
البرٌد االلكترونًاالسم الثالثًت

atu.edu.iq@inkr.mhماهر حمٌد مجٌد العبد 1

atu.edu.iq@inkr.fdl فاضل محمد ظاهرآل محمد2

atu.edu.iq@inkr.abdkعبد الخضر عزٌز مطشر العبادي3

atu.edu.iq@inkr.jleجلٌل محمد صالح البوشور 4

atu.edu.iq@inkr.radرائدة خضٌر علً الداٌن5ً

atu.edu.iq@inkr.asmعصام محمد علً بٌدي صاف6ً

atu.edu.iq@inkr.aliعلً هادي عظٌم العامري7

atu.edu.iq@inkr.ali1علً مهدي صالح  الحافظ8

atu.edu.iq@inkr.mrwمروه عادل رحمن القصٌر9

atu.edu.iq@inkr.njhنجاح كاظم علٌان المسعودي10

atu.edu.iq@inkr.lytلٌث حسن جواد المٌاح11ً

atu.edu.iq@inkr.breبرٌر احمد عبد األمٌرآل  بودكة12

atu.edu.iq@inkr.mhsمحسن  عبٌد محً الطائ13ً

atu.edu.iq@inkr.redرضا حمٌد مجٌد العامري 14

atu.edu.iq@inkr.mohمحمد عبد الكاظم ناصر الركاب15ً

atu.edu.iq@inkr.snaسناء علً حمزة  ابو شرٌدة16

atu.edu.iq@inkr.ali2علً حمودي عبد الكرٌم الوزٌر17

atu.edu.iq@inkr.munمناضل عباس حسن الداماد18

atu.edu.iq@inkr.dyضٌاء عٌسى كاظم  الساعدي19

atu.edu.iq@inkr.kdmكاظم رحٌم عباس  بنً مسلم20

atu.edu.iq@inkr.nwlنوال شمخً جابر الخفاج21ً

atu.edu.iq@inkr.ndlنضال محمد مرتضى  النقٌب22

atu.edu.iq@inkr.khlخلٌل ابراهٌم عباس23

atu.edu.iq@inkr.asrاسراء علً عبد الغفور الخلصاوي24

atu.edu.iq@inkr.mthمٌثاق محسن عبد الفتالوي25

atu.edu.iq@inkr.khdخالد حتوم صوٌن ابراهٌم 26

atu.edu.iq@inkr.husحسٌن ٌونس رزاق الخفاج27ً

atu.edu.iq@inkr.entإنتصاررشٌد صالح  الخرسان28

atu.edu.iq@inkr.mahمحمود حاكم عناد الحٌال29ً

atu.edu.iq@inkr.abdkhعبد الكاظم عزٌز سلمان الفتالوي30

atu.edu.iq@inkr.adnعدنان حسن طوفان ال جمٌل31

atu.edu.iq@inkr.amrامٌرة عبد الوهاب فلٌفل الزراع32

atu.edu.iq@inkr.fdl2فاضل ٌاسٌن احمد المال33

atu.edu.iq@inkr.moh2محمد صالح كاظم الموسوي34

atu.edu.iq@inkr.kdm2كاظم هاتف كاظم  آل محمد35

atu.edu.iq@inkr.rjaرجاء رحمن داود  الجلٌحاوي36

atu.edu.iq@inkr.ftmفاطمة كاظم عبد  الجبوري 37

atu.edu.iq@inkr.absعباس فاضل محمد الجلبً 38

atu.edu.iq@inkr.slhصالح حسن ٌوسف  الصافندي 39

atu.edu.iq@inkr.abd1عبد الحسٌن جابر تقً الفرج هللا 40

(المعهد التقنً كربالء )جامعة الفرات االوسط التقنٌة 



atu.edu.iq@inkr.thfذو الفقار حمٌد عبد الرضا حصٌن41ً

atu.edu.iq@inkr.hdr1حٌدر فضل عبد  الٌاسري42

atu.edu.iq@inkr.moh3محمد فاضل نعمة العبد الحسن43

atu.edu.iq@inkr.nhlنهلة عبٌس طالل الجدٌاوي44

atu.edu.iq@inkr.madمائدة حسن ماضً الكرٌط45ً

atu.edu.iq@inkr.azhازهار عبد صبارالغانم46ً

atu.edu.iq@inkr.hasnحسن محمد جواد  الدعم47ً

atu.edu.iq@inkr.wsmوسام فؤاد عباس الصفار48

atu.edu.iq@inkr.ensإٌناس ناصر عكله الموسوي49

atu.edu.iq@inkr.shrسحر صفاء هادي الخفاجً 50

atu.edu.iq@inkr.emd2عمارجهاد خلف البدر51

atu.edu.iq@inkr.wthواثق لفتة عبدعلً الٌاسٌن52

atu.edu.iq@inkr.alaعالء كامل فلٌح االسدي53

atu.edu.iq@inkr.jnaجنان عبد األمٌر عبد الرحٌم  الشمري54

atu.edu.iq@inkr.radرائد محمد منخً الناشئ55

atu.edu.iq@inkr.ks قصً عبد هللا عبد السٌالوي56

atu.edu.iq@inkr.asraاسراء حسن جواد المعمار57

atu.edu.iq@inkr.asmاسامة محمد فاضل 58

atu.edu.iq@inkr.moh4محمد ثجٌل عبدهللا   المطٌري59

atu.edu.iq@inkr.hanحنان عباس مجٌد الزبٌدي60

atu.edu.iq@inkr.salmسالم حسٌن حسن الكرٌط61ً

atu.edu.iq@inkr.ahmاحمد علً خصباك  الربٌع62ً

atu.edu.iq@inkr.mathمٌثم سالم عطٌه  النصراوي63

atu.edu.iq@inkr.sadصادق صاحب هادي الحالوي64

atu.edu.iq@inkr.blkبلقٌس عبدعلً عبد عون الطرف65ً

atu.edu.iq@inkr.znbزٌنب عبد محسن  الحبوب66ً

atu.edu.iq@inkr.njtنجاة حمزة حسن  الزبٌدي67

atu.edu.iq@inkr.zhrزهره مكً محمود الحكاك68

atu.edu.iq@inkr.ali6علً عبد اللطٌف غالم النواب69

atu.edu.iq@inkr.moh5محمد عبد الباقً عبد المحسن التمٌم70ً

atu.edu.iq@inkr.blk2بلقٌس سعدون جاسم جابر الربٌعً 71

atu.edu.iq@inkr.moh6محمد عبد الرضا مرزة العرداوي72

atu.edu.iq@inkr.ahd3احمد خضٌر عبد الرضا  الغانم73ً

atu.edu.iq@inkr.ndlنضال عبد هللا  ٌاسٌن المالك74ً

atu.edu.iq@inkr.njmنجم عبد العالً عباس الدعم75ً

atu.edu.iq@inkr.hdr1حٌدر عبد زٌد خضر 76

atu.edu.iq@inkr.zenزٌنا محمد سبتً  العسكري77

atu.edu.iq@inkr.ahd4 أحمد عبد حسٌن الدعم78ً

atu.edu.iq@inkr.ala2عالء محمد ظاهر آل محمد89

atu.edu.iq@inkr.amlآمال غالب راشد المعموري79

atu.edu.iq@inkr.ali6علً كاظم حسٌن الشرٌفً 80

atu.edu.iq@inkr.ali7علً عبد الحسٌن جبر الجشعم81ً



atu.edu.iq@inkr.ghnm غانم سلمان عبٌد المسعودي82

atu.edu.iq@inkr.slmسلمان داود سلمان المسعودي 83

atu.edu.iq@inkr.moh7محمد جبار هادي الظالم84ً

atu.edu.iq@inkr.bsmبسمان كامل جواد العرداوي85

atu.edu.iq@inkr.bshrبشرى جواد محمد  الساعدي86

atu.edu.iq@inkr.rhmرحٌم عبد محمد الموسوي87

atu.edu.iq@inkr.thrثائرة عبد الجبار صالح الشمري88

atu.edu.iq@inkr.thr1ثائر داود محمد العزاوي90

atu.edu.iq@inkr.hwrحوراء عبد االمٌر احمد علوان 91

atu.edu.iq@inkr.jfrجعفر خلف عل92ً

atu.edu.iq@inkr.thaطه مهدي محمود احمد حداوي93

atu.edu.iq@inkr.moh6محمد علً تومان لوتً الكرٌط94ً

atu.edu.iq@inkr.abd3عبد الحسٌن موسى محمد95


