
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1992-1991الصباحيةعامابتسام مصطفى علي1

1992-1991الصباحيةعامابراھيم زامل عربي2

1992-1991الصباحيةعامابراھيم صبيح حيال3

1992-1991الصباحيةعامابراھيم محمود سليمان4

1992-1991الصباحيةعاماثيل ادور كوركيس5

1992-1991الصباحيةعاماحسان عباس عبدا%مير6

1992-1991الصباحيةعاماحمد حسن جعفر7

1992-1991الصباحيةعاماحمد ص(ح الدين مصطفى8

1992-1991الصباحيةعاماحمد عبد* علي9

1992-1991الصباحيةعاماحمد علي احمد10

1992-1991الصباحيةعاماحمد علي عبدا%مير11

1992-1991الصباحيةعاماحمد غازي ابراھيم12

1992-1991الصباحيةعاماحمد فائق علي13

1992-1991الصباحيةعامادھم محمود شكر*14

1992-1991الصباحيةعاماراز محمود طاھر15

1992-1991الصباحيةعامازھار صالح مھدي16

1992-1991الصباحيةعاماسعد ھاشم احمد17

1992-1991الصباحيةعامإحسان رضا عطيه18

1992-1991الصباحيةعامإسراء عباس محمد19

1992-1991الصباحيةعامإلھام يوسف عباس20

1992-1991الصباحيةعامإيھاب حبيب بطرس21

1992-1991الصباحيةعامإيھاب نھاد بھجت22

1992-1991الصباحيةعامأحمد حاتم حسين23

1992-1991الصباحيةعامأحمد حسين علوان24

1992-1991الصباحيةعامأحمد عبد الحسين خميد25

1992-1991الصباحيةعامأحمد عبد الرسول أمين26

1992-1991الصباحيةعامأحمد كريم أحمد27

1992-1991الصباحيةعامأحمد محسن راضي28

1992-1991الصباحيةعامأحمد محمد باقر29

1992-1991الصباحيةعامأحمد ناجي كاظم30

1992-1991الصباحيةعامأرد%ن علي كمال31

1992-1991الصباحيةعامأرشام بارتاميوس أسادور32

1992-1991الصباحيةعامأسعد محمد ياسين33

1992-1991الصباحيةعامأسعد مھدي عبد *34

1992-1991الصباحيةعامأسوان علي جودت35

1992-1991الصباحيةعامأسيل صاحب عبد الجليل36

1992-1991الصباحيةعامأيھم حميد سعدي37

1992-1991الصباحيةعامآ%ء عباس محمد38

1992-1991الصباحيةعامآيثار خليل ياسين39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1992-1991الصباحيةعامباسل نعيم يوسف40

1992-1991الصباحيةعامباسم حميد كريم41

1992-1991الصباحيةعامباسم سلمان إبراھيم42

1992-1991الصباحيةعامبان خليل إبراھيم43

1992-1991الصباحيةعامبتول خليل إبراھيم44

1992-1991الصباحيةعامبثينة فاضل عاشور45

1992-1991الصباحيةعامبشار غانم حنا46

1992-1991الصباحيةعامبشرى رحمن عجيل47

1992-1991الصباحيةعامبشيركو عزيز علي48

1992-1991الصباحيةعامبلسم أنور يعقوب49

1992-1991الصباحيةعامتماضر عبد الخالق مھدي50

1992-1991الصباحيةعامجابر كمال جبوري51

1992-1991الصباحيةعامجاسم كاظم حنون52

1992-1991الصباحيةعامج(ل محمود محمد53

1992-1991الصباحيةعامجمعة عواد حمد54

1992-1991الصباحيةعامحامد أحمد عبد الكريم55

1992-1991الصباحيةعامحسام محمد حسين عبد ا=مير56

1992-1991الصباحيةعامحسن عبد الھادي مھدي57

1992-1991الصباحيةعامحسين علي مھدي58

1992-1991الصباحيةعامحسين محمد عبيد59

1992-1991الصباحيةعامحكمت يونس جميل60

1992-1991الصباحيةعامحمودي حسين عبد61

1992-1991الصباحيةعامحيدر ستار محمد62

1992-1991الصباحيةعامحيدر عباس حميد63

1992-1991الصباحيةعامحيدر عبد الھادي عبد الرزاق64

1992-1991الصباحيةعامحيدر عبد علوان65

1992-1991الصباحيةعامحيدر عبدالرضا علوان66

1992-1991الصباحيةعامحيدر عبدالرضا ھادي67

1992-1991الصباحيةعامحيدر عبدالمجيد راضي68

1992-1991الصباحيةعامحيدر عبيس عبد69

1992-1991الصباحيةعامحيدر عزيز غزاي70

1992-1991الصباحيةعامحيدر فيصل جعفر71

1992-1991الصباحيةعامحيدر قاسم حسن72

1992-1991الصباحيةعامحيدر كاظم عبود73

1992-1991الصباحيةعامحيدر محسن يوسف74

1992-1991الصباحيةعامحيدر محمود حسين75

1992-1991الصباحيةعامخالد داود سلمان76

1992-1991الصباحيةعامخالد زامل محمد سعيد77

1992-1991الصباحيةعامخالد صكبان حميد78

1992-1991الصباحيةعامخلدون أنور فزع79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1992-1991الصباحيةعامخليل حميد عبدالحسين80

1992-1991الصباحيةعامخير عبد ا=مير جابر81

1992-1991الصباحيةعامداليه عباس أحمد82

1992-1991الصباحيةعامدانيل نيسان يلدا83

1992-1991الصباحيةعامدماون محمد كريم84

1992-1991الصباحيةعامرافد عبدا%مير مھدي85

1992-1991الصباحيةعامرائد سالم عزت86

1992-1991الصباحيةعامرحاب موسى منسي87

1992-1991الصباحيةعامرعد جميل غالب88

1992-1991الصباحيةعامرعد زھير صبيح89

1992-1991الصباحيةعامرعد عبد الجبار جودت90

1992-1991الصباحيةعامرغد عبد ا=مير جاسم91

1992-1991الصباحيةعامرفاه جاسم محمد92

1992-1991الصباحيةعامرفاه عبد المھدي علوان93

1992-1991الصباحيةعامرياض فائق علي94

1992-1991الصباحيةعامريمون جون بولص95

1992-1991الصباحيةعامزكي ناجي ياسر96

1992-1991الصباحيةعامزياد طارق شكري97

1992-1991الصباحيةعامزيد فالح محسن98

1992-1991الصباحيةعامزينب إبراھيم عبد الرضا99

1992-1991الصباحيةعامزينب سعدون عبود100

1992-1991الصباحيةعامزينب شميران خزعل101

1992-1991الصباحيةعامزينب صبحي موسى102

1992-1991الصباحيةعامزينب فالح محسن103

1992-1991الصباحيةعامزينب ماجد محمد104

1992-1991الصباحيةعامزينب مھدي ھاشم105

1992-1991الصباحيةعامسجى حميد عزيز106

1992-1991الصباحيةعامسحر عبيد عمارة107

1992-1991الصباحيةعامسراب خليل طه108

1992-1991الصباحيةعامسردار محمود نوروز109

1992-1991الصباحيةعامسركون نجم الدين مجيد110

1992-1991الصباحيةعامسرمد محمد رشيد111

1992-1991الصباحيةعامسرمد يوسف بشير112

1992-1991الصباحيةعامسعد جمعه عبد *113

1992-1991الصباحيةعامسعد فرنسيس شمعون114

1992-1991الصباحيةعامس(م سمير جرجيس115

1992-1991الصباحيةعامسميرة سعدي حميد116

1992-1991الصباحيةعامسميعه جمعه جعفر117

1992-1991الصباحيةعامسھير سعد سعيد118

1992-1991الصباحيةعامسھير ھادي جاسم119



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1992-1991الصباحيةعامسوسن حسون محمد120

1992-1991الصباحيةعامشاكر محمود علوان121

1992-1991الصباحيةعامشاھين عزالدين احمد122

1992-1991الصباحيةعامشذى صادق حسن123

1992-1991الصباحيةعامصافي عبد حسن124

1992-1991الصباحيةعامصبا عبد الرزاق محمود125

1992-1991الصباحيةعامصفاء حميد خليل126

1992-1991الصباحيةعامص(ح رفعت سرحت127

1992-1991الصباحيةعامص(ح نوري كرجي128

1992-1991الصباحيةعامطه ياسين منير129

1992-1991الصباحيةعامظافر فوزي جميل130

1992-1991الصباحيةعامعاد أمين عبيد131

1992-1991الصباحيةعامعادل عبد الجبار محمود132

1992-1991الصباحيةعامعادل مھدي جبار133

1992-1991الصباحيةعامعامر عبدالعزيز محمد134

1992-1991الصباحيةعامعائد حسن محمود135

1992-1991الصباحيةعامعباس ھادي عبد عواد136

1992-1991الصباحيةعامعبد الجبار عبد الحسين عيدان137

1992-1991الصباحيةعامعبد الكريم عبد * عبد138

1992-1991الصباحيةعامعبد المعين ھاشم داود139

1992-1991الصباحيةعامعبد مسلم صبار140

1992-1991الصباحيةعامعبدالباسط عبدالصمد حسين141

1992-1991الصباحيةعامعبير عدنان جليل142

1992-1991الصباحيةعامعدنان نجم الدين عبد اللطيف143

1992-1991الصباحيةعامعدنان ھاشم مجيد144

1992-1991الصباحيةعامعدي محمد عباس145

1992-1991الصباحيةعامعصام جمعة كامل146

1992-1991الصباحيةعامعقيل كريم كاظم147

1992-1991الصباحيةعامع(ء خطاب سلمان148

1992-1991الصباحيةعامع(ء صالح فتحي149

1992-1991الصباحيةعامع(ء عبد الرزاق حسن150

1992-1991الصباحيةعامعلي جابر ناجي151

1992-1991الصباحيةعامعلي حسين عبد ا=مير152

1992-1991الصباحيةعامعلي حيدر محمد سعيد153

1992-1991الصباحيةعامعلي دعير فھد154

1992-1991الصباحيةعامعلي سعيد عبد الحسين155

1992-1991الصباحيةعامعلي عبد ا=مير عباس156

1992-1991الصباحيةعامعلي عبد الحسين عبود157

1992-1991الصباحيةعامعلي عبدالنبي حسين158

1992-1991الصباحيةعامعلي محسن محمد159



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1992-1991الصباحيةعامعلي ياس لقمان160

1992-1991الصباحيةعامعمار عبد النبي عبد الس(م161

1992-1991الصباحيةعامعمار نافع حميد162

1992-1991الصباحيةعامعمر عبدالقادر احمد163

1992-1991الصباحيةعامعوف عبد الرحمن سلمان164

1992-1991الصباحيةعامغادة عبدالجبار سعيد165

1992-1991الصباحيةعامغادة فائز ناصر166

1992-1991الصباحيةعامغسان محسن جاسم167

1992-1991الصباحيةعامفادي اسكندر علي168

1992-1991الصباحيةعامفادي يلدا إسحق169

1992-1991الصباحيةعامفارس علي صالح170

1992-1991الصباحيةعامفاضل عباس ياسر171

1992-1991الصباحيةعامفائق جعفر حسين172

1992-1991الصباحيةعامفراس حميد مجيد173

1992-1991الصباحيةعامفراس عبد راضي174

1992-1991الصباحيةعامفرھاد ابراھيم حسين175

1992-1991الصباحيةعامفرھاد كله رھش كريم176

1992-1991الصباحيةعامفريد حميد عبد177

1992-1991الصباحيةعامف(ح حسن سيف الدين178

1992-1991الصباحيةعامف(ح حسن عبد الباقي179

1992-1991الصباحيةعامف(ح سامي محمد180

1992-1991الصباحيةعامف(ح مجيد علي181

1992-1991الصباحيةعامفؤاد خضير وحيد182

1992-1991الصباحيةعامفؤاد غازي احمد183

1992-1991الصباحيةعامفيان محمود بكر184

1992-1991الصباحيةعامفيحاء خليل صالح185

1992-1991الصباحيةعامقاسم علي مجيد186

1992-1991الصباحيةعامقاسم يحيى حمود187

1992-1991الصباحيةعامقتيبة ضياء سھيل188

1992-1991الصباحيةعامكارزان حمه شريف189

1992-1991الصباحيةعامكاظم عكروش عبيد190

1992-1991الصباحيةعامكريم ريسان دخيل191

1992-1991الصباحيةعامكفاية محمد طارق192

1992-1991الصباحيةعاملبيب عبدالمحسن حيدر193

1992-1991الصباحيةعاملمياء جمعه كاظم194

1992-1991الصباحيةعامليث شفيق زيرو195

1992-1991الصباحيةعامماجد مسعود يلدا196

1992-1991الصباحيةعاممارال بابكين ماركار197

1992-1991الصباحيةعامماھر حيدر محمد علي198

1992-1991الصباحيةعاممآثر مالك نصيف199



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1992-1991الصباحيةعاممثنى إبراھيم إسماعيل200

1992-1991الصباحيةعاممجيد سلمان مجيد201

1992-1991الصباحيةعاممحسن عليوي مطر202

1992-1991الصباحيةعاممحمد إبراھيم شريف203

1992-1991الصباحيةعاممحمد أحمد عبد الرحمن204

1992-1991الصباحيةعاممحمد أيوب عبد *205

1992-1991الصباحيةعاممحمد ثامر محمد206

1992-1991الصباحيةعاممحمد جاسم محمد جاسم207

1992-1991الصباحيةعاممحمد جواد كاظم208

1992-1991الصباحيةعاممحمد خالد عبد المجيد209

1992-1991الصباحيةعاممحمد خليل عبد اللطيف210

1992-1991الصباحيةعاممحمد رسن حمود211

1992-1991الصباحيةعاممحمد صبيح ابراھيم212

1992-1991الصباحيةعاممحمد عبد الجواد يوسف213

1992-1991الصباحيةعاممحمد عبد الرزاق صفوي214

1992-1991الصباحيةعاممحمد عبد الزھرة جاسب215

1992-1991الصباحيةعاممحمد عبد الغني عبد216

1992-1991الصباحيةعاممحمد عبد * خضر217

1992-1991الصباحيةعاممحمد عبود شھاب218

1992-1991الصباحيةعاممحمد عظيم جبر219

1992-1991الصباحيةعاممحمد مخيف عاجل220

1992-1991الصباحيةعاممحمد ناجي نوري221

1992-1991الصباحيةعاممحمد ھويدي مراد222

1992-1991الصباحيةعاممريوان كمال داود223

1992-1991الصباحيةعاممضر كنعان عبد المجيد224

1992-1991الصباحيةعاممظاھر حامد محسن225

1992-1991الصباحيةعاممعمر عدنان دواح226

1992-1991الصباحيةعاممعيد فياض حسين227

1992-1991الصباحيةعاممنذر محمود قاسم228

1992-1991الصباحيةعاممنذر نعمان متي229

1992-1991الصباحيةعاممنصور مظلوم جباره230

1992-1991الصباحيةعاممنى مجيد حبيب231

1992-1991الصباحيةعاممنيره حمد حسن232

1992-1991الصباحيةعاممھا باقر ھاشم233

1992-1991الصباحيةعاممھا رحيم كريم234

1992-1991الصباحيةعاممھا عبدالقادر احمد235

1992-1991الصباحيةعاممھدي صالح عطية236

1992-1991الصباحيةعاممھند أدور يعقوب237

1992-1991الصباحيةعامميثم عبد ا=مير أحمد238

1992-1991الصباحيةعامميسون محمد حميد239



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
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1992-1991الصباحيةعاممينان ايشايه مرخائي240

1992-1991الصباحيةعامنادية عدنان حسين241

1992-1991الصباحيةعامنادية عزيز محمد242

1992-1991الصباحيةعامناھد مھجر بركة243

1992-1991الصباحيةعامنائل حكمت سلمان244

1992-1991الصباحيةعامندى جودي جليل245

1992-1991الصباحيةعامنريمان حسين عبدا%مير246

1992-1991الصباحيةعامنزار محمدعلي بيرم247

1992-1991الصباحيةعامنزار نادر محمد248

1992-1991الصباحيةعامنصير عبدالمنعم محمد249

1992-1991الصباحيةعامنعمه محمد أحمد250

1992-1991الصباحيةعامنعيم عطية بدر251

1992-1991الصباحيةعامنوار نجم عبد *252

1992-1991الصباحيةعامنوري فؤاد نوري253

1992-1991الصباحيةعامنوري منير كاطع254

1992-1991الصباحيةعامنوفل ھادي ناصر255

1992-1991الصباحيةعامھالة عبدا%مير حسين256

1992-1991الصباحيةعامھالة محمد محمد جابر257

1992-1991الصباحيةعامھدى حبيب توفيق258

1992-1991الصباحيةعامھدى عبيد داغر259

1992-1991الصباحيةعامھدير يعقوب حبيب260

1992-1991الصباحيةعامھراند ھايك كيغام261

1992-1991الصباحيةعامھيمات مصطفى احمد262

1992-1991الصباحيةعاموائل صاحب مجيد263

1992-1991الصباحيةعاموداد خضير حسن264

1992-1991الصباحيةعاموليد نجم عبد *265

1992-1991الصباحيةعاميلماز عبد ا=مير ج(ل266

1992-1991الصباحيةعاميوسف عبد الرضا نجم267


