
مسيب- المعهد التقني 

االسم الثالثيت

atu.edu.iq@inm.jbrجبار عباس جابر1

atu.edu.iq@inm.mjd مجٌد رشٌد سبع المرسوم2ً

atu.edu.iq@inm.adnعدنان عبود محسن الوحٌل3ً

atu.edu.iq@inm.slmسالم حرٌز جسام الخزرج4ً

atu.edu.iq@inm.mhمها صكرعلً حسٌن الجناب5ً

atu.edu.iq@inm.alaعالء علً سلمان كعٌد الطائ6ً

atu.edu.iq@inm.nbl نبٌل حمٌد عبد المجٌد الساعات7ً

atu.edu.iq@inm.jbr1جبار علً لفتة الشمري 8

atu.edu.iq@inm.khldخالد محمد برٌسم الجناب9ً

atu.edu.iq@inm.moh1محمد هاشم عباس الشمري 10

atu.edu.iq@inm.sadسعاد محمد هٌل الجناب11ً

atu.edu.iq@inm.amrعمار عبد االمٌر حسٌن 12

atu.edu.iq@inm.khld1خالد احمد عل13ً

atu.edu.iq@inm.jwd8 جواد كاظم عبود الرفاع14ً

atu.edu.iq@inm.asmعصام عٌسى عمران اللهٌب15ً

atu.edu.iq@inm.wsmوسام عبد العباس عبد هللا الطائ16ً

atu.edu.iq@inm.mohsمحسن جاسم ناصر البٌات17ً

atu.edu.iq@inm.ameامٌر هاشم حسٌن احمد المشهدان18ً

atu.edu.iq@inm.abdعبد هللا عمران علً البٌات19ً

atu.edu.iq@inm.fdlفاضل ماشاف كرم علً الشمبالوي20

atu.edu.iq@inm.moh2محمد عبٌس ٌوسف المعموري21

atu.edu.iq@inm.nasنصٌر علً حسون22

atu.edu.iq@inm.anwانوار حمٌد رشٌد الحبوب23ً

atu.edu.iq@inm.thmثامر احمد عبد هللا محمد24

atu.edu.iq@inm.ali1علً عبد الرزاق جاسم حسون25

atu.edu.iq@inm.hadحٌدر جاسم كرٌم26

atu.edu.iq@inm.alwعالوي حمادة علوان الجناب27ً

atu.edu.iq@inm.ali2علً عواد اسماعٌل الخالدي28

atu.edu.iq@inm.shrشاكر محمود موسى محمد  29

atu.edu.iq@inm.zydزٌد حكمت رشٌد علً ملة حسن30

atu.edu.iq@inm.wsnوسن جبار مناتً المرٌوش31

atu.edu.iq@inm.had1حٌدر طالب شمران32

atu.edu.iq@inm.kmlكامل جواد كاظم المرشدي33

atu.edu.iq@inm.mohnمهند موسى محمد34

atu.edu.iq@inm.sbhصباح حاتم عبٌد جاسم السوٌدي35

atu.edu.iq@inm.adn1عدنان نوري احمد سمٌن الداودي36

االيميالت



atu.edu.iq@inm.hadiهادي رحٌم ابراهٌم المعموري37

atu.edu.iq@inm.zohزهٌر حمد عبٌد الدلٌم38ً

ماهر عمي حسين39
atu.edu.iq@inm.mhr

atu.edu.iq@inm.absعباس عالوي عباس40

atu.edu.iq@inm.rnaرنا عادل عبد النب41ً

atu.edu.iq@inm.khlخلٌف فٌروز مهٌدي العماري42

atu.edu.iq@inm.mua مؤٌد ٌوسف نعمة الساعدي43

atu.edu.iq@inm.qasقاسم علً عمران البٌات44ً

atu.edu.iq@inm.slmسلمان عبود زبار الدلٌم45ً

atu.edu.iq@inm.hudهدى جبار كاظم46

atu.edu.iq@inm.rafرافد كاظم نصٌف47

atu.edu.iq@inm.anw1انوار هاشم عبود 48

atu.edu.iq@inm.moh2محمد نصر حسن49

atu.edu.iq@inm.moh3محمد حسن خضٌر عنفوص الخضٌر50

atu.edu.iq@inm.fdl1فضل هللا احمد عبد51

atu.edu.iq@inm.fwzفوزي ٌوسف توفٌق العزاوي52

atu.edu.iq@inm.alyعلٌه جسام محمد المعموري53

atu.edu.iq@inm.sad22سعد عزٌز ناصر الحسن54

atu.edu.iq@inm.krmكرٌم جاسم عباس  حسون55

atu.edu.iq@inm.krm1كرٌم نجم عبٌد ٌاسٌن الفتالوي56

atu.edu.iq@inm.shhشهاب احمد صٌوان السهٌل57ً

atu.edu.iq@inm.flhفلٌح حسن علوان الجناب58ً

atu.edu.iq@inm.musمصطفى سالم عبد الرضا 59

atu.edu.iq@inm.aly1علٌاء كاظم عٌال60

atu.edu.iq@inm.mrnمروان زهٌر رجب السامرائ61ً

atu.edu.iq@inm.alaاالء عبد االمٌر احمد62

atu.edu.iq@inm.qas1قاسم حمٌد ناصر63

atu.edu.iq@inm.amd عماد حامد هوٌدي العظماوي64

atu.edu.iq@inm.jwd1 جواد كاظم علً الدلٌم65ً

atu.edu.iq@inm.abd3عبد هللا محمد سعٌد الجمٌل66ً

atu.edu.iq@inm.hus1حسٌن تخٌل حسٌن البو جاسم67

atu.edu.iq@inm.jasجاسم زامل منشد الكعب68ً

atu.edu.iq@inm.ahd2احمد هادي محمد العبٌدي69

atu.edu.iq@inm.moh4محمد هادي صبري العبدل70ً

atu.edu.iq@inm.hshهشام عطوان سوادي البهادل71ً

atu.edu.iq@inm.talbطالب شمران ناٌف الغانم72ً

atu.edu.iq@inm.hsmحسام حسٌن علٌوي73

atu.edu.iq@inm.khderخضر علوان فضٌح 74



atu.edu.iq@inm.abd4عبد الحسٌن حمزة عبد الحسٌن  75

atu.edu.iq@inm.wsm2وسام حمزه هاشم الهاشم76ً

atu.edu.iq@inm.rehbرحاب حسون عل77ً

atu.edu.iq@inm.ahd احمد عبد الرحٌم لطٌف المجمع78ً

atu.edu.iq@inm.turkتركً عجم حسون الحمدان79ً

atu.edu.iq@inm.kfhكفاح كامل حمزه البكري80

atu.edu.iq@inm.senسٌناء عبد الرحمن جعفر 81

atu.edu.iq@inm.adelعادل عبد النبً عباس البكري82

atu.edu.iq@inm.musaموسى محمد حمزه الحمٌري83

atu.edu.iq@inm.krm3كرٌم عبد الحسٌن ردام الشجٌري84

atu.edu.iq@inm.redرٌاض كزار كاظم الغانم85ً

atu.edu.iq@inm.zyd2زٌد جعفر هاشم العامري86

atu.edu.iq@inm.jmoجمهورٌة سعدي حسن القٌس87ً

atu.edu.iq@inm.arbعربٌة عبد الرحمن شفٌع المدرس88

atu.edu.iq@inm.nshنشأت علً ٌعقوب سلٌم89

atu.edu.iq@inm.majماجدة محمد حسن90

atu.edu.iq@inm.mohmمحمد صاحب عبد91

atu.edu.iq@inm.fkhفاخر رسن صحن92

atu.edu.iq@inm.ham7حامد عجٌل حبٌب الدلٌم93ً

atu.edu.iq@inm.khlخلٌل شاكر خلٌل العان94ً

atu.edu.iq@inm.mosمحسن عبد هللا كرٌم المسافري95

atu.edu.iq@inm.mwhمواهب مدحت حسٌن96

atu.edu.iq@inm.ham7حامد عبد زٌد سعود الخفاج97ً

atu.edu.iq@inm.mnlمناهل عباس طاهر الربٌع98ً

atu.edu.iq@inm.najناجً صافً ناجً المكوطر99

atu.edu.iq@inm.abs22عباس عبد عالوي سلمان الزبٌدي100

atu.edu.iq@inm.asmاسماء عمي حسين الدليمي101

atu.edu.iq@inm. Khaldخالدة كاظم محمد الدليمي102


