
أسماء الخريجين الجامعة التكنولوجية
قسم ھندسة البناء وا�نشاءات

سنة التخرجالدراسةالفرعاسم الطالبت
1999-1998الصباحيةعاماباء مرزة عزيز1

1999-1998الصباحيةعامابتھال مجيد ذياب 2

1999-1998الصباحيةعامابراھيم رياض ابراھيم3

1999-1998الصباحيةعامابراھيم زيدان خلف 4

1999-1998الصباحيةعامابراھيم علي ابراھيم5

1999-1998الصباحيةعامابراھيم علي راجي 6

1999-1998الصباحيةعاماثير ناجي حميد7

1999-1998الصباحيةعاماح'م عبد السادة عطية8

1999-1998الصباحيةعاماحمد راسم عبد الوھاب9

1999-1998الصباحيةعاماحمد رزاق احمد10

1999-1998الصباحيةعاماحمد سليمان احمد عقل11

1999-1998الصباحيةعاماحمد صاحب ذياب12

1999-1998الصباحيةعاماحمد صبحي صبري 13

1999-1998الصباحيةعاماحمد طالب محمد علي14

1999-1998الصباحيةعاماحمد عبد الجليل عبيد15

1999-1998الصباحيةعاماحمد عبد الحسين حسن 16

1999-1998الصباحيةعاماحمد علوان بادي 17

1999-1998الصباحيةعاماحمد علي حسين18

1999-1998الصباحيةعاماحمد عمارة كاظم19

1999-1998الصباحيةعاماحمد عمر محمد20

1999-1998الصباحيةعاماحمد عودة كريم21

1999-1998الصباحيةعاماحمد غازي داود22

1999-1998الصباحيةعاماحمد فؤاد نشأت23

1999-1998الصباحيةعاماحمد ناجي عبد الجليل 24

1999-1998الصباحيةعاماحمد نجاة بھجت25

1999-1998الصباحيةعاماريج عبد الكريم جاسم 26

1999-1998الصباحيةعاماسامة سنان عبد الرزاق27

1999-1998الصباحيةعاماسراء ص'ح الدين حسن28

1999-1998الصباحيةعاماسراء عبد المحسن حمود29

1999-1998الصباحيةعاماسعد اسماعيل احمد30

1999-1998الصباحيةعاماسماء شايع شبرم31

1999-1998الصباحيةعاماسماء علي احمد32

1999-1998الصباحيةعاماصيل عبد العباس حسن33

1999-1998الصباحيةعامافراح حسن علي 34

1999-1998الصباحيةعاماكرم علي عبد الكريم 35

1999-1998الصباحيةعاما8ء علي حسين 36

1999-1998الصباحيةعاما8ء محمد نجم37

1999-1998الصباحيةعاما8ن محمود مجيد 38

1999-1998الصباحيةعامالنور ولد حسن بن مندح39
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1999-1998الصباحيةعامالھام ابراھيم كاظم 40

1999-1998الصباحيةعامامل عطروز شايع41

1999-1998الصباحيةعاماياد سمير يلدا42

1999-1998الصباحيةعامايمان خلف فندي 43

1999-1998الصباحيةعامايمان علي شوكت44

1999-1998الصباحيةعامايناس غانم حميد 45

1999-1998الصباحيةعامايھاب اياد عبد الغفور46

1999-1998الصباحيةعامآيات محمد حسين 47

1999-1998الصباحيةعامباسم عبد الحسين فتان 48

1999-1998الصباحيةعامباسم عبد الستار حسين49

1999-1998الصباحيةعامبان رزاق احمد50

1999-1998الصباحيةعامبتول عبد المجيد محمود51

1999-1998الصباحيةعامبسام عيسى بولص 52

1999-1998الصباحيةعامبسمة صائب يوسف 53

1999-1998الصباحيةعامبشار ياسر صابر 54

1999-1998الصباحيةعامبيداء كوركيس حنوكه55

1999-1998الصباحيةعامبيداء محمود مطر 56

1999-1998الصباحيةعامجاسم محسن ناصر 57

1999-1998الصباحيةعامجبار كريم مزھر58

1999-1998الصباحيةعامجنان فؤاد عزيز59

1999-1998الصباحيةعامجھاد منير فايز60

1999-1998الصباحيةعامجواد كاظم عبد ?61

1999-1998الصباحيةعامجون سليم بطرس62

1999-1998الصباحيةعامحازم احمد صالح63

1999-1998الصباحيةعامحازم محمد كاظم64

1999-1998الصباحيةعامحبيب فرج بلكت 65

1999-1998الصباحيةعامحذيفة جاسم خليفة 66

1999-1998الصباحيةعامحسن جعفر احمد67

1999-1998الصباحيةعامحسنين عبد المجيد عبد اللطيف68

1999-1998الصباحيةعامحسنين عبد الھادي عبد ?69

1999-1998الصباحيةعامحسين حمود عريبي 70

1999-1998الصباحيةعامحسين راسم محمد71

1999-1998الصباحيةعامحمدان سعيد غالب 72

1999-1998الصباحيةعامحميد عبد الوھاب حاتم 73

1999-1998الصباحيةعامحنان علي حمدي 74

1999-1998الصباحيةعامحيدر بايع سبتي75

1999-1998الصباحيةعامحيدر ثامر شناوة 76

1999-1998الصباحيةعامحيدر جبار زاجي 77

1999-1998الصباحيةعامحيدر عبيد حسين78

1999-1998الصباحيةعامحيدر علي مھدي79
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1999-1998الصباحيةعامخالد ثابت حسن80

1999-1998الصباحيةعامخالد عبد ا8مير كاظم 81

1999-1998الصباحيةعامدانا مولود رشيد82

1999-1998الصباحيةعامدانتي حنا كوركيس 83

1999-1998الصباحيةعامدريد محمد رشاد84

1999-1998الصباحيةعامدلير شريف عبد الكريم85

1999-1998الصباحيةعامرافد يونان عبودي 86

1999-1998الصباحيةعامرافع عبد اللطيف عبد الحميد87

1999-1998الصباحيةعامرائد اكرم غريب 88

1999-1998الصباحيةعامرائد جاسم عبد جاسم 89

1999-1998الصباحيةعامرائد حمود حتاي 90

1999-1998الصباحيةعامرسل علي حسين 91

1999-1998الصباحيةعامرشيد علي حسين92

1999-1998الصباحيةعامرعد ھيري عبد ?93

1999-1998الصباحيةعامرغد طاھر سلمان94

1999-1998الصباحيةعامرنا ص'ح احمد95

1999-1998الصباحيةعامرونق ص'ح الدين مھدي 96

1999-1998الصباحيةعامرياض عبد الخالق ھاشم 97

1999-1998الصباحيةعامريتا زھير يوسف98

1999-1998الصباحيةعامزياد احمد طه99

1999-1998الصباحيةعامزيد رياض صبحي 100

1999-1998الصباحيةعامزيد عصام عطا 101

1999-1998الصباحيةعامزينب بھاء محمد102

1999-1998الصباحيةعامزينب حويل فرحان 103

1999-1998الصباحيةعامزينب صادق رشك104

1999-1998الصباحيةعامزينب صباح محمد 105

1999-1998الصباحيةعامزينب محمد عبد علي 106

1999-1998الصباحيةعامزينة خالد حتروش 107

1999-1998الصباحيةعامزينة عبد المالك علي 108

1999-1998الصباحيةعامسالي نوري اسود109

1999-1998الصباحيةعامسامح بدري طوبيا110

1999-1998الصباحيةعامسرمد شفيق عبد القادر111

1999-1998الصباحيةعامسرمد فارس يوسف112

1999-1998الصباحيةعامسرمد فائق منصور 113

1999-1998الصباحيةعامسرى صباح ايليا114

1999-1998الصباحيةعامسعد خلخال خادم 115

1999-1998الصباحيةعامسعد عبد المحسن مھدي 116

1999-1998الصباحيةعامسعد عبد الوھاب حسين117

1999-1998الصباحيةعامسعد فالح سعيد 118

1999-1998الصباحيةعامسعد ناطق بھجت 119
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1999-1998الصباحيةعامسكوت غضبان حسون120

1999-1998الصباحيةعامس'م فليح حسن121

1999-1998الصباحيةعامسلمان داود سلمان 122

1999-1998الصباحيةعامسلمى مطر شرباك123

1999-1998الصباحيةعامسليم كاظم راجي 124

1999-1998الصباحيةعامسنان ايرميا مني 125

1999-1998الصباحيةعامسنان سعد فھمي 126

1999-1998الصباحيةعامسند شياع ابراھيم127

1999-1998الصباحيةعامسيرني نضال فخري قدري 128

1999-1998الصباحيةعامسيف ? كاظم فھد 129

1999-1998الصباحيةعامسيف عبد الرحيم شبيب130

1999-1998الصباحيةعامسيف نبيل حميد 131

1999-1998الصباحيةعامشامل احمد ف'مرز132

1999-1998الصباحيةعامشامل كامل احمد 133

1999-1998الصباحيةعامشجن حنون رشك 134

1999-1998الصباحيةعامشھناز خالص جواد 135

1999-1998الصباحيةعامشيماء اسماعيل ابراھيم136

1999-1998الصباحيةعامشيماء حسين جابر137

1999-1998الصباحيةعامشيماء سعدون مطر 138

1999-1998الصباحيةعامشيماء شاكر شبر 139

1999-1998الصباحيةعامصباح حسن علي 140

1999-1998الصباحيةعامصباح حسن لفته141

1999-1998الصباحيةعامصباح ميرزة عبد علي 142

1999-1998الصباحيةعامص'ح فالح حبيب143

1999-1998الصباحيةعامضفاف عباس عليوي 144

1999-1998الصباحيةعامضمياء محمد عباس 145

1999-1998الصباحيةعامضي غانم محمد 146

1999-1998الصباحيةعامطارق قاسم كاظم 147

1999-1998الصباحيةعامطالب بدر حسين148

1999-1998الصباحيةعامعادل حميد سعد 149

1999-1998الصباحيةعامعامر جواد مطلك150

1999-1998الصباحيةعامعامر عباس علي 151

1999-1998الصباحيةعامعامر عبيد محمود152

1999-1998الصباحيةعامعامر ھادي حسين153

1999-1998الصباحيةعامعايد حسين كاظم154

1999-1998الصباحيةعامعباس خليل ورد155

1999-1998الصباحيةعامعباس عبد الحسين عبد نور 156

1999-1998الصباحيةعامعباس كاظم حسن157

1999-1998الصباحيةعامعباس كاظم عبد الرضا158

1999-1998الصباحيةعامعبد الحق اسماعيل احمد159
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1999-1998الصباحيةعامعبد الصمد جاسم حسن160

1999-1998الصباحيةعامعبد ? صالح احمد161

1999-1998الصباحيةعامعبد الناصر نصرت عبد الستار 162

1999-1998الصباحيةعامعبد? احمد عبد?163

1999-1998الصباحيةعامعبير حسين جمعة164

1999-1998الصباحيةعامعدنان سلمان عايد165

1999-1998الصباحيةعامعدنان قحطان محمد 166

1999-1998الصباحيةعامعدي اسعد عبد 167

1999-1998الصباحيةعامعراق ابراھيم عبد الوھاب168

1999-1998الصباحيةعامعقيل عبد ? طاھر 169

1999-1998الصباحيةعامع' صباح عبودي170

1999-1998الصباحيةعامع'ء سرحان موسى 171

1999-1998الصباحيةعامع'ء محمد ابراھيم172

1999-1998الصباحيةعامعلوان شياع حرز173

1999-1998الصباحيةعامعلي ابراھيم حسن174

1999-1998الصباحيةعامعلي رباح بشير 175

1999-1998الصباحيةعامعلي رشيد علي176

1999-1998الصباحيةعامعلي صادق رشك177

1999-1998الصباحيةعامعلي فرحان عطشان178

1999-1998الصباحيةعامعلي كنيھر كعيد 179

1999-1998الصباحيةعامعلي ماجد لفتة180

1999-1998الصباحيةعامعلي نعمان ھادي 181

1999-1998الصباحيةعامعلياء راضي محسن182

1999-1998الصباحيةعامعلياء رضا جابر183

1999-1998الصباحيةعامعماد مزھر رسن184

1999-1998الصباحيةعامعمار ھادي قاسم185

1999-1998الصباحيةعامعمار يوسف يعقوب 186

1999-1998الصباحيةعامعمر عامر ناجي 187

1999-1998الصباحيةعامغزوان زاحم كاظم188

1999-1998الصباحيةعامغسان عبد ا8مير حسوني 189

1999-1998الصباحيةعامغسان فائز امين190

1999-1998الصباحيةعامغسان ناصر جعفر 191

1999-1998الصباحيةعامغيد كاظم ناجي 192

1999-1998الصباحيةعامغيداء نبيل محمود193

1999-1998الصباحيةعامفراس سامي عبد الجليل194

1999-1998الصباحيةعامفراس سعد فياض 195

1999-1998الصباحيةعامفرح ضياء خميس196

1999-1998الصباحيةعامف'ح اسماعيل صحن 197

1999-1998الصباحيةعامف'ح مھدي صالح198

1999-1998الصباحيةعامفؤاد جابر دخيل199
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1999-1998الصباحيةعامقاسم عبد الرضا أعدج200

1999-1998الصباحيةعامقاسم محمد حسين 201

1999-1998الصباحيةعامقحطان عدنان حسون 202

1999-1998الصباحيةعامقدير احمد عبد 203

1999-1998الصباحيةعامكرم عادل غزال204

1999-1998الصباحيةعاملقاء ف'ح حسن205

1999-1998الصباحيةعامليالي جواد كاظم206

1999-1998الصباحيةعامليث جاسب مھوس 207

1999-1998الصباحيةعامليث سعدي عبد الحميد208

1999-1998الصباحيةعامليلى عبد العزيز سعيد 209

1999-1998الصباحيةعامماجد محمد جبر210

1999-1998الصباحيةعاممازن عبد القادر 211

1999-1998الصباحيةعاممأمون محمود تايه212

1999-1998الصباحيةعاممثال سوادي كريم213

1999-1998الصباحيةعاممحمد حازم يحيى214

1999-1998الصباحيةعاممحمد رؤوف نجم الدين215

1999-1998الصباحيةعاممحمد سعيد خلف216

1999-1998الصباحيةعاممحمد عبد الدايم فريد217

1999-1998الصباحيةعاممحمد عبد الرضا عداي 218

1999-1998الصباحيةعاممحمد عبد المجيد خليل 219

1999-1998الصباحيةعاممحمد عبد المحسن جبر 220

1999-1998الصباحيةعاممحمد عجمي جابر221

1999-1998الصباحيةعاممحمد علي اكرم222

1999-1998الصباحيةعاممحمد عمران صفر 223

1999-1998الصباحيةعاممحمد فھمي محمود 224

1999-1998الصباحيةعاممحمد مصطفى اسماعيل225

1999-1998الصباحيةعاممحمد نامق سعيد 226

1999-1998الصباحيةعاممحمد ھادي حسين 227

1999-1998الصباحيةعاممرتضى امير اسماعيل228

1999-1998الصباحيةعاممرتضى طريبل نجم229

1999-1998الصباحيةعاممروان كامل عباس 230

1999-1998الصباحيةعاممشرق فؤاد كاظم231

1999-1998الصباحيةعاممصطفى صالح احمد232

1999-1998الصباحيةعاممصطفى ضياء عثمان233

1999-1998الصباحيةعاممصطفى طريبل نجم 234

1999-1998الصباحيةعاممنوليا عبد الوھاب علي 235

1999-1998الصباحيةعاممنى صبيح محمد ابراھيم236

1999-1998الصباحيةعاممنى نوري يونس عبود237

1999-1998الصباحيةعاممھدي صالح ھادي 238

1999-1998الصباحيةعاممھند فائق ياسين239
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1999-1998الصباحيةعاممھند محمد ماجد 240

1999-1998الصباحيةعامموفق عدنان صابر 241

1999-1998الصباحيةعاممؤيد غالب عبيد242

1999-1998الصباحيةعاممؤيد قحطان تايه 243

1999-1998الصباحيةعاممي كريم حميد244

1999-1998الصباحيةعامميادة حربي عزيز 245

1999-1998الصباحيةعامميادة عدنان محمد 246

1999-1998الصباحيةعامميادة ھادي طه247

1999-1998الصباحيةعامميثاق عبد ھرمز 248

1999-1998الصباحيةعامنادية عواد كاظم 249

1999-1998الصباحيةعامنادية ھاشم محمد250

1999-1998الصباحيةعامناصر محمد حسن251

1999-1998الصباحيةعامنبراس حسين عبد الواحد 252

1999-1998الصباحيةعامنبراس سامي محمد 253

1999-1998الصباحيةعامنبيل جبر ھداد 254

1999-1998الصباحيةعامنبيل صبحي عبد الواحد 255

1999-1998الصباحيةعامنبيل صدام جويعد 256

1999-1998الصباحيةعامنجاح صبري عنيد 257

1999-1998الصباحيةعامندى عبد الجبار حسين 258

1999-1998الصباحيةعامنزار جبار عباس259

1999-1998الصباحيةعامنصير غالب صبري260

1999-1998الصباحيةعامنوال صادق فاضل261

1999-1998الصباحيةعامنوال منصور كامل262

1999-1998الصباحيةعامنور محمود مصطفى 263

1999-1998الصباحيةعامھادي حمدان عيدان264

1999-1998الصباحيةعامھادي مصطفى يوسف265

1999-1998الصباحيةعامھالة خليل ابراھيم 266

1999-1998الصباحيةعامھبا صباح يوسف267

1999-1998الصباحيةعامھبة عدنان فتوحي 268

1999-1998الصباحيةعامھجران كاظم حنون269

1999-1998الصباحيةعامھدى موفق جاسم270

1999-1998الصباحيةعامھديل جمعه بطي 271

1999-1998الصباحيةعامھشام سيد مطر 272

1999-1998الصباحيةعامھناء مھدي جاسم273

1999-1998الصباحيةعامھند صادق رشك 274

1999-1998الصباحيةعامھند صباح منصور275

1999-1998الصباحيةعامھيثم جاسم محمد276

1999-1998الصباحيةعاموسام راھي حسن277

1999-1998الصباحيةعاموسام علي سلمان278

1999-1998الصباحيةعاموسام فيصل شنان279
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1999-1998الصباحيةعاموسام محمد عبد الوھاب 280

1999-1998الصباحيةعاموسام ھادي شفيت 281

1999-1998الصباحيةعاموسام ھليل سلطان282

1999-1998الصباحيةعاموسن احمد غنوالسعيد283

1999-1998الصباحيةعاموسن عادل عبد المنعم284

1999-1998الصباحيةعاموفاء فليح حسن285

1999-1998الصباحيةعاموفاء محمود شاكر 286

1999-1998الصباحيةعاموليد احمد سالم287

1999-1998الصباحيةعاموميض محمد مزھر288

1999-1998الصباحيةعامياسر جواد مرزة289

1999-1998الصباحيةعامياسر صباح عبد ا8مير 290

1999-1998الصباحيةعامياسر ناجي مصطفى 291

1999-1998الصباحيةعاميحيى عبد الحسين زحيم 292


