
االسم الثالثً باللغة االنكلٌزٌةاسم التدرٌسً الرباعً واللمب

Syefy mohammed Al-Rezokyسٌفً دمحم منجً عبود ال رزولً

 Payman hussein hussanبٌمان حسٌن حسن دمحم السامرائً

Naiel Abbass Kadhiemنائل عباس كاظم عبٌد الخفاجً

Qusay Abdulhamza Muttalebلصً عبد الحمزة مطلب داغر الجنابً

Zainab Kareem Jawadزٌنب كرٌم جواد رشٌد المزاز

Ibtisam Mohammed Husseinابتسام دمحم حسٌن علوان المسعودي

Hafedh Ali Shabatحافظ علً شباط مزعل الزغٌبً

KHULOOD ABDUL MAJEED MOHAMMED JAAFERخلود عبد المجٌد دمحمجعفر موسى المشهدي

 Khamael Raqim Raheemخمائل رالم رحٌم عبود المهنا

Layth Ali Hammadiلٌث علً حمادي عبدعلً التمٌمً

Dr Saba Fadhil Ali Mulaaا م د صبا فاضل علً معلة 

Nidaa Ghalib Aliنداء غالب علً حمادي الجبوري

Eman Mohammed Abdullahاٌمان دمحم عبدهللا ٌوسف الموسوي.د.ا

Abbas Ali Mahmood karwiعباس علً محمود عمران كروي.د.ا

Abbas Razzaq Abedعباس رزاق عبد محسن الفتالوي

 sikna swade wadeسكنه سوادي وادي  حارث  السلطانً 

Mohammed Faeik Ruzaij Al-Okbyدمحم فائك رزٌج العكبً 

 safaa abidul ameer Hamzaصفاء عبد االمٌر حمزة داود  العٌساوي 

 Qasim Kadhum Mohammadلاسم كاظم دمحم فزع الخفاجً 

inass abbas Kheirurallaاٌناس عباس خٌرهللا حمزه المعموري

Ahmed Hadi Obaiedاحمد هادي عبٌد موسى الربٌعً

Muslim Muhsin Aliمسلم محسن علً شوٌد الشرٌفً

Zahraa mohammed taher rashidزهراء دمحم طاهر رشٌد احمد

 Layth Saleem Kamalلٌث سلٌم كمال دمحم كمال الدٌن 

Abeer Fadhil Ibraheemعبٌر فاضل ابراهٌم عبد الحسٌن ابو عصا 

 Zuher Hassan Abdullahزهٌر حسن عبدهللا حمٌدي الربٌعً 

Ali Yassin Alwanعلً ٌاسٌن علوان اسماعٌل التمٌمً

Dr. Moslih Amer Salihمصلح عامر صالح هادي الخفاجً. د

Hamid Ali Naserحامد علً ناصر عبد الحسٌن المعمار

 Ali Hamzah Obaidعلً حمزه عبٌد عباس الحجامً

 Basheer Saleem Jasimبشٌر سلٌم جاسم دمحم العبٌدي 

 Hassan jabur Alwanحسن جبر علوان حسن الٌسار . د

Shaima Ibraheem Jabbarاللمب جبار.    شٌماء ابراهٌم جبار عبد علً.د.م

Haider Mohammed Abbas Ali Alshukarchiحٌدر دمحم عباس علً الشكرجً

NahdaHmood Aboodنعضه حنود عبود حمعه

Ali Kamil Hamzhaعلً كامل حمزه كاظم السرحان

Dr.Prof. Hanan jasim Hammoodحنان جاسم حمود عبود السعٌدي. ا. د

Ansam Ali Hashimانسام علً هاشم عمران العضاب

Ansam Ali Hashimانسام علً هاشم عمران العضاب

murtadha mohammed shaniمرتضى دمحم شانً راضً الحسٌنً

Ahmed Hadi Hatif Shubber احمد هادي هاتف حمزة شبر

 Khansaa Azeez Obayesخنساء عزٌز عبٌس طعمه الحسٌنً 

 Ghaith Ali Abdul-rahimغٌث علً عبدالرحٌم العنزي



 Alaa Hussein Majeedعالء حسٌن مجٌد موسى المرٌشً 

Oras Khudhayer obaisاوراس خضٌر عبٌس خضٌر الجنابً 

 Feryal Ibrahim Jabbar Altheferyفربال ابراهٌم جبار عبد علً الظفٌري 

Nabel shaker abd Al husseinنبٌل شاكر عبد الحسٌن رضا الكواز

 Honey Abdullah omranهانً عبدهللا عمران موسى العامري 

Abbas Ali Mahmood karwiعباس علً محمود عمران الكروي.د.ا

Mohammed Salah Nasrدمحم صالح نصر ظاهر

AbbasfakhriAbdulAmeerعباس فخري عبد األمٌر عمران الربٌعً

 NAGHAM ABDULHOSSEIN Khalil نغم عبدالحسٌن خلٌل دبً الربٌعً 

 Kareem Fadhil Aboodكرٌم فاضل عبود خلف الحمدانً

Ali mohammed aliعلً دمحم علً عنٌزان األعرجً 

Zahraa kazem rodhanم زهراء كاظم روضان ناصر المعموري.م

Ahmed Swadi Rahi Mubarakاحمد سوادي راهً مبارن الفتالوي

 Thanaa Abdulmahdi Mukheefثناء عبد المهدي مخٌف عبٌس الشمري 

 Dheia Noor Kadhumضٌاء نور كاظم كرٌم مزٌداوي 

Mohammed Musadaq Gaafarدمحم مصدق جعفر نوري الشاله 

Wafaa Mohammed Ridha Shakirوفاء دمحم رضا شاكر

zahra hmood jilham زهره حمود جلهام ثامر الزٌادي

Aqila Qahtan Kareemعمٌلة لحطان كرٌم عبد الحسن بهٌه 

Ishraq Merza Hasanاشراق مرزه حسن علٌوي الجرٌاوي

Ali Jahil Salmanعلً جاهل سلمان صوٌلح صوٌلح

Saad salah hameedسعد صالح حمٌد سلمان البران

Waseem Sameer Abbasوسٌم سمٌر عباس سعٌد

Heba zuhair abdalkreemهبه زهٌر عبد الكرٌم ٌوسف المفرجً

 Ali Khalid Mohamed Aliعلً خالد دمحم علً حسانً الشمري

zinah salah hasanزٌنه صالح حسن ناجً غزٌله

Inas jabbar mohammedاٌناس جبار دمحم سلمان الربٌعً 

Abdul Hussein A .Abdعبدالحسٌن عبدالزهرة عبد عنبر الفتالوي

Waseem Sameer Abbasوسٌم سمٌر عباس سعٌد

Raed Kadhim Salimرائد كاظم سالم حسٌن األنباري

MAHMOOD ABED ABBASمحمود عبد عباس مغٌر الجبوري

Bashar Dheyaa husseinبشار ضٌاء حسٌن علً الكسوب

Najah mahdi lateefنجاح مهدي لطٌف عبد الرحمن المعموري

Salsabeel Kareem Burhanسلسبٌل كرٌم برهان حسٌن الجنابً

Asaad Dakil Hadiأسعد دخٌل هادي حسن الطفٌلً

Amera fadhil mohammed hussain.أمٌرة فاضل دمحم حسٌن علً الحمادي 

saleem jasim abbasسلٌم جاسم عباس

 Saadia Haeif Kadhumسعدٌه حاٌف كاظم غربً السلطانً. د.م.أ

Qasim Madi Hamahلاسم ماضً حمزة علً الربٌعً

.Amera fadhil mohammed hussain.امٌرة فاضل دمحم حسٌن علً الحمادي 

 Israa Abed Ali Hassanإسراء عبد علً حسن علً الحوانً 

Sawsan hassan kadhumسوسن حسن كاظم عبود الخفاجً 

Sajid Abd Alkhidhir Abdullahساجد عبد الخضر عبد هللا دمحم المٌاح

Manar Hamid Jasimمنار حامد جاسم حمادي الحسن



Zahraa Musa kadhim Abood Albyatiزهراء موسى كاظم عبود البٌاتً 

Abdulnaser Saleh Hadiعبدالناصر صالح هادي 

Zuhair Dhaher Habeebزهٌر ظاهر حبٌب حسانً السعدي

Ali Assim Abd Al- Razakعلً عاصم عبد الرزاق العبٌدي

 Raqeyah jawad najyرالٌة جواد ناجً حسٌن الحسٌنً

Muhand Jawad Jasimمهند جواد جاسم دمحم الشمري

 Ayed abbas Aendاٌاد عباس عناد كاظم الدلٌمً

Jwan fadel mahdiم جوان فاضل مهدي سلطان الخفاجً.ا

Muhand Jawad Jasimمهند جواد جاسم دمحم الشمري

Jumana Ali Bakerجمانة علً بالر مجٌد االزري

Najah mahdi lateefنجاح مهدي لطٌف عبد الرحمن المعموري

Maitham Mohammad Abdمٌثم دمحم عبد كاظم النعمانً

maha Hameed ismailمها حمٌد اسماعٌل مغٌر المحسن

Raed Salman Saeedرائد سلمان سعٌد حسٌن الحسٌنً

 Hayder hamzah ibrahimحٌدر حمزه ابراهٌم  عراكً الطائً .د

Hashim Jabbar Majeedهاشم جبار مجٌد وهاب الدده

 alya abbas shanoonعلٌه عباس شنون علً الحٌدري

Abbas Ahmed Hussein Hamah Elshammaryعباس احمد حسٌن حمزة الشمري

 Najlaa Shakir Azizنجالء شاكر عزٌز راضً الشمري 

 Husam hasan mohamedحسام حسن دمحم جابر الدلٌمً 

 zainab sahib dhahirزٌنب صاحب ظاهر حبٌب السفار 

Ibrahim Jaddoa Hamzahابراهٌم جدوع حمزة ضاحً الخالدي

Dhiaa Neama Jabbarضٌاء نعمة جبار جاسم المسعودي

Ahmed Mahdi Husseinأحمد مهدي حسٌن

Eqbal Gheny Mohamadالبال غنً دمحم سلمان السلمان

Zainab Nasser nabatزٌنب ناصر نبات عبد علً العجرش

Manar Haider Aliمنار حٌدر علً مالن الغانمً

maedah kadhem obaidمائدة كاظم عبٌد هاشم الجعفري

Ameer Aqeel Mohammedامٌرعمٌل دمحم حمادي كمونه 

Muna Sabbar Jebarمنى صبار جبر خلوفً الربٌعً

 Entessar marzooq Hussainانتصار مرزون حسٌن شنته الحسناوي 

 Nawras Abdel Abbas Esmailنورس عبد العباس اسماعٌل ماضً الحسناوي

Israa Ali Hussienاسراء علً حسٌن شبٌب الشبٌب



المسم  (@atu.edu.iq)اسم االٌمٌل الجامعً

Inb.syffi10@atu.edu.iqمركز الحاسب واالنترنٌت

Inb.beman10@atu.edu.iqانظمة الحاسوب

naiel.alkhafaji@atu.edu.iqصحة المجتمع

qusay.muttaleb@atu.edu.iqصحة المجتمع

inb.znb5@atu.edu.iqصحة المجتمع 

Inb.ebts@atu.edu.iqتمنٌات صحة المجتمع

h.ali@atu.edu.iq انظمة الحاسوب

Khulood.jafeer@atu.edu.iqتمنٌات صحة المجتمع

khmrakrah@atu.edu.iqتمنٌات انظمة الحاسوب

layth.hammadi@atu.edu.iqالمحاسبه

sabafam6@atu.edu.iq صحة المجتمع

inb.nedaa10@atu.edu.iq لسم تمنٌات انظمة الحاسوب

 eman.abdullah@atu.edu.iqالمحاسبة

Abbas.mahmood@atu.edu.iqالمٌكانٌن 

Inb.abs3@atu.edu.iqتمنٌات التمرٌض

sikna.wade@atu.edu.iqمحاسبة

mohammed.al_okby@atu.edu.iq تمنٌات االجهزة الطبٌة

inb.sfa@atu.edu.iq  تمنٌات التمرٌض

qasim. kadhummohammad@atu.edu.iq تمنٌات اإلدارة المانونٌة

inas.khairualla@atu.edu.iq تمنٌات صحه المجتمع

ahmed.alrubaie@atu.adu.iq تمنٌات المحاسبة/ المعهد التمنً بابل

inb.mus12@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

Zahraa.mrashid@atu.edu.iq تمنٌات االجهزة الطبٌة

Layth. Kamal @atu.edu.iq مٌكانٌن المدرة

 inb.abr@atu.edu.iqتمنٌات تمرٌض

inb.zuher74@atu.edu.iq لسم التمنٌات المٌكانٌكٌة

ali.alwan@atu.edu.iqتمنٌات أنظمة الحاسوب

moslih.a.salih@atu.edu.iqلسم تمنٌات المساحة

Hamid.A.N@atu.edu.iqلسم تمنٌات المساحة

Inb.ali210@atu.edu.iqتمنٌات انظمة الحاسوب

Basheer.jasim@atu.edu.iq  تمنٌات المساحة

hassan.alwan@atu.edu.iq  المحاسبة

shaima.jabbar@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

haider.ali@atu.edu.iq لسم مٌكانٌن المدرة

nahda abood@atu.edu.iqخدمات صحة مجتمع

 ali.hamzha@atu.edu.iqتمنٌات االدارة المانونٌة

Hanan.Hammood@atu.edu.iqصحة المجتمع

ansamly2@atu.edu.iq مٌكانٌن المدرة

ansamly2@atu.edu.iq مٌكانٌن المدرة

murtadha.shani@atu.edu.iqالمحاسبة

ahmed.shubber@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

inb.khanssa@atu.edu.iq تمنٌات أنظمة الحاسوب

ghaith.alinizy@atu.edu.iq التمنٌات اإللكترونٌة



alaa.majeed@atu.edu.iq مٌكانٌن المدرة

Oras.Obais@atu.edu.iq مٌكانٌن لدره

Feryal Jabbar@atu.edu.iq لسم التمنٌات االلكترونٌة

NabilHussein@atu.edu.iq تمنٌات اإلدارة المانونٌة

 hani.Omran@atu.edu. iq  تمتٌات االدارة المانونٌة

abbas.mahmood@atu.edu.iqالمٌكانٌن

mohammed.nasr@atu.edu.iqلسم تمنٌات المساحة

Abbas.Alrubayie@atu.edu.iqالتمنٌات األلكترونٌة

Nagham. Khalil @ atu.edu.iq تمنٌات االدارة المانونٌة

inb.krm@atu.edu.iq التمنٌات المدنٌة

ali_mohammed_ali@atu.edu.iq  التمنٌات المدنٌة

zahraakaz78@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

ahmed.rahi.bi21@atu.edu.iqتمنٌات االجهزة الطبٌة

inb.thn@atu.edu.iq تمنٌات صحه المجتمع

dheiakadhum@atu.edu.iq  المعهد التمنً بابل - تمنٌات األجهزة الطبٌة

mohammadalshalah37@atu.edu.iq التمنٌات االلكترونٌه 

inb.wfa @atu.edu.iqتمنٌات انظمة الحاسوب

inb.zhr2@atu.edu.iqالتمنٌات المٌكانٌكٌه

aqila.bahya@atu.edu.iq تمنٌات االداره المانونٌه

Ishraq.hassan@atu.edu.iqالتمنٌات االلكترونٌه

inb. Ali13@atu.edu.iqمٌكانٌن المدره

Saad. Hameed@atu.edu.iqاالجهزة الطبٌة

waseemsamer@atu.edu.iqتمنٌات المساحه

heba.abdalkreem@atu.edu.iqتمنٌات االلكترونٌن

ali.ali@atu.edu.iq تمنٌات أنظمة الحاسوب

zinah.hasan@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

Inb.ens4@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

abdul.abd@atu.edu.iqالتمنٌات االلكترونٌة

waseemsamer@atu.edu.iqتمنٌات المساحه

inb.r93@atu.edu.iqتمنٌات المٌكانٌن

mahmood.abas@atu.edu.iq   لسم تمنٌات االدارة المانونٌة

bashar.hussein@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

Ib.njh@atu.edu.iqتمنٌات الهندسة المدنٌة

salsabeel.burhan.bi12@atu.edu.iqتمنٌات المساحة

asaad. hsdi@atuedu.igتمنٌات االدارة المانونٌة 

amera.hussain@atu.edu.iqالمساحة.

saleem.abbas@ atu.edu.iqمٌكانٌن المدره

 saadia.alsultani@atu.edu.iq تمنٌات ادارة المواد

qasim.hamzah@atu.edu.iq	تمنٌات االدارة المانونٌة

amera.hussain @atu.edu.iq المساحة 

IsraaAbedali@atu.edu.iq  تمنٌات المختبرات الطبٌه

Sawsan_hassan@atu.edu.iq تمنٌات المختبرات الطبٌه

sajid.abdullaha@atu.edu.iqالتمنٌات المٌكانٌكٌة

manar.jasim@atu.edu.iqالتمنٌات المدنٌة



zahraa.musa@atu.edu.iq لسم تمنٌات المساحة

abdulnaser.hadi@atu.edu.iqتمنٌات مٌكانٌكٌة

zuhair.habeeb@atu.edu.iq التمنٌات المدنٌة

 ali.nit2009@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

Raqeyah.najy@atu.edu.iqالتمنٌات المٌكانٌكٌة

muhand.jasim@atu.edu.iqالتمنٌات المدنٌة

Ayed.aned@atu.edu.iq تمنٌات صحه المجتمع

Jwan.mahdi@atu.edu.iqتمنٌات اداره المواد

muhand.jasim@atu.edu.iqالتمنٌات المدنٌة

jumana.ali@atu.edu.iqتمنٌات المحاسبة

Inb.njh@atu.edu.iqًالمدن

inb.mth@atu.edu.iqلسم تمنٌات اإلدارة المانونٌة

maha.ismail@atu.edu.iqلسم المختبرات الطبٌة

raed.saeed@atu.edu.iqمٌكانٌن المدرة

inb.hdr@atu.edu.iq عمٌد المعهد التمنً بابل

hashim.aldedah@atu.edu.iqتمنٌات ادارة المواد

alya.shanoon@etu.adu.iqتمنٌات إدارة المواد

abbas.elshammary@atu.edu.iqلسم التمنٌات المدنٌة

najlaa.shemery@atu.edu.iq التمنٌات المٌكانٌكٌة

husam.mohammed@atu.edu.iq  المحاسبة

zainab.dhahir@atu.edu.iq تمنٌات أنظمة الحاسوب

inb.ebr@atu.edu.iqالتمنٌات المٌكانٌكٌة

dhiaanj@atu.edu.iqالتمنٌات المدنٌة

inb.ahd@atu.edu.iqلسم التمنٌات المدنٌه

 eqbal.mohamad@atu.edu.iqتمنٌات ادارة المواد

Zainab. nabat@atu.ed.iqالمختبرات الطبٌه

Manar.alganimy@atu.edu.iqتمنٌات ادارة المواد

 maedah.kh1965@atu.edu.iqلسم تمنٌات المساحة

amer@atu.edu.iq انظمة الحاسوب

muna.Jebar@atu.edu.iqلسم المختبرات الطبٌة

 entesar.hussain@atu.edu.iq لسم المختبرات الطبٌة

nawras.madi@atu.edu.iqلسم تمنٌات التمرٌض

inb.esr@atu.edu.iqتمنٌات انظمة الحاسوب


