
البرید االلكترونياالسم الثالثيت
dw.ahl@atu.edu.iqاحالم عباس بطي حسین الحسین1
dw.ahmed.h@atu.edu.iqاحمد حمزة نجم عبود العفلوكي2
dw.ahd1@atu.edu.iqاحمد ھاشم یوسف شنان الحمزاوي 3
areej.ghazy.idi25@atu.edu.iqاریج غازي عبد الشھید الفتالوي4
areegi.ghshash.idi20@atu.edu.iqاریج فاضل كشاش ساجت النائلي5
dw.asr@atu.edu.iqاسراء عبدالجلیل حسن السعدي6
asmaa.waheed@atu.edu.iqاسماء عبد الواحد مالك مھدي الغانمي 7
dw.asia@atu.edu.iqاسیا مشعل سالم كلول الزیادي8
ashwaq.sada.idi12@atu.edu.iqاشواق عبد السادة كاظم جارهللا االكرع9

Afrh.reheim.idi21@atu.edu.iqافراح رحیم عیدان ضاري البدیري10
afrah.abdulwaheed@atu.edu.iqافراح عبد الواحد حبیب  حسن الغالمي11
م غضب جواد المرم 12 dw.Amj@atu.edu.iqامجد ك
dw.amel@atu.edu.iqامل مرزة صخیل عامر الخزاعي13
dw.amer@atu.edu.iqامیر عبد الكاظم عودة عربي الشمخي14
eman.obeed.idi@atu.edu.iqایمان عبید جاسم محمد العامري 15
bashaeer.alkafaji126@atu.edu.iqبشائر خضیر عباس عطیة الخفاجي16
dw.thr@atu.edu.iqثریا عامر حبیب ظاھر البدیري17
dw.thn@atu.edu.iqثناء اسماعیل جواد حسون المحنة18
dw.hkm@atu.edu.iqحاكم ترتیب كاظم محسن الحمیداوي19
isa.haqi@atu.edu.iq   حقي امین توماس فرمان البراك20
dw.hus10@atu.edu.iqحسین مھدي كریم نعمة المحمودي 21
dw.hmd@atu.edu.iqحمید شاكر طراد جاسم االعسم 22
hameedah.hasan.ini123@ayu.edu.iqحمیدة صاحب حسن حسین الخالطي23
heider.taher@atu.edu.iqحیدر ناجي طاھر سلمان البوصیبع24
dw.khdr@atu.edu.iqخضیر مجید عالوي سھیل السعیدي25



Dw.khyr@atu.edu.iqخیریة عبد فضل عباس ال حمد26
dw.dena@atu.edu.iqدیانا نعمة عبدالرزاق جمیل الخزرجي27
rawaq.haider.idi2@atu.edu.iqرواق حیدر عبد النبي كاظم المحنة28
dw.zky@atu.edu.iqزكي محمد عباس ادریس بھیة 29
dw.slema@atu.edu.iqسلیمة نجم عبدهللا حمادي العماري30
SANAKADHIM@atu.edu.iqسناء سعد كاظم مطرود القریشي31
siham.mezher.idi21@atu.edu.iqسھام جبار مزھر معن العبادي 32
dw.shym@atu.edu.iqشیماء نھرو جبل راضي العفلوكي33
dw.sad23@atu.edu.iqصادق جعفر كاظم عبد النبي العتابي34
dhuha.kleef@atu.edu.iqضحى فالح كلیف عبد علي الصالحي35
taher.hemeed.idi@atu.edu.iqطاھر حمید عباس ادریس بھیة36
dw.abd2@atu.edu.iqعبد الكاظم سلمان صنكورصالح  الماجدي37
dw.abd3@atu.edu.iqعبد هللا خواف جبر طاھر المحمودي38
dr.adnanMatrood@atu.edu.iqعدنان كاظم مطرود  فرھود الحمداني39
akeel.hamza.idi@atu.edu.iqعقیل عبیده حمزة حسین النائلي40
ali.kadem.dw@atu.edu.iqعلي جواد كاظم حمود السعداوي41
dw.ali3@atu.edu.iqعلي عبد الحسین صكبان  عباس الشیباني42
د غلوب الداودي43 dw.ali6@atu.edu.iqع مهدي حم
dw.amoda@atu.edu.iqعمودة عبید حسین علوان الشبالوي44
ghanemoaiyz@atu.edu.iqغانم عویز عباس علي الشباني45
ghdeer.maki.idi@atu.edu.iqغدیر ابراھیم مكي عباس كردس 46
dw.frs@atu.edu.iqفارس عبدالھاني جبار السویدي47
fatimaabdulrazzak@atu.edu.iqفاطمة عبد الرزاق عبود جاسم الھنداوي 48
fatimah.oudah.ikr@atu.edu.iqفاطمة فلیح عودة علي الخفاجي49
dw.ftm@atu.edu.iqفاطمھ عبود جلوب یعقوب العفجي 50
dw.faeqha@atu.edu.iqفائق حامد جبوري مغیض النغیشي51



dw.frh@atu.edu.iqفرح كامل عبد مسلم محمد الجبوري 52
Fargad.jadaan@atu.edu.iqفرقد فیصل جدعان صالل 53
Laila84@atu.edu.iqلیلى جاسم شعیبث فھد الناشي 54
maher.khudhair@atu.edu.iqماھر رھیف خضیر والي العمري55
dw.moh2@atu.edu.iqمحمد عبدالحسین محمد دھش الغریباوي56
ل الخزا 57 اس صخ mohammed.alkhuzaie.idi23@atu.edu.iqمحمد غانم ع
mohammad.gdaiek.idi7@atu.edu.iqمحمد غتار دایخ  مطر الزیادي58
Dw.Mrw23@atu.edu.iqمروة علي عودة عربي الكرعاوي59
dw.msr@atu.edu.iqمسار جبار جري صبار الكردي 60
dw.must@atu.edu.iqمصطفى صالح داخل جاسم العادلي61
ل الجبوري62 ل يوسف اسماع malath.yousf.idi435@atu.edu.iqمالذ اسماع
mohannad_a_kadhom@atu.edu.iqمھندعزیز كاظم سلمان البوزین63
dw.msa@atu.edu.iqموسى عبد شوجھ شعبان الجبوري64
dw.mol@atu.edu.iqمؤمل حسین جوسیم محمد الحمداني65
dw.myd@atu.edu.iqمیادة حسن رحیم عبود الشباني66
mayser.aljubouri.dw@atu.edu.iqمیسر اعالن عباس نعمان العویدي67
dw.ngh@atu.edu.iqنجاح غائب خلف حسین التمیمي68
dw.nada@atu.edu.iqندى احمد فیروز مزعل الخفاجي69
nadamalik@atu.edu.iqندى طاھر مالك ھدوان الزبیدي70
dw.nem@atu.edu.iqنعیم صباح خلخال عبد الكارضي 71
dw.noras@atu.edu.iqنورس عدنان عبد االمیر شمخي التویجي72
nawfal.dakhil@atu.edu.iqنوفل صالح داخل جاسم العادلي73
hinwa.hussein@atu.edu.iqھنوة حسین احمد حسین الزیرجاوي74
dw.wsm@atu.edu.iqوسام عبدالكاظم عبدالرضا سرحان الحمیشي75
dw.wsn@atu.edu.iqوسن كامل عفلوك فلیح الحسناوي76
dw.yas@atu.edu.iqیاس خضیر عباس كاظم الموسوي77


	ورقة1

