
 

 4من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات التخدير

 2023- 2022العام الدراسي 

ي 
ن
ن ف لعام للصف األول ل التخدير تقنيات قسم أسماء الطلبة المقبولي 

 2022- 2023الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العيساوي غازي عبدالكاظم عبدالواحد  حسي    1

 عامرال  حسي    عل   عبد مالك  2

 الربيع   عبدالحسن جعفر رفيق جمانه 3

 الزبيدي فرج فخري عمار  بتول  4

   حسن حبيب 5
 زاب    عبد عل   سبت 

 شمري جاسم يارس وليد سجاد 6

 الوائل   عباس خضي   معد مريم 7

 الفتالوي حمادي جاسم سالم عبدهللا 8

 جعب خلف جبار يارس عمار 9

 العتاب    ادخيل خلف جبار حسي    10

   جي   رباح ريام  11
 الدراج    خف 

 المحمداوي زبون محمد احمد زينب 12

 الفياض ارحيم حمود عبد الوهاب رسل 13

 العيساوي جدوع خضي   حمدان ايمان 14

 االبراهيم   سدخان عبد الرزاق احمد عبدهللا 15

 الحسناوي  حموده خشن شاكر حسن 16

 الخالدي  محمد  وداي  حسام  زهراء  17

 العفريت عطشان حواس حليم حسن 18

 العزه عزيز ابراهيم احمد أسامه 19

 النشيع   فرحان حميد ماجد نبأ 20

 مياح مهدي عبد الكاظم عبد الحسن  براءه 21

 الجبوري محمد عل   مثت   هبه 22

 بنواوي حسي    عبد غالب هيفاء 23

 التميم   خليل ابراهيم سلمان حسي    24

 الشمري عبدالواحد احمد عباس زينب 25

 السعدي عبدالحسي    عبدالهادي موفق سبايه 26

 الشمري شاه   طالب مشتاق امي   27

 البوفياض عبيد جي   قاسم محمد 28

   بشي   عل  رضا 29
 كظماوي جعفر راض 

   حسي    نارص عل   ايات 30
 السهالب 

 العكيل   سدران كاظم صدام عل   31

 الجناب    عبيد هادي احسان زياد 32

 الزيدي محيسن جبار حيدر حسي    33



 

 4من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات التخدير

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   عل   سيف 34
 الساعدي رهيف راض 

 الجعيفري صكب فرج ابراهيم رضا 35

   صالح حتام صالح حني    36
 البدراب 

 الزيدي خنجر عبد جبار مصطف   37

 الفهداوي  خلف  حميد  رعد  ايات  38

 الحسن نغيمش عبد هللا  مهند حوراء 39

 المنرصاوي ظفي   خضي   سالم  مصطف   40

 المحمداوي طالع بدر عباس طيبة 41

   لطيف فرج قاسم هدى 42
 الخيالب 

 الخزرج    جواد عباس عل   حني    43

 معموري درفش جازي فرهيد عل   44

 الكرعاوي  حمزة  كاظم  عل   زينب  45

 الجبوري حسن كريم نوح ميساء 46

 العتاب    عكار عبدعل   احمد نور 47

 راشد  مجبل  محمد سالم  محمد  48

 دندن محمد عبدالرحمن جاسم برسان 49

   حسي    جابر منتظر 50
 الزيدي راض 

 البنواوي حسي    عبد غالب حسي    51

 الخزي طارش عباس  حيدر احمد 52

 الساعدي  جاسم صالح  رحيم  زهراء 53

   جبار صادق رعد رسل 54
 الشمرب 

 الطفيل   حسي    كحط  موىس  مهدي  55

 الدب    جبار مهدي احسان مصطف   56

 السعداوي كريم عل   خلف  محمد  57

 الرساي  صباح  سدخان  محسن  يوسف  58

 العيىس  وادي  عل   حسن  غفران  59

 ال جاسم  مطر  عل   حسن  عبد العزيز  60

 الروضان نصيف  شبل  راه   بتول 61

 الصبيحاوي حسي    عوده حسي    عل   62

 العايدي كشاش مريض مهدي امجد 63

 الرصاف عل   فاضل كفاح زينب 64

 جوالق زين العابدين حسي    رضا زينب 65

 المجمع   مسلط حسي    جاسم محسن 66

 النايل   عني   حلواص  ابراهيم  نور الهدى  67

 الجميل   عباس حامد خالد  محمد  68

   خلف وليد فاطمه الصغرى 69
 الشويل   تف 

 المعموري منيخ عبيد رعد  تاره 70



 

 4من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات التخدير

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

ي خلف محمود شاكر  تبارك 71  الزهي 

ي  عطشان رزي    ج مطلق حسي    72  الزهي 

 السادة  عاكف  عيىس  مشتاق  محمد باقر  73

 الكردي عنيد محسن  عل   مقتدى  74

 العكيل   عودة اكرم محمد رسل 75

 المحمدي محمد جاسم محمد نبأ 76

 البلح   خنيفر تايه ستار سماء 77

 الشويل   عبدالرزاق عبااس  هيثم   فاطمةة 78

 الغربان يعقوب هالل كاظم زهراء 79

 العايدي محمد زيد ثجيل مصطف   80

   محمود فاضل عباس رسل 81
 الحمداب 

 العامري عيىس سلمان باسم زيد 82

 الرفيع   نعمه كرين ساجت عل   83

 جناب    حمدان سعدون رياض فاطمه 84

 الفتل   عبد الكاظم  نعمه حسي    سجاد  85

 السعيدي حاجم كوكز ساجت باسم 86

 صباح صالح خلف رزاق ضفاف 87

   اسماعيل  عل   حسي    جنان  88
 الطاب 

   احمد  89
 الوشاح  عزيز  عبدالستار  هاب 

 االركوازي موىس عل   هاشم الحسن 90

   عبدال عارف  صالح  زهراء  91
 البياب 

 البو حمد حسي    عباس حماد رواء 92

 الالم   محمود  معله عبد الكريم  ميسون 93

 السعدي حسن عبدالكريم مهند مال هللا 94

 الربيع   قاسم حسن عباس دعاء 95

   محمد مجيد اسماعيل  غفران 96
 البياب 

 حشيشال  حشيش كريم طعمه فرح 97

 النوري رحمه محسن جميل زينب 98

 الجشعم   كاظم جواد حمزه حسي    99

 العايدي عبد حسي    عل   مرتض   100

 / لطيف احمد خالد نور 101

 الجناب    كريم سالم صباح امنه 102

 التوب    عبيد زوير صادق حيدر 103

 المعموري زيدان عيود حسام عل   104

   محمد  مشكور ابراهيم عل   105
 الطاب 

 \ ساجت عبد العزيز ريكان زهراء 106

 المحمدي ابراهيم خليل اسماعيل عمر 107



 

 4من  4الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات التخدير

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الزامل   كريم كصاد جمال حسي    108

 القره غول   حمود عبدالعباس خلف مزهر 109

   جهاد  نهاد  جهاد  نبا 110
 البياب 

   عفات مهيان لهمود ورده 111
 دويع 

 الربيع   حيدر  غازي  جالل  شمس  112

 العبودي محمد نارص جعفر منتظر  113

 النداوي كاظم عبداللطيف محمد نبأ 114

   شايع صبار جاسم محمد 115
 القريىس 

   محمد منتظر 116
 الشلدوغ داود هاب 

 

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

 


