
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1993-1992الصباحيةعاماحمد عزيز شاكر1

1993-1992الصباحيةعاماحمد يوسف ابراھيم2

1993-1992الصباحيةعاماخ!ص كاظم بحر3

1993-1992الصباحيةعامازھار ھادي صالح4

1993-1992الصباحيةعاماقبال محمد وادي5

1993-1992الصباحيةعامامير عبدالصاحب يارة6

1993-1992الصباحيةعامامين عبدالكاظم ماضي7

1993-1992الصباحيةعامإبتسام حسين علي8

1993-1992الصباحيةعامإبراھيم محمد لطفي9

1993-1992الصباحيةعامإبراھيم ھ!ل ھاشم10

1993-1992الصباحيةعامإخ!ص عبد المھدي حسن11

1993-1992الصباحيةعامإسراء طالب علي12

1993-1992الصباحيةعامإسراء عبد الوھاب حمودي13

1993-1992الصباحيةعامإنتقال نعمة جواد ( تغيير أسم )14

1993-1992الصباحيةعامإيمان طالب خزعل15

1993-1992الصباحيةعامأبو بكر مصطفى حمادي16

1993-1992الصباحيةعامأبو ذر ماجد حسين17

1993-1992الصباحيةعامأحمد الس!م خليل18

1993-1992الصباحيةعامأحمد شھاب برزو19

1993-1992الصباحيةعامأحمد عماد صالح20

1993-1992الصباحيةعامأحمد مھدي عباس21

1993-1992الصباحيةعامأدور صبري توما22

1993-1992الصباحيةعامأشواق كمال فوزي23

1993-1992الصباحيةعامأمينة عبد 8 فقي صالح24

1993-1992الصباحيةعامأيمن شاكر محمود25

1993-1992الصباحيةعامآرام واركيس طاجيك26

1993-1992الصباحيةعامباسم داود جاسم27

1993-1992الصباحيةعامبان عبد الكريم صبري28

1993-1992الصباحيةعامبان محمد عباس29

1993-1992الصباحيةعامباھر متي بحو30

1993-1992الصباحيةعامبتول عبد8 مھدي31

1993-1992الصباحيةعامبثينة اسماعيل ابراھيم /ط.ع. سوري32

1993-1992الصباحيةعامبسام فائق داود33

1993-1992الصباحيةعامبشار عثمان جاج بدر34

1993-1992الصباحيةعامتافان عباس امين35

1993-1992الصباحيةعامتحسين علي رشيد36

1993-1992الصباحيةعامتغريد خليفة محمد37

1993-1992الصباحيةعامثائر عبد ا=ئمة عبد الرضا38

1993-1992الصباحيةعامجبار ھ!ل حسن 39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1993-1992الصباحيةعامجليل غالي احيمد40

1993-1992الصباحيةعامجواد علي محمد41

1993-1992الصباحيةعامجودي عدنان جودي42

1993-1992الصباحيةعامحسان زھير صبري43

1993-1992الصباحيةعامحسن حميد محمد44

1993-1992الصباحيةعامحسن عباس حسن45

1993-1992الصباحيةعامحسنين محمد درويش46

1993-1992الصباحيةعامحسين إسماعيل سعد47

1993-1992الصباحيةعامحسين حنون عرمش48

1993-1992الصباحيةعامحسين سليم مزعل49

1993-1992الصباحيةعامحسين عبد ا=مير حسين50

1993-1992الصباحيةعامحسين علي شھيد51

1993-1992الصباحيةعامحسين كاطع صالح52

1993-1992الصباحيةعامحقي إسماعيل ولي53

1993-1992الصباحيةعامحيدر عبد الكريم شاھر54

1993-1992الصباحيةعامخالد علي مھدي55

1993-1992الصباحيةعامخالد محمد بريسم56

1993-1992الصباحيةعامخالد نعمة كريدي57

1993-1992الصباحيةعامدعد عادل محمد صادق58

1993-1992الصباحيةعامديار إبراھيم سركيس59

1993-1992الصباحيةعامذكرى فاضل محمد سعيد60

1993-1992الصباحيةعامرافد عادل نجيب61

1993-1992الصباحيةعامرائد جورج داود62

1993-1992الصباحيةعامرشا فاضل كيطان63

1993-1992الصباحيةعامرعد جمعة باش64

1993-1992الصباحيةعامرعد جودة زعيتر65

1993-1992الصباحيةعامرعد نور حسين66

1993-1992الصباحيةعامرغد حنا متي67

1993-1992الصباحيةعامرمزي دانيل كوركيس68

1993-1992الصباحيةعامرنا محمود عبد الجبار69

1993-1992الصباحيةعامرواء جليل كريم70

1993-1992الصباحيةعامروزكان عبدالقادر ج!ل71

1993-1992الصباحيةعامرياض يوسف مھدي72

1993-1992الصباحيةعامزكي زكي ابراھيم / ط.ع. اردني73

1993-1992الصباحيةعامزھراء تقي عبدالحسين74

1993-1992الصباحيةعامزياد عبدالرزاق موسى75

1993-1992الصباحيةعامزياد كاظم محمد76

1993-1992الصباحيةعامزيد قاسم محمد علي77

1993-1992الصباحيةعامزينب فريد عبد الشھيد78

1993-1992الصباحيةعامزينة جورج عمو79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1993-1992الصباحيةعامسالي ھاشم محمد80

1993-1992الصباحيةعامسامان عباس فاضل81

1993-1992الصباحيةعامساھر محمد سليمان ط.ع. فلسطيني82

1993-1992الصباحيةعامسحر طالب عليوي83

1993-1992الصباحيةعامسحر فاضل ھرمز84

1993-1992الصباحيةعامسرمد خالص عبدالرحمن85

1993-1992الصباحيةعامسعد حسن زعين86

1993-1992الصباحيةعامسعد سعدي أحمد87

1993-1992الصباحيةعامسعد كامل حسين88

1993-1992الصباحيةعامسعيد عبد الجبار شاكر89

1993-1992الصباحيةعامس!م حسن صباح90

1993-1992الصباحيةعامسلمى ايشو يوسف91

1993-1992الصباحيةعامسناء حمدي ھادي92

1993-1992الصباحيةعامسندس فاضل كاظم93

1993-1992الصباحيةعامسھير عبد 8 وحيد94

1993-1992الصباحيةعامسھيل عبدالستار حسين95

1993-1992الصباحيةعامسوزان أكرم صابر96

1993-1992الصباحيةعامسومر ع!ء حسين 97

1993-1992الصباحيةعامشاھين عبيس محمد98

1993-1992الصباحيةعامشجن ص!ح الدين جمعه99

1993-1992الصباحيةعامشذى كاظم خلف 100

1993-1992الصباحيةعامصفاء رمضان نتيش101

1993-1992الصباحيةعامص!ح الدين زكريا محمد102

1993-1992الصباحيةعامضياء عبد الرسول جعفر103

1993-1992الصباحيةعامضياء علي تمن104

1993-1992الصباحيةعامضياء نوري عبد الحسين105

1993-1992الصباحيةعامطارق سليم ايرميا106

1993-1992الصباحيةعامطارق صادق عبد1078

1993-1992الصباحيةعامعادل جمعة حسن108

1993-1992الصباحيةعامعادل عباس احمد109

1993-1992الصباحيةعامعادل عبد الرزاق عبيد110

1993-1992الصباحيةعامعامر صبيح ھادي111

1993-1992الصباحيةعامعامر عادل عبد الجبار112

1993-1992الصباحيةعامعامر مھدي رشيد113

1993-1992الصباحيةعامعامر نجم عبد 1148

1993-1992الصباحيةعامعباس جاسم حسن115

1993-1992الصباحيةعامعباس عبد ا=مير جاسم116

1993-1992الصباحيةعامعباس عبد ا=مير علي117

1993-1992الصباحيةعامعباس عبد الكاظم عريبي118

1993-1992الصباحيةعامعبد 8 لعيبي باھظ119



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1993-1992الصباحيةعامعبد زيد راشد120

1993-1992الصباحيةعامعبدالرضا محمود احمد121

1993-1992الصباحيةعامعبد8 كاظم حلواص122

1993-1992الصباحيةعامعبدة محسن ناصر123

1993-1992الصباحيةعامعبير محمود حسن124

1993-1992الصباحيةعامعذراء سعد فخري125

1993-1992الصباحيةعامعرفان محمد فھمي سعيد126

1993-1992الصباحيةعامعزة غسان زكي127

1993-1992الصباحيةعامعفاف عدنان احمد128

1993-1992الصباحيةعامع!ء حسين جواد129

1993-1992الصباحيةعامع!ء عبدالرزاق ضيدان130

1993-1992الصباحيةعامعلي جمال نوري131

1993-1992الصباحيةعامعلي شيب مھدي132

1993-1992الصباحيةعامعلي محمد رمزي133

1993-1992الصباحيةعامعلياء عبداEمير عبدالكريم134

1993-1992الصباحيةعامعماد محمد شفيق135

1993-1992الصباحيةعامعماد محمد علي عبد الحسين136

1993-1992الصباحيةعامعمار طارق حسين137

1993-1992الصباحيةعامعمار عماد وديع138

1993-1992الصباحيةعامعمار محمد حسن139

1993-1992الصباحيةعامعمار ھاني صبري140

1993-1992الصباحيةعامعمر حامد عمر141

1993-1992الصباحيةعامعمر صالح كريم142

1993-1992الصباحيةعامعمر قصي صبري143

1993-1992الصباحيةعامعھد يوسف سعيد144

1993-1992الصباحيةعامغروب إبراھيم حسين145

1993-1992الصباحيةعامغسان غازي جاسم146

1993-1992الصباحيةعامغسان محمد خماس147

1993-1992الصباحيةعامغسان محمد علي عبدالكريم148

1993-1992الصباحيةعامفاضل عباس عبد المجيد149

1993-1992الصباحيةعامفداء كفاح عبدالمحسن150

1993-1992الصباحيةعامفراس إبراھيم كاظم151

1993-1992الصباحيةعامفراس فاضل بدري152

1993-1992الصباحيةعامفراس فاضل شاكر153

1993-1992الصباحيةعامفراس محمد غني سليمان154

1993-1992الصباحيةعامفراس معتوق سليمان155

1993-1992الصباحيةعامفرقد فؤاد عبدالكريم156

1993-1992الصباحيةعامف!ح عثمان جميل157

1993-1992الصباحيةعامفيكي بنيامين نھابيت158

1993-1992الصباحيةعامكاظم جواد كاظم159



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1993-1992الصباحيةعامكاظم رحيم أرزيج160

1993-1992الصباحيةعامكثير عبد8 ناجي161

1993-1992الصباحيةعاملمياء محمد عبدالرحمن162

1993-1992الصباحيةعامليث عبد الوھاب مھدي163

1993-1992الصباحيةعامليث ھاشم طعمة164

1993-1992الصباحيةعامماجد ثجيل ياسر165

1993-1992الصباحيةعاممازن جعفر صادق166

1993-1992الصباحيةعاممازن عدنان مجبد167

1993-1992الصباحيةعاممازن محمدج حسين سعيد168

1993-1992الصباحيةعاممثنى محسن محمد169

1993-1992الصباحيةعاممحمد تركي أمين170

1993-1992الصباحيةعاممحمد جميل عطشان171

1993-1992الصباحيةعاممحمد صالح عناد172

1993-1992الصباحيةعاممحمد عبد الصاحب باقر173

1993-1992الصباحيةعاممحمد عبدالحميد مجيد174

1993-1992الصباحيةعاممحمد عبد8 محمو د175

1993-1992الصباحيةعاممحمد عبيس عبيد176

1993-1992الصباحيةعاممحمد عزيز محمد كريم177

1993-1992الصباحيةعاممحمد نعمان عمران178

1993-1992الصباحيةعاممسعد أمير إسماعيل179

1993-1992الصباحيةعاممصطفى عبداللطيف نوري180

1993-1992الصباحيةعاممظفر فاتح شكور181

1993-1992الصباحيةعاممعاوية (مھاوية) علي محمد /ط.ع. فلسطيني182

1993-1992الصباحيةعاممعمر نوري أحمد183

1993-1992الصباحيةعاممنال حسن رحيم184

1993-1992الصباحيةعاممنال عبداEمير كرار185

1993-1992الصباحيةعاممھا بدر عبد المجيد186

1993-1992الصباحيةعاممھدي محمد علي معصوم187

1993-1992الصباحيةعاممھدي ھادي وجعان188

1993-1992الصباحيةعاممھند أحمد جاسم189

1993-1992الصباحيةعاممھند نور سوادي190

1993-1992الصباحيةعاممؤيد كاظم صالح191

1993-1992الصباحيةعامنادية عبداللطيف192

1993-1992الصباحيةعامنافع داود سليمان193

1993-1992الصباحيةعامنبيل كاظم مناتي194

1993-1992الصباحيةعامنداء نوري ناصر195

1993-1992الصباحيةعامندى حسين محمد مھدي196

1993-1992الصباحيةعامنعمان داود ناصر197

1993-1992الصباحيةعامنعمان عبد اليمه كاظم198

1993-1992الصباحيةعامنھاد كاظم عيدان199
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1993-1992الصباحيةعامھدى محمد يوسف200

1993-1992الصباحيةعامھشام احمد حسين201

1993-1992الصباحيةعامھند حسين محمد202

1993-1992الصباحيةعامھيثم شاكر خلف203

1993-1992الصباحيةعامھيثم صالح صاحب204

1993-1992الصباحيةعاموسام عبدالحسن خلف205

1993-1992الصباحيةعاموسام فكتور يوسف206

1993-1992الصباحيةعاموسام لطيف مزعل207

1993-1992الصباحيةعاموضاح عامر حاتم 208

1993-1992الصباحيةعامياسر إبراھيم جاسم209

1993-1992الصباحيةعامياسر بكر وھيب210

1993-1992الصباحيةعامياسين طه احمد الشيخ يونس211

1993-1992الصباحيةعاميحيى صبار وھش212

1993-1992الصباحيةعاميونس سليم يوسف213


