
 

 5من  1الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 

 

ي 
ن
ن ف ام األول للة للصفعشةة ال تقنيات قسم أسماء الطلبة المقبولي 

 2022- 2023الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الموالي  عباس  عبد علي  قيس  عباس  1

 العبودي حسن  فليح كريم فاطمة الزهراء  2

ي  جب   جاسب محمد  ريم  3  الدراج 

ي  محمد موىس صباح بني    4
يف   الشر

 الساعدي ابراهيم خليل فارس بني    5

ي  سبع فؤاد خليل شهد 6
 الطائ 

ي  نبيل 7  البدري عواد عبد النور حرئ 

ي صبحي  صالح مريم 8  الراوي صب 

 الشمري سلوم عبدالجبار ابراهيم رؤى 9

ي  داود سلمان كاظم صادق 10
 زوئ 

 ال هاشم  حمود عبدهللا عبدالرحمن زهراء 11

ي  مهدي مظفر رزاق شهد 12  الدنكح 

 الجبوري باقر سلمان محمد بني    13

 العباس شحيح غميس شاكر مرتض   14

 الباوي  مريو  يدام  كريم علي  15

 العبودي وذح عبد طعيمه عقيل 16

 الزبيدي عاشور ساجت ضيف ابراهيم  17

 الساعدي كريم جبار علي  ضح 18



 

 5من  2الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الكبيسي  سطام  عبد المحسن  محمد  عبب   19

 الموسوي  عبدهللا  حسي    عالء  حسن  20

 العالو عليوي محسن علي  حسي    21

ي  عبد الهادي  يحي   محمد  تبارك 22  الزهب 

ي  مها 23
 الشمري حمزة محمد راض 

ي  عبد الزهره عدنان سح   24 ي  عبد الني 
 السودائ 

 الخليفاوي  خلف  مطر  خالد  وليد 25

 العزاوي عبدهللا حسي    سالم حسي    26

 الجميلي  عبد الرحمن  درع  محمد  بشائر  27

ي  عبدزيد عباس صاحب عبدهللا 28  الجنائ 

 الباوي رشيد حسن تحسي    علي  29

ي  جاسم حبيب ايوب هبه  30  الجنائ 

 العيساوي محمود علي  مكي  زهراء 31

 الخزعلي  صفر عمران طارق علي  32

 العبيدي حسن فليح كامل منتظر 33

ي  عثمان هلي  كريم زين العابدين 34  دراج 

ي جب   عبد نصار وضاح 35  الزهب 

ي  غانم  كريم  رافد  سمات  36  الكعي 

 ـ غائب  وعدهللا  علي  يونس  37

ي  طه عبد نعمان مريم 38  الخفاج 

 الخزاعي  شهيد عبدالكاظم عماد شهد 39

ي  خلف  كاظم مهند بني    40
 السودائ 



 

 5من  3الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الفرطوىسي  ركيج  هويت  جويد احمد  41

 المعموري عيدان عبد الحميد عبد المنعم صفا 42

ي  ابراهيم شاكر عالء أحمد 43  الفراج 

 الحمادي سعيد جابر حيدر تبارك 44

 - لفته مهنا مجباس ميثم 45

ي  عبد زيد امي    طيبه 46
 البو جاسم راض 

 الجبوري لطيف محمد جاسم رقية 47

ي  مسب   علي  حسي    حسن المأب 48  الخزرج 

ي  غريب نارص  محسن  سح   49  الدراج 

 العجيلي  حسي    نارص محسن ميساء 50

 الخزاعي  وناس كامل مهند سكينة 51

 الشمري حسن محمد نعمه مصطف   52

 الجبوري عبدالحسي    فاهم عقيل زينب 53

 الحمامي  ابراهيم عبدالواحد علي  محمد 54

 السعيدي  هليل  علي  فيصل  سناء  55

 النائلي  حمزه فليح ناهض مقتدى 56

 العياش  احمد  علي  نوفل  هند  57

 العزاوي حسي    خليل عدنان اسيل 58

 الفتالوي حسن احمد شهاب مصطف   59

 الفضلي  جباره خلف رياض صابرين 60

 الهاللي  هاشم شهيد بسام زينب 61

ي  امطيلج قاسم كريم بتول 62
 البيضائ 



 

 5من  4الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

ي  علي  احمد شاكر افنان 63
 الشويح 

 المالكي  جبار  كاظم  حيدر  زينب 64

ي  رشيد عدنان قحطان  مصطف   65
 البيائ 

ي  خض   حسي    مزهر  احمد  66
 العطوائ 

 مردان محمد ابراهيم عباس ابراهيم 67

 العزي حسن حارث احمد ضح 68

 المياجي  علي  حسي    محمد زينب 69

 العبادي  رحيمة  شالل  عبد علي  محمد  70

 ابو غنيم  ضالم  كاظم  سحاب  رسل  71

 القيسي  حسي    عبيد صباح أحمد 72

 القيسي  يوسف محمد شحاذه ضياء 73

ي  نايف  احمد  اسعد  محمود  74
 البيائ 

ي  عبد الكاظم جاسم حبيب مصطف   75
 القريسر

 الغزي بسيله اركوس جاسم فاطمه 76

 العزه عزيز ابراهيم خض   سهب   77

 ال غشيم كاطع محسن علي  حوراء 78

 العبيدي علي  ستار مصطف   ايه 79

ي  مول موىس محمد عباس 80  الدراج 

ي  غياض جاسم محمد مريـم 81
 األزرق 

 الحسناوي حموده خشن حسن محمد 82

ي  يعقوب خشمان عقيل مسلم 83
 العائ 

ي  خضب   حسن فالح عبدالحميد 84  الركائ 



 

 5من  5الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 االشعةقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الجبوري عبد الكريم ابراهيم عادل  محمد 85

 الحركوضي  صباح  عقاب عبدالكاظم  رقيه 86

ي  حسن احمد زينب 87
 العرداوي باىسر

 الحمدي نعمه جعفر مهند اسماء 88

 العكيل حسي    مجيد صالح ساره 89

 الكبيسي  مجيد عبدهللا نافع مهند 90

 العكيلي  حسي    كامل محمد مقتدى 91

ي  محمود  جاسم  وليد  ريام  92
 المشهدائ 

ي  احمد رفل  93  الحديدي حميد عبدالني 

ي  احمد محمد 94
 المعموري دحام شمح 

 العيساوي جاسم فرحان جاسم  ابراهيم 95

 الربيعي  حسي    عبد العباس  ابراهيم  عباس  96

 غروي نجم علي  عبدهللا باسم 97

ي  ثامر  كريم رشيد مصطف   98  الخفاج 

ي  محمد منعم مازن اية 99  الخزرج 

ي  كامل آية 100 ي  حرئ 
 مجبلي  الق 

 النضاوي  محيسن وشال حيدر ليالي  101

 الشاي فياض جرص كريم بسام 102

ي  عباس فاضل  يقي    103
ي  راض 

 القريسر

 حالت كريم  فيصل  مؤيد  فيصل  104

من تاريخ اعالن أمساء الطلبة املقبولني يف املوقع  ثالثة أياممالحظة: حيق للطالب االعرتاض خالل مدة 
 .الرمسي للمعهد


