
 

 5من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

ي 
ن
ن ف  للصف األول للعام الدراسي  االشعة تقنياتقسم أسماء الطلبة المقبولي 

2023 -2022 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الدراج    جب   جاسب محمد  ريم  1

 النرصاوي  محيسن وشال حيدر ليال   2

   مطش   مزهر عبدالستار ايفان 3
 المريان 

 الزوبع   حسون حنون ستار عذراء 4

 نداف ابراهيم خليل اياد مريم 5

 العبيدي منصور صالح الدين مؤيد غصون 6

 المحمدي سند نوري صباح سج   7

 الربيع   عل   حسي    جاسم فضيله 8

   شكر  عزيز شكر  زهراء 9
 الدائن 

 اليساري  عبيس خضب   عل   عبد هللا  10

ل رزاق ستار أثب   11  الشكري مب  

   نارص سالم سمب   ايات 12
 الدلف 

 الساعدي  الزم زغب   عبد الكريم  نور الهدى  13

 التميم   علوان  عل   حسي    زينب 14

 الخفاج    عبدهللا كريم عيدان ايمان 15

 البدوي محمد عبدهللا عامر عديلة 16

 الميال   حسن صالح عل   احمد  17

 العجيل   دروش خرنوب سليم فراس  18

 العكيل   سدران كاظم صدام داليا 19



 

 5من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   حسان سعيد عل   سج   20
 السودان 

 الشجاي حسن دعاج رياض نور 21

 ال عصاد محسن عالس  شاكر مهدي  22

   عل   اسوان 23
 التميم   كاظم سبن 

 - حسن عل   محمد مها 24

 الشويل   عجيل محمد رحيم محمد 25

 شوكة   حميد  محمد  حيدر  عل   26

 البط   بط   كاطع  جويد  ياسي    27

 الجبوري عبد الحسي    نوري محمد زهراء  28

 المالج    حليحل فالح حسي    شمس 29

 ابو السبح جابر محمد عارف منار 30

   جمال هاجر  31
 االلوس   أسماعيل  عبد الباق 

 الزيدي كاظم جواد زياد ورود 32

 الفيل   جوهر نجم توفيق زينب 33

 الجنان    خضب   رزاق وهاب ضج 34

   محمد زهراء. 35
 الشاي زاير راض 

 الشويل   موس سبهان جلد ابتسام 36

 العبيد سلمان فرحان كريم محمد 37

 المحمدي خليفه خليل سعدي حسام 38

   عبد سالم  نرجس  39
 الغريباوي عوق 

 الزيدي عبد حميد صالح سج   40

 الزامل احمد حسي    ماجد خطاب 41



 

 5من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   حسي    خضب   طه  حسن 42
 الجحيش 

 الكورج    زبون  خلف  سالم  فاطمة  43

 الداوري  محمود  سعدي  كوثر  سنار  44

 البدري مجيد عبدالرزاق احمد زينة 45

   محمد هاشم حسن هناء 46
 الكنان 

 العكيدي عيش فرج حمدي  زينب 47

 العبيدي حيدر جابر موفق وفاء 48

 محمداوي جب   عاشور رياض رقية 49

 الجنان    جاسم مسب   حمزه زمن 50

 الزامل   راه   جواد سعدون عل   51

 العزاوي  شكر احمد ضياء مالك 52

 السماح عط   كريم حيدر  محمد 53

   كاظم داود نجاح ريام 54
 الطان 

 الفليح طة حاكم مؤيد ايات  55

 الصميدع   محمد جاسم حازم محمد 56

   عبد الحسي    خليل عقيل  رؤى  57
 البيان 

 المطوك   صبيح يارس نعيم زينب 58

 العبودي مهدي عواد محمد عل   بهاء الدين 59

 / خيون عبدالرضا حسن سج   60

 العبيدي حيدر جابر موفق حسي    61

 - رضيو نايف عل   منتظر 62

   حتاي محمد هاشم مريم 63
 الحمدان 



 

 5من  4الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   كاطع كريم عباس سارة 64
 الطان 

   محمد رافد محمد 65
 الغراوي شان 

   عيدان عبدالعباس احمد رسل 66
 الجوران 

 الهالل   كاظم عطيه شهيد أري    ج  67

 شنه  شوكت  قاسم  محمد  سما  68

   عبيد محمد جاسم زينب 69
 الجحيش 

   عبدالنارص  ميس 70
   طه غن 

 البيان 

 القيش   ماجد نبيل فراس تسنيم 71

   مخرمش حسي    عل   زينب  72
 العطوان 

   معله  وحيد  مزهر عقيل 73
 العطوان 

 الزامل   عباس سمب   عالء مصطف   74

 االسدي امجيدي مدلول كاصد حسي    75

 الحسي    حمزه عاشور عنودي عل   76

 بدون  مرع   خلف  عبد  اسماء  77

   صالح محمد ئازاد أية 78
 البابان 

 الهيازع   محمد قاسم كريم وئام 79

 االبراهيم   محمد عبدالمنعم حيدر غدير 80

 الشويل   صياد كطان نعيم حسي    81

 الموسوي رحيم قاسم احمد رقيه 82

 /   كريم سعدي قص   ساره 83

 الجماله زايد يوسف كاظم حيدر 84

 الموسوي روضان كاظم عل   زهراء 85



 

 5من  5الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
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 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الشبالوي خالوي عكاب كاين كرار 86

 - نصيف حسن فالح نبأ 87

 حمدى حمزه عبدزيد غسان عل   88

 العلوي هادي خصيف جليل ساره 89

   محمد مخلف رشيد عبدهللا 90
 الكبيش 

 فرج  جلوخ  فهد  سلمان  عل   91

 الصبيحاوي فرج مراد خالد زينب 92

 

  مالحظة:

نيات ونه اىل رئاسة قسم تقالطالب احلضور اىل املعهد واملباشرة يف القسم بعد اخذ ورقة اىل معن ىعل -1
 االشعة

  مراجعة جلنة املقابلة يف املعهد وبالسرعة املمكنةباللون األمحر على الطالب املؤشر   -2
 


