
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1997-1996الصباحيةعاماحمد ابراھيم صالح1

1997-1996الصباحيةعاماحمد حسين عبيد2

1997-1996الصباحيةعاماحمد خضير علي 3

1997-1996الصباحيةعاماحمد خليل ابراھيم4

1997-1996الصباحيةعاماحمد سوادي محمد5

1997-1996الصباحيةعاماحمد فوزي محمد6

1997-1996الصباحيةعاماحمد ھادي عجمي 7

1997-1996الصباحيةعاماروى ھادي محسن8

1997-1996الصباحيةعاماريج ياسين غني 9

1997-1996الصباحيةعاماسامة رضا حسن10

1997-1996الصباحيةعاماسوان موسى ذھب11

1997-1996الصباحيةعاماسيل شاكر عبد الرضا12

1997-1996الصباحيةعاماسيل عباس سلمان13

1997-1996الصباحيةعاماسيل عبد الرزاق جمودي14

1997-1996الصباحيةعاماسيل نجم عبد .15

1997-1996الصباحيةعاماسيل وليد امين16

1997-1996الصباحيةعاماشرف فوزي شاكر17

1997-1996الصباحيةعاماشواق نعمة عباس18

1997-1996الصباحيةعاما2ء سامي محمود19

1997-1996الصباحيةعامامجد محمد فاضل حسين20

1997-1996الصباحيةعامامير عبد . احمد21

1997-1996الصباحيةعامامير مجيد مسلم22

1997-1996الصباحيةعاماميمة عادل حسين23

1997-1996الصباحيةعامان ميخائيل يعقوب24

1997-1996الصباحيةعامانسام حسين علي 25

1997-1996الصباحيةعامانمار حسين صالح26

1997-1996الصباحيةعامانوار محمد ھاتف27

1997-1996الصباحيةعامانور جبار خلف28

1997-1996الصباحيةعامانور كاظم محمد29

1997-1996الصباحيةعامايات حسين مھدي 30

1997-1996الصباحيةعامايسل عبد العزيز نافع31

1997-1996الصباحيةعامايمان عبد الكريم حسين32

1997-1996الصباحيةعامايمان ناجي توفيق33

1997-1996الصباحيةعامايھاب عبد الجبار ميرزا34

1997-1996الصباحيةعامايھاب عبد الفتاح عبد الكريم35

1997-1996الصباحيةعامايھاب عبد الواحد حميد36

1997-1996الصباحيةعامبان فاضل ابراھيم37

1997-1996الصباحيةعامبان قاسم محمد حيدر 38

1997-1996الصباحيةعامبشار كوكز حمود39



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1997-1996الصباحيةعامبيداء ماجد عبد40

1997-1996الصباحيةعامجواد كاظم ثجيل41

1997-1996الصباحيةعامحسن عبد الوھاب توفيق 42

1997-1996الصباحيةعامحسين تقي تقي 43

1997-1996الصباحيةعامحسين راضي بدوي44

1997-1996الصباحيةعامحسين علي عبد الجبار 45

1997-1996الصباحيةعامحسين علي عبد .46

1997-1996الصباحيةعامحقي اسماعيل كاكا47

1997-1996الصباحيةعامحيدر جميل علي 48

1997-1996الصباحيةعامحيدر صبحي ابراھيم49

1997-1996الصباحيةعامحيدر عبد الجبار عبد الحليم50

1997-1996الصباحيةعامحيدر عرابي ابراھيم51

1997-1996الصباحيةعامحيدر ھاشم محمد52

1997-1996الصباحيةعامخالد خلف عبد .53

1997-1996الصباحيةعامخالد مطشر حميد54

1997-1996الصباحيةعامخليل كاظم كعيد 55

1997-1996الصباحيةعامدريد نور الدين احمد56

1997-1996الصباحيةعامدنيا حكمت رؤوف57

1997-1996الصباحيةعامرافي فرج افرام58

1997-1996الصباحيةعامرائد عبد . حسن59

1997-1996الصباحيةعامرائد عبد الواحد احمد 60

1997-1996الصباحيةعامرائد عمران خضير 61

1997-1996الصباحيةعامرباب صباح سعيد عزوز62

1997-1996الصباحيةعامرشا سعيد عباس63

1997-1996الصباحيةعامرنا عامر سلمان 64

1997-1996الصباحيةعامرند حازم فوزي 65

1997-1996الصباحيةعامريم ج>ل اسحاق جنو66

1997-1996الصباحيةعامزياد يوسف اسطيفان كجه جي67

1997-1996الصباحيةعامزيد ادريس مصطفى 68

1997-1996الصباحيةعامزيد سردار علي عبد القادر69

1997-1996الصباحيةعامزينب حسن وھيب70

1997-1996الصباحيةعامزينب طارق توما بطو71

1997-1996الصباحيةعامزينب فاضل عبود72

1997-1996الصباحيةعامزينة اسعد عبد الحسين73

1997-1996الصباحيةعامزينة غازي عبد الرزاق74

1997-1996الصباحيةعامسالي سمير حسن75

1997-1996الصباحيةعامسحر اسامة قاسم76

1997-1996الصباحيةعامسرمد قادر رجب77

1997-1996الصباحيةعامسعد سمير جميل حنا العيسى78

1997-1996الصباحيةعامسعد كامل اقبال79



أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

1997-1996الصباحيةعامسمر عبد ا2مير عبد الوھاب80

1997-1996الصباحيةعامسھا حسن محمد نجم الدين81

1997-1996الصباحيةعامسھاد صبري عباس 82

1997-1996الصباحيةعامسھى سامي قاسم83

1997-1996الصباحيةعامسھير عدنان حسين جبر84

1997-1996الصباحيةعامسومر اسرار عبد الرحمن85

1997-1996الصباحيةعامسومر يوسف بشير86

1997-1996الصباحيةعامسيف نزار احمد87

1997-1996الصباحيةعامشذى حمزه ھاشم88

1997-1996الصباحيةعامشروق جبار كاظم 89

1997-1996الصباحيةعامشيفان دار طلعت90

1997-1996الصباحيةعامشيماء كاظم ياسين91

1997-1996الصباحيةعامصادق كاظم عبد .92

1997-1996الصباحيةعامصبا ياسين احمد93

1997-1996الصباحيةعامصباح كريم مصلح94

1997-1996الصباحيةعامصفاء خضير ھاشم95

1997-1996الصباحيةعامصفاء عبد المھدي طالب96

1997-1996الصباحيةعامصفاء عزيز يوسف97

1997-1996الصباحيةعامص>ح محمد احمد ابراھيم98

1997-1996الصباحيةعامص>ح مھدي جواد99

1997-1996الصباحيةعامص>ح ھادي يوسف100

1997-1996الصباحيةعامضحى سعدي سليمان101

1997-1996الصباحيةعامضحى مكي محمد102

1997-1996الصباحيةعامضياء طالب عبد الكاظم103

1997-1996الصباحيةعامطارق شمسي حسين104

1997-1996الصباحيةعامطارق عبد . زياد105

1997-1996الصباحيةعامطالب نجم كاظم 106

1997-1996الصباحيةعامظافر عبد الكريم ابراھيم107

1997-1996الصباحيةعامظاھر محمود محمد108

1997-1996الصباحيةعامعامر علي عسجد109

1997-1996الصباحيةعامعامر فخري ھاشم110

1997-1996الصباحيةعامعايدة شھاب احمد111

1997-1996الصباحيةعامعدي شكري محمود112

1997-1996الصباحيةعامعرفان ثابت فھد113

1997-1996الصباحيةعامع>ء حسين عبد الكريم114

1997-1996الصباحيةعامع>ء حمزة عبد ابراھيم115

1997-1996الصباحيةعامع>ء سجاد علي116

1997-1996الصباحيةعامع>ء شاكر رشيد117

1997-1996الصباحيةعامع>ء طارق طاھر118

1997-1996الصباحيةعامع>ء عبد الحسين خريبط119
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1997-1996الصباحيةعامع>ء كامل حنون120

1997-1996الصباحيةعامع>ء كمال عبد الكريم121

1997-1996الصباحيةعامع>ء مجيد علي 122

1997-1996الصباحيةعامع>ء ھنو عباس123

1997-1996الصباحيةعامعلي جاسم محمد 124

1997-1996الصباحيةعامعلي حنون محمد 125

1997-1996الصباحيةعامعلي صالح مھدي 126

1997-1996الصباحيةعامعلي طالب علي127

1997-1996الصباحيةعامعلي عبد الحسن صادق128

1997-1996الصباحيةعامعلي عبد . رحيم129

1997-1996الصباحيةعامعلي فاضل ناصر130

1997-1996الصباحيةعامعلي محسن مناثي131

1997-1996الصباحيةعامعلي ناجي كاظم132

1997-1996الصباحيةعامعلي نوري مالك133

1997-1996الصباحيةعامعماد احمد محفوظ134

1997-1996الصباحيةعامعمار ابراھيم حميد135

1997-1996الصباحيةعامعمار ابراھيم صالح136

1997-1996الصباحيةعامعمار خضيري بديوي 137

1997-1996الصباحيةعامعمار عبد الحليم مطر138

1997-1996الصباحيةعامعمار عمانوئيل موسى139

1997-1996الصباحيةعامعمار عودة بدر140

1997-1996الصباحيةعامعمر احمد مھدي 141

1997-1996الصباحيةعامعمر سمير سعيد142

1997-1996الصباحيةعامعمر نعمة عبد علي 143

1997-1996الصباحيةعامعھود عبد جكنود144

1997-1996الصباحيةعامغايب خضير سالم 145

1997-1996الصباحيةعامغسان علي ساجد146

1997-1996الصباحيةعامفادي صليوا عبو147

1997-1996الصباحيةعامفراس جميل فنون148

1997-1996الصباحيةعامفراس فاضل حسن149

1997-1996الصباحيةعامفراس نعيم ھاشم150

1997-1996الصباحيةعامفردوس طه محمد حسين151

1997-1996الصباحيةعامفريدة يوسف شمشون152

1997-1996الصباحيةعامقاسم عبد الرضا سلطان153

1997-1996الصباحيةعامقائد محمد عبد جعفر154

1997-1996الصباحيةعامقيصر نجم عبد ا2مير155

1997-1996الصباحيةعاملبنى فاضل عاشور156

1997-1996الصباحيةعاملمى سعدي عبد الخالق157

1997-1996الصباحيةعاملمى فؤاد داود158

1997-1996الصباحيةعاملنا جميل سرحان159
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1997-1996الصباحيةعامليث محمد علي جواد160

1997-1996الصباحيةعامليلى نجم عبد .161

1997-1996الصباحيةعاملينا بشير غني 162

1997-1996الصباحيةعامماجد ھاشم عبودي 163

1997-1996الصباحيةعاممازن جميل داود سلمان164

1997-1996الصباحيةعاممازن محمد حسن شبر 165

1997-1996الصباحيةعاممثنى محمد جواد166

1997-1996الصباحيةعاممحمد انور محمد167

1997-1996الصباحيةعاممحمد حسن حريجة168

1997-1996الصباحيةعاممحمد خلف درويش169

1997-1996الصباحيةعاممحمد سليم بھجت170

1997-1996الصباحيةعاممحمد سليمان خالد171

1997-1996الصباحيةعاممحمد صادق عبد الجبار 172

1997-1996الصباحيةعاممحمد عبد اعطية173

1997-1996الصباحيةعاممحمد علي جبر 174

1997-1996الصباحيةعاممحمد غضبان عبيد175

1997-1996الصباحيةعاممحمود حسين عبيد176

1997-1996الصباحيةعاممحمود عبد خلباص177

1997-1996الصباحيةعاممحمود عزيز جبار 178

1997-1996الصباحيةعاممرتضى جاسم حمود 179

1997-1996الصباحيةعاممروان ثامر خماس180

1997-1996الصباحيةعاممروان سلمان حمادي 181

1997-1996الصباحيةعاممريم ميخائيل زورو امرو182

1997-1996الصباحيةعاممصطفى رياض عبد المجيد183

1997-1996الصباحيةعاممصطفى ص>ح لفته184

1997-1996الصباحيةعاممكي غازي نھير185

1997-1996الصباحيةعاممنال حسن حسين186

1997-1996الصباحيةعاممنير سور يشو توما187

1997-1996الصباحيةعاممھا ساطع محمد علي 188

1997-1996الصباحيةعاممھا وديع سليم189

1997-1996الصباحيةعاممھدي حميد محمد190

1997-1996الصباحيةعاممھند جمال عبد ا2مير 191

1997-1996الصباحيةعاممھند محمد ناصر192

1997-1996الصباحيةعامموسى حبيب جاسم193

1997-1996الصباحيةعامموفق مدني جاسم194

1997-1996الصباحيةعامميادة صبحي جودي195

1997-1996الصباحيةعامميثم منذر رؤوف ھادي 196

1997-1996الصباحيةعامميعاد ھاشم شرھان197

1997-1996الصباحيةعامنغم صبحي صبري198

1997-1996الصباحيةعامنواف فواز احمد199
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1997-1996الصباحيةعامھدى عبد المجيد ياسين200

1997-1996الصباحيةعامھديل يوسف عارف201

1997-1996الصباحيةعامھناء ع>وي محمد202

1997-1996الصباحيةعامھيثم حبيب سرجان203

1997-1996الصباحيةعامھيثم ذياب احمد204

1997-1996الصباحيةعامھيثم سعدون توفيق205

1997-1996الصباحيةعامھيثم مھدي سلمان206

1997-1996الصباحيةعاموسام سمير ايليا عطو207

1997-1996الصباحيةعاموسن رضا محمد علي208

1997-1996الصباحيةعاموصفي راجوج غازي209

1997-1996الصباحيةعاموضاح محمد عبده210

1997-1996الصباحيةعاموليد خالد علي 211

1997-1996الصباحيةعاموليد ص>ح الدين صديق212

1997-1996الصباحيةعاموھاب درب عبيس 213

1997-1996الصباحيةعامياسر جواد توفيق214

1997-1996الصباحيةعامياسر خضير بيدي 215

1997-1996الصباحيةعاميحيى يوسف علوان216


