
 

 6من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التخدير قسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

ي 
ن
ن ف اسي للصف األول للعام الدر التخدير  تقنياتقسم أسماء الطلبة المقبولي 

2023 -2022 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العيساوي غازي عبدالكاظم عبدالواحد  حسي    1

 عامرال  حسي    عل   عبد مالك  2

 الزبيدي فرج فخري عمار  بتول  3

 الوائل   عباس خضي   معد مريم 4

 الفتالوي حمادي جاسم سالم عبدهللا 5

 العتاب    ادخيل خلف جبار حسي    6

 الفياض ارحيم حمود عبد الوهاب رسل 7

 العيساوي جدوع خضي   حمدان ايمان 8

 الحسناوي  حموده خشن شاكر حسن 9

 مياح مهدي عبد الكاظم عبد الحسن  براءه 10

 الجبوري محمد عل   مثن   هبه 11

 بنواوي حسي    عبد غالب هيفاء 12

 التميم   خليل ابراهيم سلمان حسي    13

 الشمري عبدالواحد احمد عباس زينب 14

 السعدي عبدالحسي    عبدالهادي موفق سبايه 15

 الشمري شاه   طالب مشتاق امي   16

 البوفياض عبيد جي   قاسم محمد 17

 الجعيفري صكب فرج ابراهيم رضا 18

 الجناب    عبيد هادي احسان زياد 19



 

 6من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التخدير قسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الخزرج    جواد عباس عل   حني    20

 الجبوري حسن كريم نوح ميساء 21

 راشد  مجبل  محمد سالم  محمد  22

 دندن محمد عبدالرحمن جاسم برسان 23

 البنواوي حسي    عبد غالب حسي    24

 الدب    جبار مهدي احسان مصطف   25

 السعداوي كريم عل   خلف  محمد  26

 الرساي  صباح  سدخان  محسن  يوسف  27

 العايدي كشاش مريض مهدي امجد 28

 المجمع   مسلط حسي    جاسم محسن 29

ي خلف محمود شاكر  تبارك 30  الزهي 

 الكردي عنيد محسن  عل   مقتدى  31

 البلح   خنيفر تايه ستار سماء 32

 العايدي محمد زيد ثجيل مصطف   33

 الرفيع   نعمه كرين ساجت عل   34

 جناب    حمدان سعدون رياض فاطمه 35

   محمود فاضل عباس رسل 36
 الحمداب 

   اسماعيل  عل   حسي    جنان  37
 الطاب 

 البو حمد حسي    عباس حماد رواء 38

 الالم   محمود  معله عبد الكريم  ميسون 39

 الربيع   قاسم حسن عباس دعاء 40

 الجشعم   كاظم جواد حمزه حسي    41



 

 6من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التخدير قسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العايدي عبد حسي    عل   مرتض   42

 التوب    عبيد زوير صادق حيدر 43

   محمد  مشكور ابراهيم عل   44
 الطاب 

 القره غول   حمود عبدالعباس خلف مزهر 45

   عفات مهيان لهمود ورده 46
 دويع 

 العبودي محمد نارص جعفر منتظر  47

 النداوي كاظم عبداللطيف محمد نبأ 48

   محمد مجيد اسماعيل  غفران 49
 البياب 

   محمد منتظر 50
 الشلدوغ داود هاب 

 العبودي حسن  فليح كريم فاطمة الزهراء  51

   محمد موىس صباح بني    52
يف   الرسر

   سبع فؤاد خليل شهد 53
 الطاب 

 الشمري سلوم عبدالجبار ابراهيم رؤى 54

 ال هاشم  حمود عبدهللا عبدالرحمن زهراء 55

 الدنكح    مهدي مظفر رزاق شهد 56

 الجبوري باقر سلمان محمد بني    57

 الباوي  مريو  يدام  كريم عل   58

 الموسوي  عبدهللا  حسي    عالء  حسن  59

 العالو عليوي محسن عل   حسي    60

ي  عبد الهادي  يحن   محمد  تبارك 61  الزهي 

   مها 62
 الشمري حمزة محمد راض 

 الخليفاوي  خلف  مطر  خالد  وليد 63



 

 6من  4الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التخدير قسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الجناب    جاسم حبيب ايوب هبه  64

 الخزعل   صفر عمران طارق عل   65

 العبيدي حسن فليح كامل منتظر 66

   خلف  كاظم مهند بني    67
 السوداب 

 المعموري عيدان عبد الحميد عبد المنعم صفا 68

 الحمادي سعيد جابر حيدر تبارك 69

 الدراج    غريب نارص  محسن  سح   70

 الخزرج    مسي   عل   حسي    حسن المأب 71

 النائل   حمزه فليح ناهض مقتدى 72

 العزي حسن حارث احمد ضح 73

 المياج   عل   حسي    محمد زينب 74

 العبادي  رحيمة  شالل  عبد عل   محمد  75

   غياض جاسم محمد مريـم 76
 األزرق 

 الجبوري عبد الكريم ابراهيم عادل  محمد 77

 الحمدي نعمه جعفر مهند اسماء 78

 العكيل حسي    مجيد صالح ساره 79

 العصيده  كويد  دخينه  محمد مرتض   80

 القيس   حسي    عبيد صباح أحمد 81

   محمود  جاسم  وليد  ريام  82
 المشهداب 

 الخزرج    محمد منعم مازن اية 83

   احمد محمد 84
 المعموري دحام شمح 

   عباس فاضل  يقي    85
   راض 

 القريسر



 

 6من  5الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التخدير قسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

كات خالوي ديل   كاظم مصطف   86  الي 

 الكروي محمود متعب  مزهر محمد 87

   عرنوص عناد عل   88
 االزيرجاوي حسوب 

 الفتالوي غريب محمد منصور مرتض   89

 حاج داخل علوان عبد فائز فاطمه 90

 البنداوي عل   جال   عل   حوراء 91

 الغزال   عالوي محسن اسعد حسي    92

 المشايخ كشمر طارش حسي    مقتدى 93

 المحمداوي قاسم حسن عل   هدير 94

 الفهداوي ذياب خلف عل   ريام 95

   رسل  وجر  حميد  محمد  96
اب   الجي  

 البدري جابر كوكز زياد أمنه 97

 فهداوي حسن عطاهللا محمد سعد 98

 العبادي محمود حازم حكيم منار 99

   حمزه عيس حمزه ايه 100
 القريسر

 العالك ذياب  كريم احمد محمد 101

   عبد الحسن  صالح طفوف 102
 الشيباوي  عوق 

ي عل   عبدهللا حميد مروان 103  العي  

   سعيد  سالم  كريم  زينب  104
 الكناب 

 تميم   محمد عل   سعد بني    105

 الجبوري علوان ابراهيم هادي ايالف 106

 الجواري  رشيد  ظاهر  كريم سح   107



 

 6من  6الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التخدير قسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الشيخل   ياسي    عبد الرزاق مؤيد سحر 108

 العايدي سفي   نعيمه محمد جاسم  109

 بنواوي حسي    عبد هاشم هدى 110

 

  مالحظة:

الطالب احلضور اىل املعهد واملباشرة يف القسم بعد اخذ ورقة اىل معنونه اىل رئاسة قسم تقنيات  ىعل -1
 التخدير

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


