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ي1
ن صكبان الشبانن dw.ali3@atu.edu.iqعلي عبدالحسب 

dw.ahl@atu.edu.iqاحالم عباس بطي2

dw.ahmed.h@atu.edu.iqاحمد حمزه نجم العفلوكي3

dw.ahd1@atu.edu.iqاحمد هاشم يوسف الحمزاوي4

dw.arj@atu.edu.iqاري    ج غازي عبد الشهيد5

ن السعدي6 esraabdul@atu.edu.iqارساء عبد الجليل حسب 

dw.asma@atu.edu.iqاسماء عبد الواحد7

dw.asia@atu.edu.iqاسيا مشعل سالم الزيادي8

afrah.abdulwaheed@atu.edu.iqافراح عبدالواحد حبيب غالم9

dw.amj@atu.edu.iqامجد كريم غضب10

إجازة دراسيةامي  عبد الكاظم عودة11

dw.emn@atu.edu.iqايمان عبيد جاسم12

dw.ftm@atu.edu.iq فاطمة عبود جلوب13

dw.afrh@atu.edu.iqأفراح رحيم عيدان البديري14

ins.bshr@atu.edu.iqبشائر خضي  عباس15

dw.thr@atu.edu.iqثريا عامر حبيب البديري16

than.dw@atu.edu.iqثناء اسماعيل جواد المحنة17

dw.hkm@atu.edu.iqحاكم ترتيب كاظم الحميداوي18

ن مهدي كريم19 dw.hus10@atu.edu.iqحسب 

dw.hmza@atu.edu.iqحمزة نجم عبود20

dw.hmd@atu.edu.iqحميد شاكر طراد االعسم21

دراسات حميدة صاحب حسن 22

ي طاهر 23 دراسات حيدر ناج 

khud.dw@atu.edu.iqخضي  مجيد عالوي 24

dr.adnanMatrood@atu.edu.iqعدنان كاظم مطرود الحمداوي25

dw.amel@atu.edu.iqامل مرزه صخيل الخزعلي26

ي27 dw.denanema@atu.edu.iqديانا نعمة عبد الرزاق الخزرج 

dw.zky@atu.edu.iqزكي دمحم عباس28

DulaimiZM@atu.edu.iqزيد معن حسن الدليمي29

dw.slema@atu.edu.iqسليمة نجم30

SANAKADHIM@atu.edu.iqسناء سعد كاظم 31

dw.shm@atu.edu.iqسهام جبار مزهر32

ي33 dw.sad23@atu.edu.iqصادق جعفر كاظم العتان 

dhuha.kleef@atu.edu.iqضىح فالح كليف البو صالح34

dw.tah@atu.edu.iqطاهر حميد عباس بهية35

dw.abd2@atu.edu.iqعبد الكاظم سلمان صنكور الماجدي36

المحمودي37 dw.abd3@atu.edu.iqعبدهللا خواف جي 

يف38 dw.ali1@atu.edu.iqعلي ستار مسلم ال شر

dw.ali6@atu.edu.iqعلي مهدي حميد39

ن40 dw.amoda@atu.eduiqعمودة عبيد حسب 

ي41
ghanemoaiyz@atu.edu.iqغانم عويز عباس الشبانن

dw.frs@atu.edu.iqفارس عبد الهادي جبار السويدي42

fatimaabdulrazzak@atu.edu.iqفاطمة عبد الرزاق عبود الهنداوي43

dw.faeqha@atu.edu.iqفائق حامد جبوري44

dw.frh@atu.edu.iqفرح كامل عبد مسلم الجبوري45

Farqad.jadaan@atu.edu.iqفرقد فيصل جدعان صالل46
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 جالوي الرويلي47
ن fathahussain5@atu.edu.iqفضاء حسب 

falah.kadim@atu.edu.iqفالح حسن كاظم 48

ي49
laila84@atu.edu.iqليل جاسم شعيبث الناش 

dw.myd@atu.edu.iq ميادة حسن رحيم50

يه عبد فضل الخالدي51 dw.khyr@atu.edu.iqخي 

dw.shym@atu.edu.iqشيماء نهرو جبل العفلوكي52

maher.khudhair@atu.edu.iqماهررهيف خضي  العمري53

ن دمحم الغريباوي54 dw.moh2@atu.edu.iqدمحم عبد الحسب 

dw.mrw23@atu.adu.iqمروة علي عودة الكرعاوي55

dw.msr@atu.edu.iqمسارجبار جري الكردي56

dw.must@atu.edu.iqمصطفن صالح داخل57

ي58
ن كاظم عبد هللا الكميت  dw.men@atu.edu.iqمعب 

mohannad_a_kadhom@atu.edu.iqمهند عزيز كاظم ال ابو زين59

dr.mousa66@atu.edu.iqموش عبد شوجه الجبوري60

ي61
ن جويسم الحمدانن dw.mol@atu.edu.iqمؤمل حسب 

dw.ngh@atu.edu.iqنجاح غائب خلف التميمي62

ي63 وز الخفاج  dw.nada@atu.edu.iqندى احمد في 

nadamalik@atu.edu.iqندى طاهر مالك الزبيدي64

dw.nem@atu.edu.iqنعيم صباح خلخال65

dw.noras@atu.edu.iqنورس عدنان عبداالمي  النويىحي66

dw.nfl@atu.edu.iqنوفل صالح داخل67

ن أحمد الموسوي68 dw.hanw@atu.edu.iqهنوه حسب 

haifa.kadhim@atu.edu.iqهيفاء مالك كاظم المحنة69

dw.wsm@atu.edu.iqوسام عبد الكاظم عبد الرضا70

dw.wsn@atu.edu.iqوسن مالك عفلوك71

dw.yas@atu.edu.iqياس خضي  عباس الخميس72
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