
الدور األول/ ١٩٧٣العام / خريجي قسم الهندسة المدنية 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة فارس نجم العبادي١

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة ثامر محمود  احمد الحديدي٢

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة جرجيس يوسفموفق ٣

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة عبد الرحمن قاسم حمدي٤

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة وعد اهللا يحيى محمود البراوي٥

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة احمد فتحي جمعة٦

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة ثامر خلف حسين الطعان٧

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة خروفةسليمانمنير داؤد ٨

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة زهير عبد اللطيف احمد٩

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة يوسف عبد الرزاق مصطفى العاني١٠

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة احمد الدباغعبد المنعم ابراهيم١١

  



  

  

  الدور الثاني/ ١٩٧٣العام / خريجي قسم الهندسة المدنية 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة فيصل علي احمد القاضيلي١

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة نعوم متمرةخالد بهنام٢

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة زرادوش دانيال زرادوش٣

١٩٧٣بكالوريوس-----مدني الهندسة ضياء الدين مصطفى محمود الرضواني٤

  

  

  

  



  

  

  

  الدور األول/ ١٩٧٣العام / خريجي قسم الهندسة الميكانيكية 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت
١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة التحافي مثنى عبد المجيد عبد الباقي ١

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة ثامر عبد العزيز يوسف الدباغ٢

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة قيس عبد الحسين غني٣

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة المالحقنعمان شفي٤

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة محمد كمال محمد توفيق٥

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة نصرت علي الخيرو٦

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة السادة سعيدعبد عادل ٧

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة اكرم محمد هاني٨

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة مال اهللا سليمان احمد٩

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة عبد الرحمن هادي محمد١٠

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة سالم محمد حسين١١

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة وجيه عبد المجيد عبد القادر١٢

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة حسن عبد الرضا طبلة١٣



سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت
١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة جاسم محمدنافع ١٤

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة مظفر عبد الرزاق يحيى١٥

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة منصوريا نبيل شع١٦

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة نبيل صادق صالح١٧

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة ياسين خالد ياسين١٨

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة عثمان عكوبي يوسف١٩

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة السلطانباسل سعد اهللا ٢٠

  

  الدور األول/ ١٩٧٣العام / خريجي قسم الهندسة الكهربائية 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة ابراهيم يوسف ابراهيم١

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة ديروج الوجيانييرج شكري مار ٢

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة محمد عبد الهادي صالح٣

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة احمد جاسم محمد٤

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة عبد الرحمن شختي ابراهيم٥

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة محمد عبد الرحمن اليوسف غرايبة٦

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة اكرم داؤد احمد الجراح٧

١٩٧٣بكالوريوس -----كهرباء الهندسة عبد الهادي محمد يونس٨



  

                        

  الدور الثاني/ ١٩٧٣العام / خريجي قسم الهندسة الكهربائية 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباء الهندسة تركي السيد شيت محمد١

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباء الهندسة احمد علي زيني٢

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباء الهندسة خالد ابراهيم فوزي٣

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباء الهندسة عصام احمد الحاج بكر٤

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباء الهندسة نوفل عبد الرحمن محمد علي حديد٥

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباء الهندسة سمير سعيد محمد٦

  

  

  
  

  

  

  



  ١٩٧٣العام / الكورس األول 

  والكهربائية والهندسة الزراعيةقسم الهندسة الميكانيكية 
  

  

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكلية االسم الكامل ت
١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة عادل كاظم جبار الفتلي١

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة علي رؤوف الشهواني٢

١٩٧٣بكالوريوس-----ميكانيك الهندسة قاسم ابراهيم سلطان٣

١٩٧٣بكالوريوس-----كهرباءالهندسة يوسف يعقوب يوسف٤

١٩٧٣بكالوريوس-----هندسة زراعيةالهندسة غريب عرب غريب٥



خريجي قسم الهندسة المدنية / العام 1973 / الدور الأول



		ت

		الاسم الكامل 

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		فارس نجم العبادي

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		2

		ثامر محمود  احمد الحديدي

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		3

		موفق جرجيس يوسف

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		4

		عبد الرحمن قاسم حمدي

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		5

		وعد الله يحيى محمود البراوي

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		6

		احمد فتحي جمعة

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		7

		ثامر خلف حسين الطعان

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		8

		منير داؤد سليمان خروفة

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		9

		زهير عبد اللطيف احمد

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		10

		يوسف عبد الرزاق مصطفى العاني

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		11

		عبد المنعم ابراهيم احمد الدباغ

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973











خريجي قسم الهندسة المدنية / العام 1973 / الدور الثاني

		ت

		الاسم الكامل 

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		فيصل علي احمد القاضيلي

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		2

		خالد بهنام نعوم متمرة

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		3

		زرادوش دانيال زرادوش

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		4

		ضياء الدين مصطفى محمود الرضواني

		الهندسة 

		مدني 

		-----

		بكالوريوس

		1973



















خريجي قسم الهندسة الميكانيكية / العام 1973 / الدور الأول

		ت

		الاسم الكامل 

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		مثنى عبد المجيد عبد الباقي التحافي 

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		2

		ثامر عبد العزيز يوسف الدباغ

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		3

		قيس عبد الحسين غني

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		4

		نعمان شفيق الملاح

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		5

		محمد كمال محمد توفيق

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		6

		نصرت علي الخيرو

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		7

		عادل  عبد السادة سعيد

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		8

		اكرم محمد هاني

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		9

		مال الله سليمان احمد

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		10

		عبد الرحمن هادي محمد

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		11

		سالم محمد حسين

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		12

		وجيه عبد المجيد عبد القادر

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		13

		حسن عبد الرضا طبلة

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		14

		نافع  جاسم محمد

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		15

		مظفر عبد الرزاق يحيى

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		16

		نبيل شعيا  منصور

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		17

		نبيل صادق صالح

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		18

		ياسين خالد ياسين

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		19

		عثمان عكوبي يوسف

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		20

		باسل سعد الله السلطان

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973







خريجي قسم الهندسة الكهربائية / العام 1973 / الدور الأول

		ت

		الاسم الكامل 

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		ابراهيم يوسف ابراهيم

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		2

		ييرج شكري مار ديروج الوجيان

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		3

		محمد عبد الهادي صالح

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		4

		احمد جاسم محمد

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		5

		عبد الرحمن شختي ابراهيم

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		6

		محمد عبد الرحمن اليوسف غرايبة

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		7

		اكرم داؤد احمد الجراح

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973



		8

		عبد الهادي محمد يونس

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس 

		1973







                      

خريجي قسم الهندسة الكهربائية / العام 1973 / الدور الثاني

		ت

		الاسم الكامل 

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		تركي السيد شيت محمد

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		2

		احمد علي زيني

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		3

		خالد ابراهيم فوزي

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		4

		عصام احمد الحاج بكر

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		5

		نوفل عبد الرحمن محمد علي حديد

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		6

		سمير سعيد محمد

		الهندسة 

		كهرباء 

		-----

		بكالوريوس

		1973



















الكورس الأول / العام 1973

قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية والهندسة الزراعية





		ت

		الاسم الكامل 

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		عادل كاظم جبار الفتلي

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		2

		علي رؤوف الشهواني

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		3

		قاسم ابراهيم سلطان

		الهندسة 

		ميكانيك 

		-----

		بكالوريوس

		1973



		4

		يوسف يعقوب يوسف

		الهندسة 

		كهرباء

		-----

		بكالوريوس

		1973



		5

		غريب عرب غريب

		الهندسة 

		هندسة زراعية

		-----

		بكالوريوس

		1973







