
االسم الثالثًت
atu.edu.iq@inb.ahdاحمد محمد عل1ً

atu.edu.iq@inb.hsnحسن جبر علوان حسن الٌسار2

atu.edu.iq@inb.hsenحسٌن عٌسى عبد الحسن عكاب الحسناوي3

atu.edu.iq@inb.rhmرحمن صالح مهدي حمادي الفتالوي4

atu.edu.iq@inb.abdعبد االمٌر ناصر حسٌن5

atu.edu.iq@inb.akelعقٌلة قحطان كرٌم عبد الحسن بهٌة6

atu.edu.iq@inb.aliعلً كامل حمزة كاظم السرحان7

atu.edu.iq@inb.qsmقاسم كاظم محمد فزع الخفاج8ً

atu.edu.iq@inb.matzمعتز محمود حمزة علً المعموري9

atu.edu.iq@inb.mthمٌثم محمد عبد كاظم النعمان10ً

atu.edu.iq@inb.nblنبٌل اشرف انور ولً دمٌرال11

atu.edu.iq@inb.nghmنغم عبد الحسٌن خلٌل  دبً الربٌع12ً

atu.edu.iq@inb.hneهانً عبد هللا عمران  موسى العامري13

atu.edu.iq@inb.wsmوسٌم جبار ابراهٌم عبد الرضا الشمري14

atu.edu.iq@inb.qblاقبال غنً محمد سلمان السلمان15

atu.edu.iq@inb.jwnجوان فاضل مهدي سلطان الخفاج16ً

atu.edu.iq@inb.hsonحسون عبٌد هجول كاظم الجبوري17

atu.edu.iq@inb.khlخولة عبد الحمٌد محمد عمر الطالبان18ً

atu.edu.iq@inb.zadزٌد متعب عباس صكطري19

atu.edu.iq@inb.sadسعدٌة حاٌف كاظم غربً السلطان20ً

atu.edu.iq@inb.shtشذى عباس عبود حمزة الحطاب21

atu.edu.iq@inb.alyعلٌة عباس شنون علً الحٌدري22

atu.edu.iq@inb.hshmهاشم جبار مجٌد وهاب الدده23

atu.edu.iq@inb.emnاٌمان محمد عبد هللا ٌوسف الموسوي24

atu.edu.iq@inb.jnaجنان عبد العباس باقر علوان الدلٌم25ً

atu.edu.iq@inb.hosn1حسٌن زهٌر عبد االمٌر جواد زٌن26ً

atu.edu.iq@inb.saraسارة سنان داود عبد الرزاق27

atu.edu.iq@inb.sknسكنة سوادي وادي حارث السلطان28ً

atu.edu.iq@inb.absعباس علوان شرٌف عبد الحسن المرشدي29

atu.edu.iq@inb.moh2محمد زهٌر عبد االمٌر كاظم االبرٌسم30

atu.edu.iq@inb.lythلٌث علً حمادي عبد علً الجناب31ً

atu.edu.iq@inb.nwlنوال جاسم لطٌف عبد الرحمن المعموري32

atu.edu.iq@inb.esrاسراء علً حسٌن شبٌب33

atu.edu.iq@inb.amerامٌر عقٌل محمد حمادي كمونة34

atu.edu.iq@inb.awhاوهام جمعه سلمان حسٌن الكرطان35ً

atu.edu.iq@inb.znbزٌنب صاحب ظاهر حبٌب السفار36

atu.edu.iq@inb.ali2علً خالد محمد علً حسان37ً

atu.edu.iq@inb.ftm2فاطمة فٌصل شخٌر الهٌمص38

atu.edu.iq@inb.njhنجاح رشٌد جودة محمد الجودة39

البرٌد االلكترونً 

بابل- المعهد التقنً 



atu.edu.iq@inb.wfaوفاء محمد رضا شاكر صبري40

atu.edu.iq@inb.entsانتصار مرزوك حسٌن شنتة العبٌدي41

atu.edu.iq@inb.hdrحٌدر حمزة ابراهٌم عراكً الطائ42ً

atu.edu.iq@inb.hdr2حٌدر مهدي حمزة سلوم43ً

atu.edu.iq@inb.duaدعاء حسن هادي محمد الخاقان44ً

atu.edu.iq@inb.znb3زٌنب ناصر نبات45

atu.edu.iq@inb.swsnسوسن حسن كاظم عبود الخفاج46ً

atu.edu.iq@inb.shroqشروق اسعد عبد االمٌر كاظم الخفاج47ً

atu.edu.iq@inb.sadصادق كاظم حاجم عبٌد السلطان48ً

atu.edu.iq@inb.sfaصفاء عبد االمٌر حمزة داود العٌساوي49

atu.edu.iq@inb.fdlفاضل سامً زغٌر حسٌن العمار50

atu.edu.iq@inb.lmaلمى علً عبد الحسٌن جاسم الحل51ً

atu.edu.iq@inb.munمنى صبار جبر خلوفً الربٌع52ً

atu.edu.iq@inb.wsmوسام عبد الزهراء هندي حمادي الطاهر53

atu.edu.iq@inb.ebtsابتسام خالد كامل حمٌد الجناب54ً

atu.edu.iq@inb.emn2اٌمان عدنان عبد االمٌر العمران55

atu.edu.iq@inb.hsn4حسن عظٌم عباس56

atu.edu.iq@inb.sadyسعدٌة هادي حمٌدي محٌسن الشكراوي57

atu.edu.iq@inb.sbaصبا فاضل علً مهدي معلة58

atu.edu.iq@inb.abrعبٌر فاضل ابراهٌم عبد الحسٌن ابو عصا59

atu.edu.iq@inb.athrعذراء خلٌل حسٌن علً الجناب60ً

atu.edu.iq@inb.almعلٌم مرداس خضٌر خلف النعٌم61ً

atu.edu.iq@inb.ebts2ابتسام محمد حسٌن علوان الموسوي62

atu.edu.iq@inb.esr4اسراء داود سالم مسربت63

atu.edu.iq@inb.ens3اٌناس عباس خٌر هللا حمزة المعموري64

atu.edu.iq@inb.thnثناء عبد المهدي مخٌف عبٌس العبودي65

atu.edu.iq@inb.hnaحنان جاسم حمود عبود السعٌدي66

atu.edu.iq@inb.khldخلود عبد المجٌد محمد جعفر موسى المشهدي67

atu.edu.iq@inb.znb5زٌنب كرٌم جواد رشٌد القزاز68

atu.edu.iq@inb.sad4سعد صالح حمٌد سلمان البراك69

atu.edu.iq@inb.abs3عباس رزاق عبد محسن الفتالوي70

atu.edu.iq@inb.alaعالء حسٌن مجٌد موسى القرٌش71ً

atu.edu.iq@inb.frdفرٌده خالد رحٌم حسن العامري72

atu.edu.iq@inb.nalنائل عباس كاظم الخفاج73ً

atu.edu.iq@inb.ahdاحمد مهدي حسٌن جمعة الخفاج74ً

atu.edu.iq@inb.arknاركان راضً علً  عباس المنصوري75

atu.edu.iq@inb.ashqاشراق مرزة حسن علٌوي الجرٌاوي76

atu.edu.iq@inb.esr5اسراء حسن ناٌل عواد السعٌدي77

atu.edu.iq@inb.zhrزهٌر ظاهر حبٌب حسانً السعدي78

atu.edu.iq@inb.sheشٌرٌن قاسم عبد الرضا كاصد79

atu.edu.iq@inb.dyaضٌاء نعمة جبار جاسم 80

atu.edu.iq@inb.abs4عباس احمد حسٌن حمزة الشمري81



atu.edu.iq@inb.afaعفاف رفٌق حسون علً مرجان82

atu.edu.iq@inb.krmكرٌم فاضل عبود خلف الحمدان83ً

atu.edu.iq@inb.moh7محمد كرٌم عبد سالم الخفاج84ً

atu.edu.iq@inb.amrامٌرة فاضل محمد حسٌن االسدي85

atu.edu.iq@inb.hamdحامد علً ناصر عبد الحسٌن المعمار86

atu.edu.iq@inb.zhrزهراء موسى كاظم87

atu.edu.iq@inb.slsbسلسبٌل كرٌم برهان حسٌن88

atu.edu.iq@inb.talbطالب عبد الجبار عبد الحسٌن خلف ال عنبر89

atu.edu.iq@inb.muslمصلح عامر صالح هادي الخفاج90ً

atu.edu.iq@inb.mdaمائدة كاظم عبٌد هاشم الجعفري91

atu.edu.iq@inb.njhنجاح مهدي لطٌف عبدالرحمن92

atu.edu.iq@inb.ebrابراهٌم جدوع حمزة ضاحً الخالدي93

atu.edu.iq@inb.hos4حسٌن علً كوٌخ جدوع الربٌع94ً

atu.edu.iq@inb.radرائد كاظم سالم حسن االنباري95

atu.edu.iq@inb.raqراقٌة جواد ناجً حسٌن الحسٌن96ً

atu.edu.iq@inb.zhr2زهرة حمود جلهام ثامرالزٌادي97

atu.edu.iq@inb.zhorزهٌر حسن عبد هللا حمٌدي الربٌع98ً

atu.edu.iq@inb.sjdساجد عبد الخضر عبد هللا محمد المٌاح99

atu.edu.iq@inb.sohسهٌل نجم عبد حسٌن الرفاع100ً

atu.edu.iq@inb.salhصالح حلبوص خضٌر حسون السعٌدي101

atu.edu.iq@inb.moh8محمد علً جبر داخل كاظم الموسوي102

atu.edu.iq@inb.abs7عباس علً محمود عمران الكروي103

atu.edu.iq@inb.abd7عبد الناصر صالح هادي محٌسن الفتالوي104

atu.edu.iq@inb.asm7عصام عبد الحكٌم عبدالواحد علً المرزوك105

atu.edu.iq@inb.asm8عصام محً محمد سلمان السلمان106

atu.edu.iq@inb.faezفائز جواد كاظم حمادي الرهٌم107ً

atu.edu.iq@inb.njlaنجالء شاكر عزٌز راضً الشمري108

atu.edu.iq@inb.amlامال محمد ادٌب كاظم جواد الحمام109ً

atu.edu.iq@inb.ens4اٌناس جبار محمد سلمان110

atu.edu.iq@inb.jabrجابر غاٌب طالب عٌسى القاض111ً

atu.edu.iq@inb.hsn9حسن فرحان رشك عزٌز112

atu.edu.iq@inb.zhr9زهراء محمد طاهر رشٌد113

atu.edu.iq@inb.sar9سارة خماس جوي عبد النبً الالم114ً

atu.edu.iq@inb.shymشٌماء ابراهٌم جبار عبد عل115ً

atu.edu.iq@inb.abd10عبد الحسٌن عبد الزهرة عبد عنبر البدٌري116

atu.edu.iq@inb.afa2عفاف احمد عبد حسٌن بٌعً 117

atu.edu.iq@inb.ghlbغالب شخٌر عبد عاكول118

atu.edu.iq@inb.ala3عالء هادي محمد موسى موسى119

atu.edu.iq@inb.ghanmغانم حسن مسلم جار هللا العامري120

atu.edu.iq@inb.ghytغٌث  علً عبد الرحٌم طالك العنزي121

atu.edu.iq@inb.moh11محمد حسٌن علً عبود الخواجة122

atu.edu.iq@inb.moh12محمد فائق رزٌج زعٌط الكعب123ً



atu.edu.iq@inb.ahd10احمد هادي هاتف حمزة شبر124

atu.edu.iq@inb.asr10اسراء عدنان نجم عبد125

atu.edu.iq@inb.zenaزٌنة عبد اللطٌف احمد عبد السالم الربٌع126ً

atu.edu.iq@inb.sad8سعد محمد حمزة طٌب الرهٌم127ً

atu.edu.iq@inb.slm22سلٌم جاسم عباس حسون الجعٌفري128

atu.edu.iq@inb.sal11صالح حسن ناجً عبود غزٌلة129

atu.edu.iq@inb.hdr12حٌدر محمد عباس علً الشكرج130ً

atu.edu.iq@inb.abdrzعبد الرزاق محمد كاظم عباس الشجٌري131

atu.edu.iq@inb.ali14علً رحٌم ٌوسف سماوي الحمدان132ً

atu.edu.iq@inb.ali13علً جاهل  سلمان صوٌلح المسلماوي133

atu.edu.iq@inb.ali12علً عاصم عبد الرزاق عبد العبٌدي134

atu.edu.iq@inb.fwazفواز فرٌد برتو دروٌش135

atu.edu.iq@inb.mus12مسلم محسن علً شوٌد136

atu.edu.iq@inb.flh1فالح احمد خضٌر البٌات137ً

atu.edu.iq@Inb.adnan10عدنان عذاب كعٌشٌش غازي138

atu.edu.iq@Inb.ali10علً صالح مهدي جابر139

atu.edu.iq@Inb.nedaa10نداء غالب عل140ً

atu.edu.iq@Inb.murtada10مرتضى محمد شانً راض141ً

atu.edu.iq@Inb.muhamad10محمد فائق رزٌج العكب142ً

atu.edu.iq@Inb.ali210علً حمزة عبٌد143

atu.edu.iq@Inb.beman10بٌمان حسٌن حسن محمد144

atu.edu.iq@Inb.shymaa10شٌماء ابراهٌم جبار145

atu.edu.iq@Inb.syffi10سٌفً محمد منجً عبود ال رزوق146ً

atu.edu.iq@Inb.feryal10فـــلاير ابراهــٌم جــبار عبــد علــ147ً

atu.edu.iq@Inb.Barq10بارق عبد اللطٌف صبر برٌر148

atu.edu.iq@Inb.Ayad10اٌاد عباس عناد كاظم149

atu.edu.iq@Inb.Husam10حسام حسن محمد جابر150

atu.edu.iq@Inb.Heba10هبه زهٌر عبد الكرٌم ٌوسف151

atu.edu.iq@Inb.Qasem10قاسم ماضً حمزة عل152ً

atu.edu.iq@Inb.Raed10رائد سلملن سعٌد حسٌن153

atu.edu.iq@Inb.Dyya10ضٌاء نور كاظم كرٌم مزٌداوي154

atu.edu.iq@Inb.Dyya210ضٌاء صالح حماد كردي155

atu.edu.iq@Inb.bsh12بشٌر سلٌم156

atu.edu.iq@Inb.wsm10وسٌم سمٌرعباس


