
االسم الثالثًت

atu.edu.iq@dw.abdعبدالعزٌز عباس عزٌز الموسوي1

atu.edu.iq@dw.ahlاحالم عباس بطً الحسٌن2

atu.edu.iq@dw.ahdاحمد شاكر ظاهر الزبٌدي 3

atu.edu.iq@dw.ahd1احمد هاشم ٌوسف الحمزاوي 4

atu.edu.iq@dw.argارٌج غازي عبد الشهٌد الفتالوي5

atu.edu.iq@dw.asrاسراء عبدالجلٌل حسن السعدي6

atu.edu.iq@dw.afrhافراح رحٌم عٌدان ضاري البدٌري7

atu.edu.iq@dw.afrh2افراح عبد الواحد حبٌب غالم 8

atu.edu.iq@dw.amerامٌر عبد الكاظم عودة الشمخ9ً

atu.edu.iq@dw.ansانسام علً هاشم الحسناوي10

atu.edu.iq@dw.emnاٌمان عبٌد جاسم العامري 11

atu.edu.iq@dw.ensاٌناس كرٌم هادي المحنة12

atu.edu.iq@dw.bsmباسم عبد الحسن جوٌهل الجناب13ً

atu.edu.iq@dw.thrثرٌا عامر حبٌب ظاهر البدٌري14

atu.edu.iq@dw.thnثناء اسماعٌل جواد المحنة15

atu.edu.iq@dw.jwd1جواد كاظم غازي الجبوري 16

atu.edu.iq@dw.hkmحاكم ترتٌب كاظم الحمٌداوي17

atu.edu.iq@dw.hsnحسن كاظم عطٌة الخفاج18ً

atu.edu.iq@dw.hmzaحمزة نجم عبود العفلوك19ً

atu.edu.iq@dw.hmdحمٌد شاكر طراد االعسم 20

atu.edu.iq@dw.hmdaحمٌدة صاحب حسن الخالط21ً

atu.edu.iq@dw.hdr2حٌدرعبدعلً عبدالرحمن الشاوي 22

atu.edu.iq@dw.khdrخضٌر مجٌد عالوي السعٌدي23

atu.edu.iq@dw.zkyزكً محمد عباس بهٌة 24

atu.edu.iq@dw.zyd1زٌد حمزة عبد الحسٌن الخزرج25ً

atu.edu.iq@dw.zyd2زٌد علً حسن عبدهللا العادل26ً

atu.edu.iq@dw.sraسرى سعد بشٌرالمشهدان27ً

atu.edu.iq@dw.salmسالم حمٌد نصٌف البو حالوة 28

atu.edu.iq@dw.shrqشروق حٌدر فلٌح العبودي 29

atu.edu.iq@dw.dhaضحى فالح كلٌف الصالح30ً

atu.edu.iq@dw.tahطاهر حمٌد عباس ادرٌس بهٌة31

atu.edu.iq@dw.absعباس ناجً خضٌر الزٌادي32

atu.edu.iq@dw.abd2عبد الكاظم سلمان صنكور الماجدي33

atu.edu.iq@dw.abd3عبد هللا خواف جبر المحمودي34

atu.edu.iq@dw.adnعدنان كاظم مطرود الحمدان35ً

atu.edu.iq@dw.ali1علً ستار مسلم ال شرٌف36

atu.edu.iq@dw.ali2علً سكر عبود الحسنً 37

االٌمٌل

دٌوانٌة - المعهد التقنً 



atu.edu.iq@dw.ali3علً عبد الحسٌن صكبان الشٌبان38ً

atu.edu.iq@dw.ali4غانم عوٌز عباس الشبان39ً

atu.edu.iq@dw.ali5فائق حامد جبوري مغٌض النغٌش40ً

atu.edu.iq@dw.frsفارس عبدالهاني جبار السويدي41

atu.edu.iq@dw.ftm1فاطمة عبد الرزاق عبود الهنداوي 42

atu.edu.iq@dw.ftm2فاطمه عبود جلوب العفجً 43

atu.edu.iq@dw.frhفرح كامل عبد مسلم الجبوري 44

atu.edu.iq@dw.frdفرقد فيصل جدعان صالل 45

atu.edu.iq@dw.fdaفضاء حسٌن جالوي العبدل46ً

atu.edu.iq@dw.flhفالح حسن كاظم السعٌدي47

atu.edu.iq@dw.moh1محمد صالح نصر ظاهر العقار48

atu.edu.iq@dw.moh2محمد عبدالحسٌن محمد الغرٌباوي49

atu.edu.iq@dw.murمرتضى محمد جواد كاظم تاٌه50

atu.edu.iq@dw.msrمسار جبار جري صبار الكردي 51

atu.edu.iq@dw.menمعٌن كاظم عبد هللا الكمٌت52ً

atu.edu.iq@dw.mustمصطفى صالح داخل جاسم العادل53ً

atu.edu.iq@dw.mnhمنهل محمد بشٌر حسن اغا54

atu.edu.iq@dw.mhdمهدي عبد االمٌر مهدي العزاوي 55

atu.edu.iq@dw.msaموسى عبد شوجه شعبان الجبوري56

atu.edu.iq@dw.mydمٌادة حسن رحٌم  الشبان57ً

atu.edu.iq@dw.nghنجاح غائب خلف التمٌم58ً

atu.edu.iq@dw.nflنوفل صالح داخل العادل59ً

atu.edu.iq@dw.hfaهٌفاء مالك كاظم المحنة60

atu.edu.iq@dw.wsnوسن كامل عفلوك فلٌح الحسناوي61

atu.edu.iq@dw.mhrماهر رهٌف خضٌر والً العمري62

atu.edu.iq@dw.mhnمهندعزٌز كاظم سلمان البوزٌن63

atu.edu.iq@dw.nemنعٌم صباح خلخال عبد الكارضً 64

atu.edu.iq@dw.ali7علً صالح سوادي هانً الخزرج65ً

atu.edu.iq@dw.molمؤمل حسٌن جوسٌم محمد الحمدان66ً

atu.edu.iq@dw.shmسهام جبار مزهر معن العبادي 67

atu.edu.iq@dw.shymشٌماء نهرو جبل راضً العفلوك68ً

atu.edu.iq@dw.khyrخٌرٌة عبد فضل عباس ال حمد69

atu.edu.iq@dw.bsmباسم عبدهللا كاظم جعب النائل70ً

atu.edu.iq@dw.wsmوسام عبد الكاظم عبد الرضا الحمٌش71ً

atu.edu.iq@dw.amjdامجد كرٌم غضب جواد المرمضً 72

atu.edu.iq@dw.ali6علً مهدي حمٌد غلوب الداودي73

atu.edu.iq@dw.sad23صادق جعفر كاظم 74

atu.edu.iq@dw.yasٌاس خضٌر عباس75

atu.edu.iq@dw.hanwهنوه حسٌن احمد76


