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a0751560856@gemil.comالمدنيمحمد نادر احمد حامد101

mohammadnadhim.512@gmail.comالمدنيمحمد ناظم شاكر احمد102

mohaldabbagh98@gmail.comالمدنيمحمد هشام عبد المنعم ابراهيم103

mohammedysin98@gmail.comالمدنيمحمد ياسين علي محمود104

alzydym161@gmail.comالمدنيمحمود عزام محمود نايف105

ffhhkkllllo@gmail.comالمدنيمحمود عيدان محمود جاسم106

المدنيمحمود فالح محمد احمد107

المدنيمحمود قحطان سعيد ابراهيم108

mdunsalm466@gmail.comالمدنيمدين سالم محمد شيت احمد109

dkftktkgkvkvtk@gmail.comالمدنيمروه سعد عادل قاسم110

mariamdosha875@gamil.comالمدنيمريم سليمان ابلحد نوح111

mustfasuliman00@gmail.comالمدنيمصطفى سليمان طه سليمان112

mstfyalsqal6@gmail.comالمدنيمصطفى عماد خليل حمو113

المدنيمصطفى عمار عبد اللطيف فلح114

mustafasawaf77@gmail.comالمدنيمصطفى لقمان محمد لطيف115

المدنيمصطفى نشوان داؤد طه116

mustaffaazzo@gmail.comالمدنيمصطفى وسام فهمي117

alzobedyalzobedy@gmail.comالمدنيمعمر علي احمد يونس118

zmalak334@gmail.comالمدنيمالك زياد علي119

mwmnsmyr25@gmail.comالمدنيمؤمن سمير خليل حمو120

maymounaalazzawi@gmail.comالمدنيميمونه جمال احسان سعيد121

menashahara2001@gmail.comالمدنيمينه ضرغام سليمان حنا122

nabaaraid99@gmail.comالمدنينبا رائد عبد العزيز حسين123

ahmedhassanjjjj1999@gmail.comالمدنينجم الدين علي حسين محمد124

المدنيهديل نجيب عبد هللا فتحي125



tr3cqzfg8@gmail.comالمدنيهمام احمد محمد جمعة 126

humamm746@gmail.comالمدنيهمام محمد اسود احمد127

haiiithomy@gmail.comالمدنيهيثم عبدالقادر احمد128

haythamalnaser1@gmail.comالمدنيهيثم ناصر احمد ابراهيم129

المدنيوضحه غانم محمد احمد130

wakarf8@gmail.comالمدنيوقار فارس محمد رشيد حسن131

yasersame2000@gmail.comالمدنيياسر سامي فيصل سعد هللا132

8252yasir@gmail.comالمدنيياسر عبدهللا يحيى علي133

1234512345yassen@gmail.comالمدنيياسين جبل اطفيل عسل134

yousramh123@gmail.comالمدنييسرى محمود صالح شاهين135

yaarubali33@gmail.comالمدنييعرب قحطان حازم محمد136

younisagha26@gmail.comالمدنييونس ابنيان سبهان عبد هللا137

االيميلالقسماسم الطالبت

الكهربائيةابراهيم جمعة جميل محمد1

ebrahem99alhazzaa@gmail.comالكهربائيةابراهيم علي حسن2

najahjeko@gmail.comالكهربائيةابو بكر نجاح انور3

dhnwnsalhywnsdhnwn@gmail.comالكهربائيةاحمد الياس خضير محمود4

الكهربائيةاحمد سعد عيسى عبد هللا5

ahmed.fares.1964404@gmail.comالكهربائيةاحمد فارس محمود6

ahmed2000almosa@gmail.comالكهربائيةاحمد فتحي احمد7

ahmed.mohammed0393227@gmail.comالكهربائيةاحمد محمد احمد8

am9936193@gmail.comالكهربائيةاحمد محمد عبد هللا خالد9

7alraqi.a@gmail.comالكهربائيةاحمد وليد تيمور احمد10

edresssalim1@gmail.comالكهربائيةادريس المتوكل عبدالهادي11

aras_ammar2000@yahoo.comالكهربائيةاراس راكان رشيد نايف12

5sama555gamil@gmail.comالكهربائيةاسامة ياسين احمد13

esraahashim335@gmail.comالكهربائيةث/  اسراء هاشم محمد علي14

aswan.ipc.89@gmail.comالكهربائيةث/ اسوان اسماعيل خالد 15

ateafaljumaily@gmail.comالكهربائيةث/  اطياف جاسم زيدان 16

amjadabdulaziz2020@gmail.comالكهربائيةامجد عبد العزيز غانم قاسم17

aamoona383@gmail.comالكهربائيةث/  امنة سالم محمد18

menoryas6@gmail.comالكهربائية/*امين رضوان يونس 19

anfalnzar127@gmail.comالكهربائيةث/  انفال نزار سعيد سالم20

aboyousif4488@gmail.comالكهربائيةانمار اياد عطاهللا 21

aowssalwan2017@gmail.comالكهربائيةاوس سلوان سالم22

alndomle59@gmail.comالكهربائيةألن الياس خالت23

bdr46082@gmail.comالكهربائيةم/ بسام بدر جاسم ابراهيم 24

tabarkmohammed61@gmail.comالكهربائيةث/  تبارك محمد المع ابراهيم 25

الكهربائيةث/  جواهر حازم محمد مهيدي 26

ha9959585@gmail.comالكهربائيةحاتم احمد حسين احمد27

الكهربائيةحازم قاسم محمد28

nagamasa11115@gmail.comالكهربائيةحسن عبد الحميد محمود قنبر29

hsin85421@gmail.comالكهربائيةحسن نزار منذور عباس30

hussein7084741@gmail.comالكهربائيةحسين ابراهيم يونس31

hussien077018@gmail.comالكهربائيةحسين احمد حسن محمد32

الكهربائيةحسين سعيد سمير33

الكهربائيةحسين عبد علي34

qassimhawraa40@gmail.comالكهربائيةث/  حوراء قاسم محمود حسن35

hiaderalshrfy@gmail.comالكهربائيةحيدر نعمة محيسن دنان36

khaldalhadydy35@gmail.comالكهربائيةخالد عبد محمد خلف37

mKhlf1566@gmail.comالكهربائيةخلف محمد خضر خلف38

khalil535353535396@gmail.comالكهربائية/*خليل زياد نافع 39

daliabasher7@gmail.comالكهربائيةث/  داليه بشير حسين40

mailto:aowssalwan2017@gmail.com


dyareeng@gmail.comالكهربائيةم/*ديارى عباس سرحان 41

alhyanyrby98@gmail.comالكهربائيةربيع عبدالجبار عبدهللا42

الكهربائيةث/  رحمة ضيغم محمد 43

raghaddhergham@gmail.comالكهربائيةث/  رغدة ضرغام زكي خليل44

rafal.moameen@gmail.comالكهربائيةث/  رفل مؤمن سالم ظاهر45

reyamesam@gmail.comالكهربائيةث/  ريام عصام فاهم46

zumrdsalah@gmail.comالكهربائيةث/  زمرد صالح الدين محمود47

engzaid1997@gmail.comالكهربائيةزيد مزاحم جمعة خلف48

zainabahmead36@gmail.comالكهربائيةث/  زينب هيمن هاشم عبدالقادر 49

so314100@gmail.comالكهربائيةث/  سارة جمال سليمان عبد50

saraadiel89@gmail.comالكهربائيةث/  سارة عادل يونس51

sswera222@gmail.comالكهربائيةث /  سارة هاني عبد هللا 52

sedrafadhil@gmail.comالكهربائيةث/  سدرى فاضل موسى53

saad1995926@gmail.comالكهربائيةسعد مرعي حسن عباس54

الكهربائيةسعود عدي داؤد سليمان55

mos19987mm@gmail.comالكهربائية/*سالم حميد عبد حياب 56

serenalkucher@gmail.comالكهربائيةث/  سيرين صالح اسماعيل سعيد 57

sa99ef.SA@gmail.comالكهربائيةسيف احمد محمد خضر58

shifabassam5@gmail.comالكهربائيةث/  شفاء بسام فوزي59

shkransalal@gmail.comالكهربائيةث/  شكران صالل زيدان60

sabernadem2@gmail.comالكهربائيةصابر ناظم صابر61

salh199629@gmail.comالكهربائيةصالح فاضل صالح62

الكهربائيةصالح حسن جاسم محمد63

souhaibhabeebaljanabi@gmail.comالكهربائية(عودة مرقنة قيودهم)/ صهيب حبيب خضير 64

deaadeaa321321456@gmail.comالكهربائيةضياء سمير طه ياسين65

tahabader585@gmail.comالكهربائيةطه بدر يوسف66

tebaq911@gmail.comالكهربائيةث/  طيبة صدام سلطان67

teebaadil655@gmail.comالكهربائيةث/  طيبة عادل محمود68

bdalhafza84@gmail.comالكهربائيةعبد الحافظ احمد سعيد69

abodnba93@gmail.comالكهربائيةعبد الرحمن دريد عبدهللا70

abdulrhman123456778@gmail.comالكهربائيةعبد الرحمن علي محمد71

abdalrhman16@gmail.comالكهربائيةعبد الرحمن لؤي حميد عزيز72

abood.ameen1997@gmail.comالكهربائيةعبد هللا امين يانار عبدهللا73

abdullah.anwar.2.10.99@gmail.comالكهربائيةعبد هللا انور طليع74

abdullahbashar322000@gmail.comالكهربائيةعبد هللا بشار ابراهيم75

albafarybwd151@gmail.comالكهربائيةعبد هللا جاسم محمود عبد هللا76

chfgcfgdgcchbvftt@gmail.comالكهربائيةعبد هللا جوهر عبدهللا77

abdullahatem1999199@gmail.comالكهربائيةعبد هللا حاتم فارس78

الكهربائيةعبد هللا ماهر جميل79

abdallahmo132@gmail.comالكهربائيةعبد هللا محمد رضا محي الدين80

abdulla.mohmd99@gmail.comالكهربائيةعبد هللا محمد هاشم81

abdullah.alaaraji@yahoo.comالكهربائيةم/عبد هللا ياسين شامي 82

الكهربائيةعبد الملك عادل عبدالقادر83

الكهربائيةم/ عبدهللا عبطان غالي 84

الكهربائيةعبيدة رضوان حازم شهاب85

tahmd2311@gamail.comالكهربائيةعثمان احمد االمين محمد86

as3665497@gmail.comالكهربائية/*عزام سعد عبد هللا 87

ali07503881081@gmail.comالكهربائية/*علي ابراهيم محمد 88

alisaleeh1998ali@gmail.comالكهربائيةعلي صالح مطلك89

ali.mahfoodh99@gmail.comالكهربائيةعلي محفوظ فتحي محمود90

ali512nna@gmail.comالكهربائيةعلي ناصر احمد فتحي91

alialobidi2500@gmail.comالكهربائيةعلي ياسر عبدالقادر92

akdkds14@gmail.comالكهربائيةعمار ياسر محمد يحيى93



الكهربائيةعمر احمد علي94

hsanlymr@gmali.comالكهربائيةعمر حسان علي حامد95

omarrsalim90@gamil.comالكهربائيةعمر سالم سليمان96

omartoman99@gmail.comالكهربائية/*عمر علي تومان 97

omar.2001omar22@gmail.comالكهربائيةعمر فراس حازم فائق98

mralnayb4433@gmail.comالكهربائيةم/عمر فهمي حسين سليمان  99

mar44150@gmail.comالكهربائيةعمر يوسف محمد حسن100

www.iysa1133@gmail.comالكهربائيةعيسى صباح اسماعيل خليل101

ghsanalsnjary@gmail.comالكهربائيةغسان خير هللا سالم102

farismozabm66.com@gmail.comالكهربائيةفارس مزاحم سالم103

fwazaljrd@gmail.comالكهربائيةفواز عبدهللا حامد104

الكهربائيةكاظم بشار كاظم محمد105

marwan07712650639@gmail.comالكهربائيةكرار نبيل سالم عبد االمام106

Lumaahmed429@gmail.comالكهربائيةث/  لمى احمد عبدهللا107

lamyaashamil@gmail.comالكهربائيةث/  لمياء شامل هاشم108

lythalrbyy922@gmail.comالكهربائيةليث بشار سعد هللا109

mohammad.moon2000@gmail.comالكهربائيةمحمد اسماعيل كمر110

mohammedalkhaleefa1@gmail.comالكهربائية/*محمد اياد نوري 111

mohamadtaay49@gmail.comالكهربائيةمحمد خيري حامد الطائي112

الكهربائيةمحمد رغيد حامد احمد113

ms6327102@gmail.comالكهربائيةمحمد سالم عبد الرزاق114

الكهربائيةمحمد صالح مهدي جبر115

mohammedrazaak97@gmail.comالكهربائيةمحمد عبد الرزاق عبدهللا116

maree321321@gmail.comالكهربائيةمحمد عثمان سلطان117

Mohammed.qaidar19@gmail.comالكهربائيةمحمد قيدار احمد118

mohammednashat360@gmail.comالكهربائيةمحمد نشأت محمد119

mohammedyounisalidan@gmail.comالكهربائيةمحمد يونس عيدان صالح120

mahmood.alneemy@gmail.comالكهربائيةمحمود لؤي عبد الجبار121

mj854993@gmail.comالكهربائيةمصطفى جاسم قاسم122

www@mi221.comالكهربائيةمصطفى جبار عبدالجليل123

mostafakhere2001@gmail.comالكهربائيةمصطفى خيري مصطفى124

salmmstfy609@gmail.comالكهربائيةمصطفى سالم محمد سعيد125

engmustafaalanaz@gmail.comالكهربائيةمصطفى طارق ذنون126

mostafaalhasso@gmail.comالكهربائيةمصطفى طه جاسم محمد127

mostafaabdalsatar93@gmail.comالكهربائيةمصطفى عبد الستار محمد128

mn9173363@gmail.comالكهربائيةمصطفى نزار  حسن129

mosabsport1998@gmail.comالكهربائيةمصعب سعد محمود130

hatemmay700@gmail.comالكهربائيةث/  مي حاتم توفيق طابور131

الكهربائيةميزر عبد هللا عسكر عبد هللا132

meladnasser91@gmail.comالكهربائيةميالد ناصر عبد االحد133

الكهربائيةث/  نور عبد الرحمن مصطفى 134

hadeelmanhal19@gmail.comالكهربائيةث/  هديل منهل محمد زكي 135

الكهربائيةث/  هيا احمد اميسر136

haibatjasim518@gmail.comالكهربائيةم/ هيبت جاسم محمد 137

wd8655856@gmail.comالكهربائيةوعد محمد هادي حسين138

waleedalkhalid96@gmail.comالكهربائيةوليد خالد سالم139

yasserhussam999@gmail.comالكهربائيةعودة مرقنة قيودهم/ ياسر حسام طه 140

yaseenkhalid722@gmail.comالكهربائيةياسين خالد وليد نجم141

yazen.maan5@gmail.comالكهربائيةيزن معن سالم142

الكهربائيةيوسف اياد سليمان فتاح143

yousifsalah436@gmail.comالكهربائيةيوسف صالح الدين ثامر144

eng.yousif.dhafer@gmail.comالكهربائيةيوسف ظافر اسماعيل145

الكهربائيةم/ يونس شمس الدين يونس 146



االيميلالقسماالسمت

abrahimalhadedy7@gmail.comالعمارةابراهيم صالح عبد هللا مالح السهيل1

ibrahimimad20162017aabb@gmail.comالعمارةابراهيم عماد كريم عبد الجبار الراوي2

freerf37@gmail.comالعمارةابراهيم محفوظ محمد احمد الزبيدي3

العمارةاحمد اسود داؤد عبد المعماري (راسب بالغياب) 4

ahmaed2000.aa@gmail.comالعمارةاحمد عبد هللا ابراهيم علي الشرابي5

ahmedtwin469@gmail.comالعمارةاحمد فارس عطية احمد الصالح6

am4124089@gmail.comالعمارةاحمد محمد هاشم حمادي الصافي7

ahmedmoaead99@gmail.comالعمارةاحمد مؤيد احمد حسين السويداني8

saad19912014.se@gmail.comالعمارةاسراء عصام عبد القادر علي  السنجري9

asmaa2000aga@gmail.comالعمارةاسماء محمد اقبال ادريس  عزيز 10

hasshassan240@gmail.comالعمارةالحسن عامر خزعل علي  الخليل11

huntersx9@gmail.comالعمارةالحمزة علي زيدان خلف ال ابراهيم12

architecture96elham@gmail.comالعمارةالهام  علي حسين احمد الشاهين13

amaal.abd26@gmail.comالعمارةامال عبد الوهاب حمدون جاسم ال سليمان14

العمارةاويانا جون حبيب محو نيسان(مؤجل) 15

4005fxay@gmail.comالعمارةأية احمد انور عبد الحميد العساف16

aya.alahmed95@gmail.comالعمارةأية امير عبد جميل االحمد17

muhammadbasman9700@gmail.comالعمارةبان بسمان غانم  ابراهيم الطويل18

akrambakir058@gmail.comالعمارةبكر اكرم عبد علي الكنهش19

العمارةتسواهن علي زحوم تحيش  اللهيبي (راسب بالغياب)  20

basherrdoan1989@gmail.comالعمارةحسن رضوان بشير سليمان  الصائغ21

حسن صالح منصور (راسب بالغياب)22 العمارة 

almoula2015@gmail.comالعمارةحسين خالد محمد مصطفى المولى23

hamzabassam2001@gmail.comالعمارةحمزة بسام صديق علي النعيمي24

hamzaalsaffar99@gmail.comالعمارةحمزة حازم حسين توفيق الصفار25

almallahdalya@gmail.comالعمارةداليا زيد ذنون نايف المالح26

duamzere.99@gmail.comالعمارةدعاء عبد هللا رمضان حسن شيخلي27

zaidaldlemy@gmail.comالعمارةزيد ثامر محمد علي مصطفى القصاب28

zainalhuseiny2000@gmail.comالعمارةزين العابدين حسين علي خضر جاويش29

salimnasir298@gmail.comالعمارةسالم ناصر سالم عبد المولى30

sryzyad670@gmail.comالعمارةسرى زياد طارق حميد النعيمي31

suhaghanim95@gmail.comالعمارةسهى غانم علي ايدن البياتي32

safanarafe6@gmail.comالعمارةسفانة  رافع قادر جرجيس الزبيدي33

shadon836@gmail.comالعمارةشدن خالد عبد القادر حامد الدباغ34

shanel.ibrahim1@gmail.comالعمارةشنيل ابراهيم شكر محمد امين الجاف35

shataboo@yahoo.comالعمارةطيبة فراس خالد رجب الحمداني36

tebawesam4@gmail.comالعمارةطيبة وسام عبد الغني عبد هللا  الحداد37

abdalalah194@gmail.comالعمارةطيف مظهر خلف مجيت الجنابي38

adelomaradel19@gmail.comالعمارةعادل عمر عادل محمود العذيبان39

abodthabet@gmail.comالعمارةعبد الرزاق ثابت عبد الرزاق حسن السنجري40

abdullah97hussein@gmail.comالعمارةعبد هللا حسين علي عبد الجبوري41

alrawi1998as@gmail.comالعمارةعبد هللا  محمد كامل شطيب الراوي42

abdullaameen20@gmail.comالعمارةعبد هللا نبيل سالم عبد الهادي صفو االمين43

العمارةعبد الهادي ميسر هادي حسين الحمندي44

9agoga7@gmail.comالعمارةعذراء عبد هللا خلف  عطية الجبوري45

ali.thaker22@gmail.comالعمارةعلي ذاكر محمود وهب الراوي46

alirayankashmola46@gmail.comالعمارةعلي ريان هاني يونس كشمولة47

alawiab98@gmail.comالعمارةعلي عباس حميد طاهر الجابري48

ali.1999moh.1999@gmail.conالعمارةعلي محمد عبد سلمان الجبوري49

mrmhmdhazm@gmail.comالعمارةعمر محمد حازم مصطفى  الجاسم50

ghfranfaezalsomeday@gmail.comالعمارةغفران فائز ادريس يحيى  الكواز51

ferahhnebil@gmail.comالعمارةفرح نبيل مصطفى طه المالح52



fhdabrahym675@gmail.comالعمارةفهد ابراهيم عيدان عبد هللا عبدو53

fmahfoth@gmail.comالعمارةفهد محفوظ محمد احمد الزبيدي54

karenafouad@gmail.comالعمارةكارينا فؤاد جبو جيجو ركالي55

kms.shihab23111999@gmail.comالعمارةكرم محمد شهاب احمد يونس56

kendamouyad@gmail.comالعمارةكندة مؤيد عزيز احمد نعلبند57

mohammedalheally1999@gmail.comالعمارةمحمد بشير عزيز علي االبراهيم58

العمارةمحمد جاسم عبد الحميد محمد الجبوري(مؤجل)  59

starwars1999aljarjary@gmail.comالعمارةمحمد عزيز صالح عباس ال جزان60

mahmoodalhamdany919@gmail.comالعمارةمحمود موفق مصطفى عبد هللا الحمداني61

mhammd.mahmood@gmail.comالعمارةمحمود  مؤيد عبد الجبار سلطان النعيمي62

bmw1bmw20002000@gmail.comالعمارةمرتضى  ناظم هادي غزال الداؤودي63

memeaween7@gmail.comالعمارةمريانا جوان صبري يونس كردي64

العمارةمصطفى بشار غانم قاسم الخياط(مؤجل) 65

مصطفى سعيد عبد هللا(راسب بالغياب) 66 العمارة 

mustafaalshamaa@icloud.comالعمارةمصطفى نشوان يونس محمد الشماع67

Mo3annadsabawe@gmail.comالعمارةمنى يحيى علي عيسى الجماد68

sdespite16@gmail.comالعمارةمؤمن اسامة حامد محمد السبعاوي69

momenmajid146@gmail.comالعمارةمؤمن  ماجد صالح احمد الرحو70

العمارةميقات جميل حسين علي الجبوري71

nonojabary780@gmail.comالعمارةنور شيرزاد عبد الخالق احمد الجباري72

العمارةهدى محمد زكي محمود ياسين المولى(مؤجل)73

العمارةهيام  حسن حميد بدري الكربولي74

العمارةوسن نامق محمد سليمان حمودات(مؤجل) 75

yahyaalbayaty037@gmail.comالعمارةيحيى اسماعيل خليل احمد البياتي76

العمارةيوسف حمد سليمان عليل الحديدي(مؤجل)  77

yousif.hanona30@gmail.comالعمارةيوسف فريد الياس بهنام 78

االيميلالقسماسم الطالبت

nosyy5599@gmail.comالسدود والموارد المائيةابراهيم غسان ياسين حامد1

السدود والموارد المائيةابراهيم محمد ابراهيم علي2

msba4151@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد ابراهيم محمد علي3

ahmedalgboory86@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد خالد علي ظاهر4

ahmeddaood1122333@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد داؤد سالم جاسم 5

mo7217478@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد ضغيم محمد قاسم6

ahmed07740860805@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد علي ظاهر7

السدود والموارد المائيةاحمد فائز بشير ابراهيم8

ahmadjatto964@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد محمد رشيد جتو9

ahmedalkhalidy684@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد محمد فرج درويش10

ahmedmohanned2000@gmail.comالسدود والموارد المائيةاحمد مهند احمد محمد طيب11

amelyaalrekany@gmail.comالسدود والموارد المائيةاميليا يوسف كوريه اندرووس12

السدود والموارد المائيةاورنس داؤد كطيفان 13

amanyemy602@gmail.comالسدود والموارد المائيةايمان احمد محمد خضر14

enasenas074@gmail.comالسدود والموارد المائيةايناس عصام عبد الواحد عبد15

aya129079@gmail.comالسدود والموارد المائيةايه سالم حازم حسين16

السدود والموارد المائيةأيمن محمد احمد محمد17

tabarakbadr34@gmail.comالسدود والموارد المائيةتبارك بدر محمد محمود 18

hanenalshamary09876@gmail.comالسدود والموارد المائيةحنين كامل نهير عرنوس19

ritabashar18@gmail.comالسدود والموارد المائيةريتا بشار ادور اسرائيل20

4youzahd@gmail.comالسدود والموارد المائيةزاهد محمد رمضان اسماعيل21

zf753017@gmail.comالسدود والموارد المائيةزهراء  فواز ممتاز22

hadi62302@gmail.comالسدود والموارد المائيةزياد طارق مؤيد23

sarah03234567@gmail.comالسدود والموارد المائيةسارة ربيع صبحي عبد الرحمن24

saracom1222250@gmail.comالسدود والموارد المائيةساره عبد محمد حسين25

sedraoopsedraoop@gmail.comالسدود والموارد المائيةسدره علي عبد المحسن محمد26



السدود والموارد المائيةسعد خضر لطيف محمد27

facebook26f@gmail.comالسدود والموارد المائيةسيف احسان صالح محمد28

seefseefayahoo.com@gmail.comالسدود والموارد المائيةسيف رعد علي نجم29

akkchkkccbjh@gmail.comالسدود والموارد المائيةشهد شويش غضبان نصيف30

suheb95444@gmail.comالسدود والموارد المائيةصهيب محمد ابراهيم حسين31

Aisha97jamal@gmail.comالسدود والموارد المائيةعائشة جمال شيخ زاده عارف32

aesham1779@gamil.comالسدود والموارد المائيةعائشة معن سامي33

abdualrhman11997@gmail.comالسدود والموارد المائيةعبد الرحمن رائد نافع سعيد34

السدود والموارد المائيةعبد الرحمن محمود يونس فتحي35

aishwoo667@gmail.comالسدود والموارد المائيةعبد الرزاق وعد عبيد ضحوي36

aziz.altaee99@gmail.comالسدود والموارد المائيةعبد العزيز محمود احمد خليف37

abdullahatee08@gmail.comالسدود والموارد المائيةعبد هللا محمود احمد38

abdullaalktloni63@gmail.comالسدود والموارد المائيةعبد هللا نامس حسين39

lm424469@gmail.comالسدود والموارد المائيةعلي محمد صالح عبيد40

Merch3020@gmail.comالسدود والموارد المائيةعلياء مصعب عادل41

mwryalraqy690@gmail.comالسدود والموارد المائيةعمر باسم حميد42

omarmukhliefhadeed@gmail.comالسدود والموارد المائيةعمر مخلف ابراهيم امين43

hamodemed21@gmail.comالسدود والموارد المائيةمحمد احمد ياسين 44

fuvc184@gmail.comالسدود والموارد المائيةمحمد امير احمد علي45

السدود والموارد المائيةمحمد رعد يونس 46

mohamadaliraqi515@gmail.comالسدود والموارد المائيةمحمد عبد السالم محسن47

hoooop587@gmail.comالسدود والموارد المائيةمحمد عبد القادر معيوف وكاع48

syfj7037@gmail.comالسدود والموارد المائيةمحمد محمود علي عبد هللا49

mhmwdyhyymhmdkhalsy@gmail.comالسدود والموارد المائيةمحمود يحيى محمد خالصي50

mustafalove317@yahoo.comالسدود والموارد المائيةمروة نزار محمد جالل51

ma1947933@gmail.comالسدود والموارد المائيةمصطفى علي حسين52

07511935191najlai000u@gmail.comالسدود والموارد المائيةمصطفى محمد يونس53

m07518358812@gmail.comالسدود والموارد المائيةمصطفى محمود خضير54

toofee094@gmail.comالسدود والموارد المائيةمصطفى هاشم علي شريف55

mahasame58@gmail.comالسدود والموارد المائيةمها سامي عبد الواحد عبد56

albadymyzr@gmail.comالسدود والموارد المائيةميزر راكان محمود حميد57

السدود والموارد المائيةنايف محمد طه محمود58

eng.n8r.19@gmail.comالسدود والموارد المائيةنور الدين اسامة مجيد احمد59

jorryaldabbbgh@gmail.comالسدود والموارد المائيةهاجر عبد الخالق شيت عبد الغني60

hajarmaher968@gmail.comالسدود والموارد المائيةهاجر ماهر محمد61

hadeelmutaz6@gmail.comالسدود والموارد المائيةهديل معتز عز الدين صالح62

yousifj288@gmail.comالسدود والموارد المائيةيوسف جاسم عبد هللا علي63

االيميلالقسماالسمت

الحاسوبإسماعيل عبد الباسط محمود 1

ahmedmohmmed289@yahoo.comالحاسوبأحمد محمد حسين ميكائيل2

aarwa4148@gmail.comالحاسوبأروى عمار يحيى 3

Amnea14367hkl1999@gmail.comالحاسوبأمنيه محمد واصل محمد علي4

www.amina718@gmail.comالحاسوبآمنه محمد حقي اسماعيل5

aminawaad64@gmail.comالحاسوبآمنه وعد ادريس عبد هللا6

ayae02801@gmail.comالحاسوبآيه مؤيد مزعل طلفاح7

taqwadouraid2017@gmail.comالحاسوبتقوى دريد نجيب عبد هللا8

thabitashawkat99@gmail.comالحاسوبثابتة فواز شوكت نوري9

dannyzbaqtar@gmail.comالحاسوبداني زهير الياس حنا10

mahmodjon38@gmail.comالحاسوبربى عبد هللا هاني عبد العزيز11

rahmahahmedaltaie@gmail.comالحاسوبرحمة احمد حسين12

rayankajo97@gmail.comالحاسوبريان بهنام دانيال فتوحي13

zobaidabasaam@gmail.comالحاسوبزبيدة بسام اسماعيل14

abdenali2222@gmail.comالحاسوبزين العابدين علي احمد عباس15

mailto:m07518358812@gmail.com


saraalasaly1999@gmail.comالحاسوبساره أنس زهير احمد16

sami76310@gmail.comالحاسوبسامي خالد رمضان 17

Sarmad.al.joqi@gmail.comالحاسوبسرمد رزكي جوقي حسن18

samamuhannad362@gmail.comالحاسوبسما مهند محمد نذير 19

abdalrhmangghh3@gmail.comالحاسوبعبد الرحمن جمال هاشم موسى20

lolo.lovers59@gmail.comالحاسوبعبد الرحمن عامر عون الدين 21

alhmdanyb902@gmail.comالحاسوبعبد الرحمن محسن علي نجم22

abdulkadiradnan123@gmail.comالحاسوبعبد القادر عدنان عبدهللا23

abdallasalim524@gmail.comالحاسوبعبد هللا سالم امين24

akeelwhap@gmail.comالحاسوبعقيل اسماعيل ابراهيم25

aloshaliraqi24@gmail.comالحاسوبعلي راضي زيدان صالح26

omerfanar1@gmail.comالحاسوبعمر فنر فاضل اسماعيل27

faesalzaeed@gmail.comالحاسوبفيصل زيد حامد نجم28

qa.ab266@gmail.comالحاسوبقاسم عباس حمزة29

Mohammedkhalilabbo1@gmail.comالحاسوبمحمد خليل عبو رضا30

kr3405066@gmail.comالحاسوبمحمد علي برهان مردان علي31

mohammadomer1007@gmail.comالحاسوبمحمد عمر محمد نذير احمد 32

mhmdsmydy68@gmail.comالحاسوبمحمد نزار حمدون جاسم33

الحاسوبمحمد وليد عبد الكريم حمد34

mradalhbaby9@gmail.comالحاسوبمراد ابراهيم مراد خلف35

mariammegh2001@gmail.comالحاسوبمريم غزوان ظاهر 36

mustafa.ms777@gmail.comالحاسوبمصطفى صالح جالل عثمان37

0mustafaammar@gmail.comالحاسوبمصطفى عمار بشير شريف38

mayarali821@gmail.comالحاسوبميار علي حاجي فندي39

hudaaldabbagh243@gmail.comالحاسوبهدى هشام عبد المنعم ابراهيم40

am4007803@gmail.comالحاسوبوفاء ماهر محمود شاهين41

الحاسوبوناس ناصر الياس حجي42

mkmk7401@gmail.comالحاسوبيوسف خالد محمد علي43

gozefkh740@gmail.comالحاسوبيوسف خضر حيدر خضر44

younissaad98@gmail.comالحاسوبيونس سعد حسن حميد45

االيميلالقسماالسمت

البيئةاحمد وليد احمد1

asmaaabd0773690@gmail.comالبيئةاسماء عبد محمد خلف2

barqalraqy34@gmail.comالبيئةبارق بشير احمد عبدهللا3

waaa13452@gmail.comالبيئةرسل اثير سعد هللا4

rusulaltee@gmail.comالبيئةرسل ياسر عبدالعزيز5

zhraawa76@gmail.comالبيئةزهراء وافر يونس6

البيئةزينب رياض طه7

safakhalid71@gmail.comالبيئةصفا خالد ناظم8

tebaaamir19991998@gmail.comالبيئةطيبة عامر محمد نافع9

laylaahmed9661@gmail.comالبيئةليلى احمد حسين10

majidadl318@gmail.comالبيئةماجد عادل ابراهيم11

ma.9898ahmed@gmail.comالبيئةمريم احمد عبد الرزاق12

maryamalmawqidi@gmail.comالبيئةمريم سهيل محمد شريف13

البيئةمؤمنة جمال14

mayanas2011@gmail.comالبيئةمي انس احمد15

na617517@gmail.comالبيئةنور علي احمد16

halajam99@gmail.comالبيئةهالة جمال محمود17

yahyasaleem964@gmail.comالبيئةيحيى سليم مهدي18

yahyatarik5@gmail.comالبيئةيحيى طارق غثيث19


