
االسم الثالثيت

atu.edu.iq@com.abdعبد هللا ضاٌع عاصً منشد العطوان1ً

atu.edu.iq@com.amdعماد كامل حسٌن علً الجناب2ً

atu.edu.iq@com.absعباس عبدالحسٌن عبدالكرٌم صالح خٌاط3

atu.edu.iq@com.aduعدي حسٌن كاظم خلف العباس4

atu.edu.iq@com.radرائدة حسٌن حمٌد محمود الموسوي5

atu.edu.iq@com.rnaرناعلً حسٌن  بدٌر6

atu.edu.iq@com.radرائد عبد االمٌر محمود محمد العلوان7ً

atu.edu.iq@com.fdlفاضل عبد علٌوي مسعد الربٌع8ً

atu.edu.iq@com.abs1عباس عبد الكاظم خلٌف داموك الركاب9ً

atu.edu.iq@com.rydرٌاض جاسم طلٌفٌح حسون النصراوي10

atu.edu.iq@com.mlkمالك نعمة حواس والً الخزرج11ً

atu.edu.iq@com.aliعلً حسٌن فاهم مهدي الجلٌحاوي12

atu.edu.iq@com.ali2علً عزٌز عباس جوهر الجناب13ً

atu.edu.iq@com.amd1عماد جبر ٌوسف الجناب14ً

atu.edu.iq@com.haniهانً مزهر ماجد  الجرباوي15

atu.edu.iq@com.makمكً جعفر محمد الوائل16ً

atu.edu.iq@com.ali3علً فاضل ناصر حسٌن الدلٌم17ً

atu.edu.iq@com.abkعبد الكرٌم عباس سعٌد رشٌد الكولة18

atu.edu.iq@com.husحسام علً محمد ٌوسف المعموري19

atu.edu.iq@com.asnاحسان علً حسٌن20

atu.edu.iq@com.athاثٌر زكً محسن القٌس21ً

atu.edu.iq@com.zhaزهراء فخري جواد حمزة العبٌدي22

atu.edu.iq@com.ahmdاحمد هادي عبود الهادي الٌباوي23

atu.edu.iq@com.amrعمر محسن رشٌد زكروط الجناب24ً

atu.edu.iq@com.abkعبد الكرٌم عباس خلٌل كاظم الربٌع25ً

atu.edu.iq@com.ahmdاحمد حمزة عمران عباس الخفاج26ً

atu.edu.iq@com.furفراس جمعة طه  الساعدي27

atu.edu.iq@com.katكاظم فاضل ناصر حسٌن الدلٌم28ً

atu.edu.iq@com.musمصطفى حسن ورٌوش العزاوي29

atu.edu.iq@com.muh1محمد عبد االمٌر خلف منصور الراجح30ً

atu.edu.iq@com.hyd1حٌدر رحمن داود سلمان الحمدان31ً

atu.edu.iq@com.muh2محمد صباح علً طاهر الحٌال32ً

atu.edu.iq@com.hydrحٌدر فوزي محمود الشكرج33ً

atu.edu.iq@com.kusقصً احمد صبحً احمد العنتٌكج34ً

atu.edu.iq@com.slmسالم عبٌد ضاحً جٌاد المعموري35

atu.edu.iq@com.ali3علً حسن حمزة  العجباوي36

االيميل



atu.edu.iq@com.ali4علً طالب شمران ناٌف الغنماوي37

atu.edu.iq@com.hsnحسن علً جرمط سلومً العبٌدي38

atu.edu.iq@com.shrسحر اكرم حسن وهٌب النعٌم39ً

atu.edu.iq@com.amerامٌر جواد كاظم محمد المساري40

atu.edu.iq@com.bdrبدر كمون دبٌس هندي41

atu.edu.iq@com.sadسعد ٌاسٌن طه احمد المشهدان42ً

atu.edu.iq@com.fdl2فاضل عباس جمعة مصارع السامر43

atu.edu.iq@com.hydr2حٌدر خضٌر  لطٌف شهاب العجٌل44ً

atu.edu.iq@com.ali5علً عبد العباس عبدهللا  البكري45

atu.edu.iq@com.amer3امٌر حسٌن علً عبدالرضا الشوك46

atu.edu.iq@com.mhnمهند حسن علً كزار الجناب47ً

atu.edu.iq@com.hadهادي عذاب حمد خرٌم الجناب48ً

atu.edu.iq@com.wldولٌد خالد شاكر محمود الجبوري49

atu.edu.iq@com.ahmd4احمد حسٌن دهٌس جواد الخفاج50ً

atu.edu.iq@com.ahmd5احمد عبٌد عفتان عبد الفهداوي51

atu.edu.iq@com.muh7محمد صالح صادق مجٌد الخفاج52ً

atu.edu.iq@com.ahmd7احمد كرٌم عبد هللا  البكري53

atu.edu.iq@com.mukمخلد كاظم مرزة النصراوي54

atu.edu.iq@com.kr3كرار حمٌد كاظم عبد االمٌر المجدي55

atu.edu.iq@com.abjعبد الجلٌل محمد مجٌد جواد الحسناوي56

atu.edu.iq@com.dlyدالٌا حمزة موسى كاظم57

atu.edu.iq@com.sad2صادق سلطان مشعان58

atu.edu.iq@com.syf4سٌف سعد خضٌر حمادي59

atu.edu.iq@com.jas1جاسم جواد جادر عٌسى النعٌم60ً

atu.edu.iq@com.sbh1صباح لطٌف عاصً سلمان الشمري61

atu.edu.iq@com.abdsrعبد سراب حسٌن محمد الجناب62ً

atu.edu.iq@com.sarmdسرمد علً حسٌن جبٌل الوائل63ً

atu.edu.iq@com.znb1زٌنب طالب عبد الكاظم السلطان64

atu.edu.iq@com.hamedحمٌد كاظم عبد االمٌر عباس المجدي65

atu.edu.iq@com.abdamعبداالمٌر ناصر حسٌن حمزة الجبوري66

atu.edu.iq@com.trfترف هاشم برٌسم العماري67

atu.edu.iq@com.muzممتاز صاحب محمد الحكٌم68

atu.edu.iq@com.abdfعبدهللا فاضل سرهٌد حسٌن الجحٌش69ً

atu.edu.iq@com.hsn1حسن هادي حمزة  الكروي70

atu.edu.iq@com.muh8محمد طرخان ابو المٌخ نصار المعموري71

atu.edu.iq@com.sbaسبأ جواد عبد الكاظم خضٌر التراب72ً

atu.edu.iq@com.ensاٌناس عبدالستار عبدالجبار  التمٌم73ً

atu.edu.iq@com.frhافراح مهدي صالح  العبٌدي74

atu.edu.iq@com.lathلٌث علً زغٌر الغران75ً

atu.edu.iq@com.ahdعهد عبد علً هادي مطلوب المعموري76

atu.edu.iq@com.selسٌالن حسٌن صكر حسن الحرٌشاوي77

atu.edu.iq@com.ahmd77احمد كاظم عبد الهادي حسن العزاوي78



atu.edu.iq@com.fdl11فاضل احمد شهاب احمد العٌدان79

atu.edu.iq@com.emn3اٌمان جواد كاظم علوان المجمع80ً

atu.edu.iq@com.adlعادل عبٌد حسونً كاظم السعدي81

atu.edu.iq@com.mrzمرزة حمزة هادي حمزة الشرٌف82ً

atu.edu.iq@com.asmاسامة قاسم حسن علً المفرج83ً

atu.edu.iq@com.usfٌوسف دخٌل راشد الجدٌاوي84

atu.edu.iq@com.abdrazعبد الرزاق لعٌبً شمخً علً الربٌع85ً

atu.edu.iq@com.absghعباس غانم حمزة محمد المجدي86

atu.edu.iq@com.ebrhابراهٌم مرضً راضً طارش الطائ87ً

atu.edu.iq@com.najناجحة محمد باري احمد مٌرزا88

atu.edu.iq@com.kadmكاظم زغٌر خضٌر محمد الكرعاوي89

atu.edu.iq@com.hadiهادي عبد الجلٌل نعاس حسٌن الجحٌش90ً

atu.edu.iq@com.kuthrكوثر فاضل علوان عواد المعموري91

atu.edu.iq@com.fatmaفاطمة هادي كرٌم عرٌبً الكرطان92ً

atu.edu.iq@com.mrmمرٌم اقبال حسون راض93ً

atu.edu.iq@com.rashرشا عادل عبد النبً عباس94

atu.edu.iq@com.jasrجاسر محمد جمٌل مجٌد الحدٌث95ً

atu.edu.iq@com.emn4اٌمان الزم رمضان زكً السعدي96

atu.edu.iq@com.ahmd44احمد حسن فاضل حسٌن الشندي97

atu.edu.iq@com.hshmهاشم ربٌع لذٌذ عباس الزٌدي98

atu.edu.iq@com.ahmd45احمد محمد لهمود حسٌن المعموري99

atu.edu.iq@com.bas4باسمة عذار عسل  سوٌد المكصوص100ً

atu.edu.iq@com.tamثامر حمٌد خلٌل  الصالح101ً

atu.edu.iq@com.mahdمهدي عبد حمزه شونً السعٌدي102

atu.edu.iq@com.sabhصبٌحة حسون كاظم  خلٌفة الالم103ً

atu.edu.iq@com.shmسهام عبدالرزاق سالم رصف الجبوري104

atu.edu.iq@com.kutrكوثر هادي عبود  المعموري105

atu.edu.iq@com.snaسنا قاسم حسن عباس106

atu.edu.iq@com.etdاعتدال شاكر حمود العكام107

atu.edu.iq@com.nasrناصر معروف ناصر حسٌن العامري108

atu.edu.iq@com.ali22علً حسن علً وادي الزبٌدي109

atu.edu.iq@com.had22حٌدر طالب حسٌن دشر المبارك110

atu.edu.iq@com.ahmd22احمد عدنان كاظم مهدي المعامري111

atu.edu.iq@com.hdlهدٌل احمد عبد الرحٌم الطٌف المجمع112ً

atu.edu.iq@com.moh22محمد مهدي محسن علً المسعودي113

atu.edu.iq@com.amr2عمر حمد عبٌد الدلٌم114ً

atu.edu.iq@com.abd22عبد الكرٌم حسٌن رومً وزٌم النصراوي115

atu.edu.iq@com.abs22عباس هادي هاشم حمزة الشرٌف116ً

atu.edu.iq@com.akrاكرم عبدالكاظم هادي عبدعلً  الجبوري117

atu.edu.iq@com.me22مً عبد هللا رزوقً عباس الحمٌري118



atu.edu.iq@com.rna1رنا رٌس عراك المعموري119

atu.edu.iq@com.hbaهبة علً حسٌن120

atu.edu.iq@com.khlخلٌل ابراهٌم صالح  العبادي121

atu.edu.iq@com.akrاكرم عبد الحسن محمد حسٌن العبطان122

atu.edu.iq@com.hash22هاشم مهدي عبود حسٌن الربٌع123ً

atu.edu.iq@com.salسلٌم ابراهٌم محمد رضا الخٌاط124

atu.edu.iq@com.jmlجمٌل سرحان الزم حمٌدي الالم125ً

atu.edu.iq@com.hamzaحمزة جٌجان سلٌم ظهر العكٌدي126

atu.edu.iq@com.kr4كرار عماد عبد الصاحب كاظم الشمري127

atu.edu.iq@com.boshبشار نوري كاظم ماضً الغزال128ً

atu.edu.iq@com.moh23محمد جرد كاظم عباس العلوان129

atu.edu.iq@com.majمجٌد علً فهد علً الزبٌدي130

atu.edu.iq@com.absعباس حسٌن غافل محمد المعموري131

atu.edu.iq@com.akr6اكرم فاضل مهدي نجم التمٌم132ً

atu.edu.iq@com.eftافتخار مهدي كاظم  النجار133

atu.edu.iq@com.bash2بشار عبد الحسٌن علٌوي السعدي134

atu.edu.iq@com.sohسهاد حسن رحٌم حمزة الشمري135

atu.edu.iq@com.mothمثنى صباح عزاوي محمد العزاوي136

atu.edu.iq@com.alaعالء عباس فاضل  الحداد137

atu.edu.iq@com.ammrعمارمحمد عبد هللا  الكرطان138ً

atu.edu.iq@com.ghsnغسان رشٌد موسى فرج الكنان139ً

atu.edu.iq@com.mkyمكً خلف حسٌن عزام الدلٌم140ً

atu.edu.iq@com.alyaعلٌاء جبار حامد الشوٌل141ً

atu.edu.iq@com.kdmكاظم عبٌد مطر  الحمٌري142

atu.edu.iq@com.moh23محمد رشٌد رمل عبد الدلٌم143ً

atu.edu.iq@com.hdr23حٌدر رحٌم عبٌد كاظم الحمٌري144

atu.edu.iq@com.zyadزٌاد كمال عبد الكاظم عوٌد عماري145

atu.edu.iq@com.rashرشا على جودي هادي الكواز146

atu.edu.iq@com.fuzفوزٌة جمٌل حسن147

atu.edu.iq@com.hdelهدٌل علوان عبد غال148ً

atu.edu.iq@com.elfاٌالف مشعل محمد المٌاح149ً

atu.edu.iq@com.asadاسعد عزٌز محمود ملك النجدي150

atu.edu.iq@com.smeerسمٌر حسن محمد رؤوف  البصراوي151

atu.edu.iq@com.aydعاٌد نعمة عوٌد علوان الزبٌدي152

atu.edu.iq@com.wjehوجٌه مظهر عزاوي عبدالرضا السالم153ً

atu.edu.iq@com.hsn23حسن علوان سلمان حسون المعموري154

atu.edu.iq@com.kas22قٌس جمٌل عبد المجٌد علً الصالح155ً

atu.edu.iq@com.salh22صالح عبدالستار عبدالوهاب الصاف156ً


