
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1994-1993الصباحيةعامابتھال عبد الحسين شيخة 1

1994-1993الصباحيةعاماحسان عبد المطلب موسى 2

1994-1993الصباحيةعاماحمد صبادر حبيب3

1994-1993الصباحيةعاماحمد صبيح عبد الرزاق4

1994-1993الصباحيةعاماحمد ص$ح الدين عيسى5

1994-1993الصباحيةعاماحمد طارق عجمي 6

1994-1993الصباحيةعاماحمد طالب عمران7

1994-1993الصباحيةعاماحمد عبد الجبار حسين8

1994-1993الصباحيةعامازھار محمود علي9

1994-1993الصباحيةعاماسراء عبد المنعم محمود10

1994-1993الصباحيةعاماسعد جاسم فرحان11

1994-1993الصباحيةعاماس$م سعد الدين يحيى12

1994-1993الصباحيةعاماميرة كردي محرج13

1994-1993الصباحيةعامانتصار احمد عبد الستار14

1994-1993الصباحيةعامانصاف مكي كاظم15

1994-1993الصباحيةعامانطوان زاوية انطوان16

1994-1993الصباحيةعامانعام حامد عواد17

1994-1993الصباحيةعاماياد صالح محمد18

1994-1993الصباحيةعاماياد عادل جعفر19

1994-1993الصباحيةعامايسر يحيى علي20

1994-1993الصباحيةعامايلين بولص مروان21

1994-1993الصباحيةعامايمان حسين مطلك22

1994-1993الصباحيةعامايمان سالم جميل23

1994-1993الصباحيةعامايمان ماجد بحري 24

1994-1993الصباحيةعامباسم جليل موسى 25

1994-1993الصباحيةعامباسم جواد جميل26

1994-1993الصباحيةعامبان حمزة عجمي27

1994-1993الصباحيةعامبسام جوزيف عبد ا2حد28

1994-1993الصباحيةعامبشار شافي محمد29

1994-1993الصباحيةعامب$سم كامل كمر30

1994-1993الصباحيةعامبھاء نعمة عبد الجليل31

1994-1993الصباحيةعامثريا محمد صالح32

1994-1993الصباحيةعامجدعان جاسم عباس33

1994-1993الصباحيةعامج$ل عبد الھادي حسين34

1994-1993الصباحيةعامجليل جاسم ابراھيم35

1994-1993الصباحيةعامجليل علي محمد 36

1994-1993الصباحيةعامجمال عبد الجبار عبيد37

1994-1993الصباحيةعامجمال يوخنا اوشانا38

1994-1993الصباحيةعامجميلة صادق جعفر39
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1994-1993الصباحيةعامحسام الدين كاظم40

1994-1993الصباحيةعامحسن رستم فارس41

1994-1993الصباحيةعامحسن زيد ابراھيم42

1994-1993الصباحيةعامحسين سامي حبيب43

1994-1993الصباحيةعامحسين عباس حمود44

1994-1993الصباحيةعامحمدي شاكر جودة45

1994-1993الصباحيةعامحنان عبد ا2مير علوان46

1994-1993الصباحيةعامحوراء راضي ماھب47

1994-1993الصباحيةعامحيدر خضير عباس 48

1994-1993الصباحيةعامحيدر سعيد عبد الحسين49

1994-1993الصباحيةعامحيدر عباس رشيد50

1994-1993الصباحيةعامحيدر عبد المھدي ھادي51

1994-1993الصباحيةعامحيدر محمد علي مجبل 52

1994-1993الصباحيةعامخالد حميد سالم53

1994-1993الصباحيةعامخالد شھاب احمد54

1994-1993الصباحيةعامخالد محمد طاھر55

1994-1993الصباحيةعامخالد ھادي مستي56

1994-1993الصباحيةعامخنساء خالد عبد علي 57

1994-1993الصباحيةعامدينا يوسف يعقوب58

1994-1993الصباحيةعامراصد محمد علي عبد الرؤوف59

1994-1993الصباحيةعامرافد مجيد لفته60

1994-1993الصباحيةعامراكان طاھر قنطار 61

1994-1993الصباحيةعامرائد كاظم فارس62

1994-1993الصباحيةعامرائد مھدي عبد الرسول63

1994-1993الصباحيةعامرسل فؤاد عبد الحسين64

1994-1993الصباحيةعامرشا حسن عبد ا2مير65

1994-1993الصباحيةعامرشا قاسم خزعل66

1994-1993الصباحيةعامرضوان نايف رضا67

1994-1993الصباحيةعامرفاه رشيد عبد المجيد68

1994-1993الصباحيةعامرند سمير محمود69

1994-1993الصباحيةعامريا محمود حسين عباس70

1994-1993الصباحيةعامرياض جمعة ھاشم71

1994-1993الصباحيةعامزانا عبد الرحمن علي72

1994-1993الصباحيةعامزكريا عبد الفتاح ابراھيم73

1994-1993الصباحيةعامزياد جميل سعيد74

1994-1993الصباحيةعامزياد طارق امين75

1994-1993الصباحيةعامزياد نافع داود76

1994-1993الصباحيةعامزيد عبد ا2مير احمد77

1994-1993الصباحيةعامزينب صبري مكطوف78

1994-1993الصباحيةعامزينب قاسم حسين79
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1994-1993الصباحيةعامزينة شھيد عبد الوزني 80

1994-1993الصباحيةعامساطع كاظم فاطس81

1994-1993الصباحيةعامستار عودة جبر 82

1994-1993الصباحيةعامسحر بشير عبد العيد83

1994-1993الصباحيةعامسداد اسعد ثابت84

1994-1993الصباحيةعامسعدية يوسف غضيب85

1994-1993الصباحيةعامسعيد عباس احمد86

1994-1993الصباحيةعامس$م حسن ظاھر 87

1994-1993الصباحيةعامس$م يعقوب فليب88

1994-1993الصباحيةعامسلوان فائق عبد الكريم89

1994-1993الصباحيةعامسمير خشان حمزة90

1994-1993الصباحيةعامسمير ظاھر حميدي 91

1994-1993الصباحيةعامسمير عبد الرضا محسن92

1994-1993الصباحيةعامسنان حكمت شناوة93

1994-1993الصباحيةعامسنان سعيد داود 94

1994-1993الصباحيةعامسھا صباح محمد صالح95

1994-1993الصباحيةعامسو2ف عبد الرحمن خضير96

1994-1993الصباحيةعامشانت كرابيت سرائيل97

1994-1993الصباحيةعامشروق عبد الرحيم نعمة98

1994-1993الصباحيةعامشناي مؤيد محمود99

1994-1993الصباحيةعامشه ونم محمد خسرو100

1994-1993الصباحيةعامشيماء مزھر طاھر101

1994-1993الصباحيةعامصادق طالب عباس102

1994-1993الصباحيةعامصالح مھدي حمزة 103

1994-1993الصباحيةعامصباح فوزي عبد الجليل104

1994-1993الصباحيةعامضحى زكي لطيفي105

1994-1993الصباحيةعامضياء حنين عزيز 106

1994-1993الصباحيةعامطالب خفيف عبيد107

1994-1993الصباحيةعامظافر عبد المجيد محمود108

1994-1993الصباحيةعامعادل علي عباس 109

1994-1993الصباحيةعامعادل ياسر حسين110

1994-1993الصباحيةعامعامر محمد كريم111

1994-1993الصباحيةعامعباس فاضل عباس112

1994-1993الصباحيةعامعباس محمد خماس113

1994-1993الصباحيةعامعبد الحميد ماجد محسن114

1994-1993الصباحيةعامعبير عبد ا2حد جورج115

1994-1993الصباحيةعامعدنان قلم علي116

1994-1993الصباحيةعامعصام فاضل عبد الكريم117

1994-1993الصباحيةعامع$ء جليل خليل118

1994-1993الصباحيةعامع$ء عباس محسن119
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1994-1993الصباحيةعامع$ء قاسم حسن 120

1994-1993الصباحيةعامع$ء قاسم محمود121

1994-1993الصباحيةعامعلي جاسم محمد سعيد122

1994-1993الصباحيةعامعلي حافظ سلمان123

1994-1993الصباحيةعامعلي حسين صالح124

1994-1993الصباحيةعامعلي صدام لفته125

1994-1993الصباحيةعامعلي عبد ا2مير حسين126

1994-1993الصباحيةعامعلي عبد الحسين127

1994-1993الصباحيةعامعلي عيسى عارف128

1994-1993الصباحيةعامعلي مفيد جاسم129

1994-1993الصباحيةعامعلي موفق محسن130

1994-1993الصباحيةعامعلي نعمة عباس131

1994-1993الصباحيةعامعماد حميد حسن132

1994-1993الصباحيةعامعماد خضر عباس 133

1994-1993الصباحيةعامعمار سامي غزالة134

1994-1993الصباحيةعامعمار علي مجيد 135

1994-1993الصباحيةعامعمار مھدي داود السلمان136

1994-1993الصباحيةعامعمر عبد الرزاق عبد القادر137

1994-1993الصباحيةعامعمر ھاني محمد علي 138

1994-1993الصباحيةعامغزوان كامل اسماعيل139

1994-1993الصباحيةعامغسان بطرس عوديش140

1994-1993الصباحيةعامغسان توما فتوحي141

1994-1993الصباحيةعامغسان عادل رحيم142

1994-1993الصباحيةعامفارس زكريا عبد المجيد143

1994-1993الصباحيةعامفاضل صالح حمودي144

1994-1993الصباحيةعامفاطمة عداي عطية145

1994-1993الصباحيةعامفائز مصطفى كمال 146

1994-1993الصباحيةعامفائزة عزيز حسون147

1994-1993الصباحيةعامفراس احمد عبد الجبار148

1994-1993الصباحيةعامفراس بھنام حنا149

1994-1993الصباحيةعامفراس عامر حبيب150

1994-1993الصباحيةعامفرج مھدي كطل151

1994-1993الصباحيةعامقصي شاكر محمود152

1994-1993الصباحيةعامقصي عبد الكاظم محمد153

1994-1993الصباحيةعامقصي عبد المنعم عليوي 154

1994-1993الصباحيةعامكريم عبد @ محمد155

1994-1993الصباحيةعاملبنى علي عبد156

1994-1993الصباحيةعاملبنى قاسم عبد157

1994-1993الصباحيةعاملبيب خورشيد زين العابدين158

1994-1993الصباحيةعاملمى جعفر كاظم159
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1994-1993الصباحيةعاملمى عبد الغني زغير 160

1994-1993الصباحيةعاملؤي رمزي نشات161

1994-1993الصباحيةعامليث عاصم محمد162

1994-1993الصباحيةعامليث عبد القادر احمد163

1994-1993الصباحيةعاملينا ناظم اسحق164

1994-1993الصباحيةعامماجد تركي ج$ب165

1994-1993الصباحيةعامماجد خلف علي 166

1994-1993الصباحيةعامماجد عبد ا2مير حسن 167

1994-1993الصباحيةعاممازن كاظم مھدي168

1994-1993الصباحيةعاممازن محمد توفيق عبد الفتاح169

1994-1993الصباحيةعاممثنى ادريس مصطفى 170

1994-1993الصباحيةعاممحمد حامد صالح171

1994-1993الصباحيةعاممحمد عبد الكريم جاسم172

1994-1993الصباحيةعاممحمد عبود فرج173

1994-1993الصباحيةعاممحمد علي نزاي 174

1994-1993الصباحيةعاممحمد غازي عبد القادر175

1994-1993الصباحيةعاممحمد مھدي حمزة176

1994-1993الصباحيةعاممحمود سالم صالح177

1994-1993الصباحيةعاممروج جميل محمد178

1994-1993الصباحيةعاممصطفى ابو بكر محمد179

1994-1993الصباحيةعاممصطفى فائز موسى180

1994-1993الصباحيةعاممصطفى فيصل العاني181

1994-1993الصباحيةعاممناف رسول فضل182

1994-1993الصباحيةعاممنذر مصطفى محمد183

1994-1993الصباحيةعاممنيف  خليل ثابت184

1994-1993الصباحيةعاممھا حازم قاسم185

1994-1993الصباحيةعاممي محمد نور قاسم186

1994-1993الصباحيةعامميسون عبد @ منصور187

1994-1993الصباحيةعامنادية زيدان محمد188

1994-1993الصباحيةعامنادية عبد الوھاب حمادي189

1994-1993الصباحيةعامنبيل عبد الوھاب والي190

1994-1993الصباحيةعامنداء عبد الرحمن خليل191

1994-1993الصباحيةعامندى حسن علي ماجد 192

1994-1993الصباحيةعامنرمين عبد الوھاب عبد القادر193

1994-1993الصباحيةعامنزار حسين علي194

1994-1993الصباحيةعامنصار حبيب نعوم195

1994-1993الصباحيةعامنصير علي حازم196

1994-1993الصباحيةعامنمير احمد منعم 197

1994-1993الصباحيةعامنھاد جنديل مطرود 198

1994-1993الصباحيةعامنھلة نافع ابراھيم199
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1994-1993الصباحيةعامنوال عبد الرزاق عباس200

1994-1993الصباحيةعامنيران طارق عبد المحسن201

1994-1993الصباحيةعامھادي حسن ھادي202

1994-1993الصباحيةعامھالة معاذ اسماعيل203

1994-1993الصباحيةعامھانو عبد الحسين طه204

1994-1993الصباحيةعامھدى عبد الجبار205

1994-1993الصباحيةعامھمسة ناھض نجم الدين206

1994-1993الصباحيةعامھيثم ادور ايوب سرسم207

1994-1993الصباحيةعامھيثم اصليوه عبو208

1994-1993الصباحيةعامواھي ادمون مارطان209

1994-1993الصباحيةعاموائل شامل محمد210

1994-1993الصباحيةعاموسام اديب انيس 211

1994-1993الصباحيةعاموسام سعد @ الياس212

1994-1993الصباحيةعاموسن داخل مجھول213

1994-1993الصباحيةعامو2ء عزيز محسن214

1994-1993الصباحيةعامياسر سطام علي 215

1994-1993الصباحيةعامياسر غازي عبد الطيف216

1994-1993الصباحيةعامياسر ياسين طه217

1994-1993الصباحيةعاميعرب قحطان عباس 218


