان نوري جليل45

1991-1990الصباحيةعامحارث عبد; عزيز46

1991-1990الصباحيةعامحامد سلمان علوان47

1991-1990الصباحيةعامحامد عبد علي محمد علي48

1991-1990الصباحيةعامحذيفة كاظم حيدر49

1991-1990الصباحيةعامحسن جبار مريوش50

1991-1990الصباحيةعامحسن جليل محسن51

1991-1990الصباحيةعامحسن عبدالھادي حسن52

1991-1990الصباحيةعامحسين جاسم محمد رضا53

1991-1990الصباحيةعامحسين سليم محمد علي54

1991-1990الصباحيةعامحسين علي محمد55

1991-1990الصباحيةعامحسين كامل عبدا-مير56

1991-1990الصباحيةعامحمود علي ذاكر57

1991-1990الصباحيةعامحيدر جاسم محمد58

1991-1990الصباحيةعامحيدر جليل سلمان59

1991-1990الصباحيةعامحيدر سليمان علوان60

1991-1990الصباحيةعامحيدر عبدالحسين ابو حميد61

1991-1990الصباحيةعامخالد خلف فندي62

1991-1990الصباحيةعامخلدون احمد عبد الحميد63

1991-1990الصباحيةعامداليى يوسف حنا64

1991-1990الصباحيةعامدشتي محمد سليم65

1991-1990الصباحيةعامدوسر عامر موسى66

1991-1990الصباحيةعامرائدة جاسم محمد67

1991-1990الصباحيةعامرحيم ناصر حسين68

1991-1990الصباحيةعامرزاق غانم جبر69

1991-1990الصباحيةعامرسمي عزيز ضيف70

1991-1990الصباحيةعامرسول علي حسين71

1991-1990الصباحيةعامرضا مھدي عبدالرضا72

1991-1990الصباحيةعامرياض شع'ن حمد73

1991-1990الصباحيةعامرياض عبدالجبار يونس74

1991-1990الصباحيةعامزھير عباس رشيد75

1991-1990الصباحيةعامزياد عادل محمود76

1991-1990الصباحيةعامزياد عبدا-له حسن77

1991-1990الصباحيةعامزياد محمد سعيد78

1991-1990الصباحيةعامزيد عباس ناصر79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1991-1990الصباحيةعامزينب عبد الواحد عباس80

1991-1990الصباحيةعامزينب عبداللطيف عبدالباقي81

1991-1990الصباحيةعامسجر عبدالجبار جواد82

1991-1990الصباحيةعامسحر صبحي قاسم83

1991-1990الصباحيةعامسعد عباس ش'ل84

1991-1990الصباحيةعامسعد كاسب ھادي85

1991-1990الصباحيةعامسعد مجيد ھادي86

1991-1990الصباحيةعامسعد نظير بشير87

1991-1990الصباحيةعامسعدي جبار ھنيس88

1991-1990الصباحيةعامسعدي حسين ابراھيم89

1991-1990الصباحيةعامسلمان ناصر طه90

1991-1990الصباحيةعامسمير شناوة حسن91

1991-1990الصباحيةعامسناء علي مراد92

1991-1990الصباحيةعامسنى صباح صديق93

1991-1990الصباحيةعامسھى فوزي عبد ;94

1991-1990الصباحيةعامسھيل عبد ظاھر95

1991-1990الصباحيةعامشاكر كريم حسن96

1991-1990الصباحيةعامشبر عيسى عبد الرسول97

1991-1990الصباحيةعامشذى حميد محسن98

1991-1990الصباحيةعامشروق ظاھر حبيب99

1991-1990الصباحيةعامشھ'ء كريم أحمد100

1991-1990الصباحيةعامصادق حمود عيدي101

1991-1990الصباحيةعامصباح حميد عبد102

1991-1990الصباحيةعامصباح عبد سحاب103

1991-1990الصباحيةعامص'ح الدين محمد شريف104

1991-1990الصباحيةعامص'ح مھدي صالح105

1991-1990الصباحيةعامص'ح مھدي محمد صالح106

1991-1990الصباحيةعامضياء الدين محمد سلطان107

1991-1990الصباحيةعامضياء نوري سعيد108

1991-1990الصباحيةعامضياء ياسين طه109

1991-1990الصباحيةعامطه عادل حميد110

1991-1990الصباحيةعامظافر ج'ل جواد111

1991-1990الصباحيةعامعادل فوزي عباس112

1991-1990الصباحيةعامعامر حمدي عزاوي113

1991-1990الصباحيةعامعائدة اسماعيل عبيد114

1991-1990الصباحيةعامعباس عبدالس'م عبد;115

1991-1990الصباحيةعامعباس فاضل رزوقي116

1991-1990الصباحيةعامعبد اFله عبد اEمير علك117

1991-1990الصباحيةعامعبد اEمير ھادي حمود118

1991-1990الصباحيةعامعبد الرحمن علي شكر119



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1991-1990الصباحيةعامعبد الستار جبار جھاد120

1991-1990الصباحيةعامعبد العباس بطل وسيج121

1991-1990الصباحيةعامعبد الكريم صبحي حسن122

1991-1990الصباحيةعامعبدالكريم محمد رشيد123

1991-1990الصباحيةعامعبدالمنعم محمد احمد124

1991-1990الصباحيةعامعبدالناصر مظفر عبدالقادر125

1991-1990الصباحيةعامعبدعلي دھام مطر126

1991-1990الصباحيةعامعثمان ھاشم حسن127

1991-1990الصباحيةعامعدنان سالم جواد128

1991-1990الصباحيةعامعدنان عباس جاسم129

1991-1990الصباحيةعامعزيز -يذ محمد130

1991-1990الصباحيةعامعصام عيسى احمد131

1991-1990الصباحيةعامعصام ھنداوي ھويدي132

1991-1990الصباحيةعامع'ء كامل يوسف133

1991-1990الصباحيةعامع'وي غني محمد رضا134

1991-1990الصباحيةعامعلي اسماعيل جاسم135

1991-1990الصباحيةعامعلي حالد علي136

1991-1990الصباحيةعامعلي حسين ساجت137

1991-1990الصباحيةعامعلي حسين علي عبد138

1991-1990الصباحيةعامعلي حسين محسن139

1991-1990الصباحيةعامعلي زامل محمد سعيد140

1991-1990الصباحيةعامعلي طارق شكري141

1991-1990الصباحيةعامعلي عادل حسن142

1991-1990الصباحيةعامعلي غالب ھادي143

1991-1990الصباحيةعامعلي كاظم جابر144

1991-1990الصباحيةعامعلي كاظم حمدان145

1991-1990الصباحيةعامعلي كامل إبراھيم146

1991-1990الصباحيةعامعلي ناجي ضحيل 147

1991-1990الصباحيةعامعلي نعيم عبدا-مير148

1991-1990الصباحيةعامعلي ياسين إبراھيم149

1991-1990الصباحيةعامعلي يحيى صالح150

1991-1990الصباحيةعامعماد فاضل عيفان151

1991-1990الصباحيةعامعماد مجيد امين152

1991-1990الصباحيةعامعمار حميد ابراھيم153

1991-1990الصباحيةعامعمار عباس جواد154

1991-1990الصباحيةعامعمار عبدالحسين شيخة155

1991-1990الصباحيةعامعمار ھادي سلطان156

1991-1990الصباحيةعامعيسى جاسم عبد157

1991-1990الصباحيةعامغادة عبد المجيد عبد الحميد158

1991-1990الصباحيةعامفاخر صاحب جاسم159



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1991-1990الصباحيةعامفارس جعفر جابر160

1991-1990الصباحيةعامفارع مجيد حميد161

1991-1990الصباحيةعامفاضل حسن جاسم162

1991-1990الصباحيةعامفخري رستم مرزا163

1991-1990الصباحيةعامفريد يوسف شمعون164

1991-1990الصباحيةعامف'ح صبري حسن165

1991-1990الصباحيةعامفؤاد مسي كريم166

1991-1990الصباحيةعامفيصل علي سليمان167

1991-1990الصباحيةعامقاسم عبد الصاحب جرجس168

1991-1990الصباحيةعامقصي إبراھيم كمال169

1991-1990الصباحيةعامقصي ستار نايف170

1991-1990الصباحيةعامكريم نوري كاطع171

1991-1990الصباحيةعامكوكب زكي أحمد172

1991-1990الصباحيةعامكيان مزيف عزيز173

1991-1990الصباحيةعاملمى عبدالملك محمد174

1991-1990الصباحيةعاملمياء كوركيس توما175

1991-1990الصباحيةعامليث بھجت محمد176

1991-1990الصباحيةعامليث جبار عبد اEمير177

1991-1990الصباحيةعامليث عبدالصاحب ابراھيم178

1991-1990الصباحيةعامليث فرج يوسف179

1991-1990الصباحيةعاملينا عدنان يوسف180

1991-1990الصباحيةعامماجد حامد محمد رضا181

1991-1990الصباحيةعامماجد نعمة محمد182

1991-1990الصباحيةعاممازن محي محمود183

1991-1990الصباحيةعاممالك بدر موسى184

1991-1990الصباحيةعاممحسن شمخي جبار185

1991-1990الصباحيةعاممحمد احمد علي186

1991-1990الصباحيةعاممحمد جاسم محمد187

1991-1990الصباحيةعاممحمد جعفر احمد188

1991-1990الصباحيةعاممحمد حسين اسماعيل189

1991-1990الصباحيةعاممحمد حسين شكر190

1991-1990الصباحيةعاممحمد حسين صبيح191

1991-1990الصباحيةعاممحمد حكيم جبار192

1991-1990الصباحيةعاممحمد سليمان عبد193

1991-1990الصباحيةعاممحمد صالح مھدي194

1991-1990الصباحيةعاممحمد صبحي محمد195

1991-1990الصباحيةعاممحمد عبد الجبار سلمان196

1991-1990الصباحيةعاممحمد عبدالخالق صالح197

1991-1990الصباحيةعاممحمد عبدالرزاق حمد198

1991-1990الصباحيةعاممحمد عبدالمطلب199



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1991-1990الصباحيةعاممحمد عبود عبد العزيز200

1991-1990الصباحيةعاممحمد عبيد سمير201

1991-1990الصباحيةعاممحمد عمر مجيد202

1991-1990الصباحيةعاممحمد عودة عبد203

1991-1990الصباحيةعاممحمد عويد ھيدان204

1991-1990الصباحيةعاممحمد غازي فخري205

1991-1990الصباحيةعاممحمد فريد محمد206

1991-1990الصباحيةعاممحمد فؤاد يوسف207

1991-1990الصباحيةعاممحمود عبدالستار عبدالكريم208

1991-1990الصباحيةعاممصطفى عبد; مراح209

1991-1990الصباحيةعاممعن يوسف ايوب210

1991-1990الصباحيةعاممكي شاكر محمود211

1991-1990الصباحيةعاممنتظر علي علي اكبر212

1991-1990الصباحيةعاممنتھى عبد الحسين محمد213

1991-1990الصباحيةعاممنى محمد كريم214

1991-1990الصباحيةعاممنير عبدالرحمن احمد215

1991-1990الصباحيةعاممنير كاظم فاطس216

1991-1990الصباحيةعاممنير ھاشم خضير217

1991-1990الصباحيةعاممھا محمد عبد الغفور218

1991-1990الصباحيةعاممھدي علوان خريبط219

1991-1990الصباحيةعاممھدي نعيم خليف220

1991-1990الصباحيةعاممھند عماد عبد الصاحب221

1991-1990الصباحيةعاممي عجيل عمران222

1991-1990الصباحيةعاممي فؤاد إسحق223

1991-1990الصباحيةعاممي يعقوب حنا224

1991-1990الصباحيةعامميادة مروان اديب225

1991-1990الصباحيةعامنبز جبرائيل يوسف226

1991-1990الصباحيةعامنبيل عبدالعزيز ابراھيم227

1991-1990الصباحيةعامنبيل عبدالكريم خلف228

1991-1990الصباحيةعامنبيل نزيه أحمد229

1991-1990الصباحيةعامنجاح عبد ; محمد230

1991-1990الصباحيةعامنج'ء حسن توفيق231

1991-1990الصباحيةعامنجم عبد الحسين ھليل232

1991-1990الصباحيةعامنزار عثمان أحمد233

1991-1990الصباحيةعامنزار ھاشم جعفر234

1991-1990الصباحيةعامنشوان نجيب سليمان235

1991-1990الصباحيةعامنضال متي حنا236

1991-1990الصباحيةعامنعمة عبدالزھرة عباس237

1991-1990الصباحيةعامنمير سلمان كشكول238

1991-1990الصباحيةعامنوال صبار حسين239
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1991-1990الصباحيةعامھادي جابر ھادي240

1991-1990الصباحيةعامھالة وليد عبدالجليل241

1991-1990الصباحيةعامھيثم حليم مھدي242

1991-1990الصباحيةعامھيثم عباس حاجي243

1991-1990الصباحيةعامھيثم نعمة حمودي244

1991-1990الصباحيةعاموسام ابراھيم حسين245

1991-1990الصباحيةعاموسام عبد اEحد خمركو246

1991-1990الصباحيةعاموسام وجيه ھادي247

1991-1990الصباحيةعاموعد الياس بطرس248

1991-1990الصباحيةعاموفاء سليم جرجيس249

1991-1990الصباحيةعاموئام عباس حسين250

1991-1990الصباحيةعامياسر محمد حسن251

1991-1990الصباحيةعامياسمين كامل صالح252

1991-1990الصباحيةعاميسرى جاسم عيدان253

1991-1990الصباحيةعاميسرى حامد عبد المجيد254

1991-1990الصباحيةعاميوسف ص'ح الدين يوسف255

1991-1990الصباحيةعاميوسف ھاشم يوسف256


