
 

 12من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

ي 
ن
ن ف للعام  األول للصف لتمريضاتقنيات قسم أسماء الطلبة المقبولي 

 2022- 2023الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الصميدع   سليمان مطلوب  عبدالستار  أحمد 1

 كرغول   عل   احمد طه ايه 2

قعاوي سطاي حسن عل   محمدالباقر 3  البر

 الفتالوي غريب محمد منصور مرتض   4

 الخالدي زبالة عبدالفتاح خالد عبدهللا 5

 التميم   عبد الرحمن  عبد الجبار  صالل رسل 6

 العبيدي منصور حمادي رحيم سجر  7

 حاج داخل علوان عبد فائز فاطمه 8

 األعرجر   حسن جبار ستار عل   9

 الشجالوي محمد سلمان قيس هالة 10

 الداودي عباس عل   فرات مصطف   11

 الراوي صالح حمدي عثمان عمار 12

   فالح عبدالخض   عماد حوراء 13
 حلف 

 دليم   مزهر لطيف حميد شهد 14

 العزاوي  رمث عباس مهدي محمد الباقر  15

 البدري جابر كوكز زياد أمنه 16

 بوركيبه منصور كاظم عبدالرحمن رسى 17

 العفجر   عبدالهادي مجيد محمد حيدر 18

 بال عبد نور جبر  حسن مؤمل 19



 

 12من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   كاظم محمود ثائر فاطمة  20
 الجوران 

 الحجيم   وكيل  هليل  خالد غفران  21

اوي عبداالمب   عبدالكاظم عل   حسن 22  البشب 

 الجمال   زاير منشد احمد مقتدى 23

 فهداوي حسن عطاهللا محمد سعد 24

   جوده كاظم سالم حسي    25
 الناش 

 الصباج   ردام عبد  رحمن مرتض   26

   محمد قاسم منذر عمار 27
 الحسن 

   حمزه عيىس حمزه ايه 28
 القريىس 

 العبادي محمود حازم حكيم منار 29

 الغريباوي عكموش طراد حسي    علياء 30

 عبدهللا فضيله مصطاف احمد عبدهللا 31

 النافع   جواد جاسم عل   مصطف   32

 الضيوي غيدان غضبان زيد محمد 33

 الفالج   حمادي سليمان داود رؤى 34

   عكاب مهدي كريم عل   35
 الدلف 

 الجميل   عبدهللا محمد عبدالرحمن جهاد 36

ي  جمال  مرتض   عل   37  الموسوي  صبر

 سويراوي لعينر   مطر عبد الحسي    نرجس 38

 الزيادي رسحان حسن حسي    عالء 39

   عبد الحسن  صالح طفوف 40
 الشيباوي  عوف 

 العرام   شطب حسي    عل   مقتدى 41



 

 12من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 االبراهيم   وليد مطش   حمزه حسي    42

 العجياوي خلخال موجد سالم حسن 43

 العتنر   عنب   بهلول عالء حيدر  44

ي عل   عبدهللا حميد مروان 45  العب  

   نزال فري    ح  جميل مريم 46
 الدلف 

 الجبوري كاظم جواد فاضل محمد 47

 الربيع   عباس خليفه طه انمار 48

 الربيع   عبدالكاظم كامل طالب مقتدى 49

 البدير جبر  غيثان محسن حسي    50

 تميم   محمد عل   سعد بني    51

 الغزال   سلمان  حسن  نعيم  يارس  52

 مياح  مهدي عبد الكاظم عبد المحسن  هديل  53

 الشيخل   ياسي    عبد الرزاق مؤيد سحر 54

 العريان حسي    مهدي سعيد ارشد 55

   حمد صالح كامل  مايا  56
 المشايج 

 العايدي سفب   نعيمه محمد جاسم  57

 شويل   حمود فرج سالم ايه 58

 التميم   احمد جعفر ثاير جعفر 59

 البخاتره سلمان كاظم جواد مهدي 60

 البومحمداوي حبيب   سالم احمد هبة 61

 الجابري حسي    منهل حسن عل   62

 الخزرجر   كاظم جواد محمد هدى 63



 

 12من  4الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   جاسم حسي    احمد حسن 64
 الخيكان 

 الكعنر   حاشوش كاظم عبدالحسن حسي    65

 الدليم   جاسم نصيف هادي فرقان 66

 الحسناوي عباس كاظم عبدهللا مرتض   67

 الراوي حماده حميد حميدي عامر 68

 البغدادي أبراهيم أسماعيل ليث  أحمد 69

يف عباس عبدالحميد نجوى 70  الزبيدي رس 

 العبيدي منصور صالح الدين مؤيد غصون 71

   حمودي جاسم مهند نبأ 72
 الخيالن 

 المحمدي سند نوري صباح سجر  73

 المحمدي جبب   احمد شهاب حني    74

   اسماعيل  سعيد  صالح  محمد  75
 البيان 

 المنصوري جليل مالك ابراهيم مالك 76

 العبيدي اسود عباس نبيل سوسن 77

 الدليم   خضب   ماجد كميل عبد هللا  78

 الكريع   عبيس خضب   عل   زينب 79

 المالك   ترك   الحيف عل   بني    80

ي فنجان ضاج   عبدالحسن  عال 81  العمب 

 الزبيدي  ساجد  جبار  عايد  رقية  82

 الكروي حسي    حسن عباس عبدالرحمن 83

 السالم   معيوف عبادي صباح يوسف  84

 طالل لفته عل   عبد الكريم عل   85



 

 12من  5الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الدهلك   احمد  ابراهيم  خليل  رقيه 86

 الفرطوش   كطان خريجان كاظم عماد 87

 الربيع   عل   حسي    جاسم فضيله 88

 العزاوي محمود رشيد مهاوش ابراهيم 89

 فحيالوي ثجيل سالم كاظم هاجر 90

 حسيناوي معله فالح نارص زهراء 91

 الشمري عبدي رفعت سعد شهد 92

 المسعودي صلينر   كاظم حسن احسان 93

 المجمع   سحاب شعالن خالد مريم 94

 العتانر   حسي    نارص محسن هديل 95

 الدليم   سكران جبر  محمد وجدان 96

 التونر   ساجت نعيم سعد مسلم  97

 الزامل   فضل كاظم جواد زهراء 98

 الصكبان عبد هادي نجاح فاطمه 99

   شكر  عزيز شكر  زهراء 100
 الدائن 

 فرطوش   هاشم رحيم ضياء فاطمه 101

 الكريفعاوي  جاسم صالح فارس صفاء 102

 الماجد عنجور كناد عادل محمدباقر 103

 . جبر  كامل عل   نور 104

 الغزي منصور عبد الكاظم خالد سيف  105

 الفتالوي نعمة عنون فاقد اية 106

 العبادي مانع عنيد زمن نورهان 107



 

 12من  6الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 المساري محمد عبيد حازم سجاد 108

 الربيع   جاسم  كاظم  عل   يارس  109

 النصاري مهنه عبداالمام عل   شهد 110

 الزبيدي  كاظم  جواد  عواد  نضب   111

 اليساري  عبيس خضب   عل   عبد هللا  112

 النعيم   عل   خزعل خلف خزعل 113

 السعيدي معارج عبيد عطيه حسن 114

 المرشدي بخيت عبد طعمه مرتض   115

 الجميل  م حمد   عدنان   ض  ياء  امنة   116

 الصالج   درويش محمد  احمد  عبد الكريم  حمزة  117

 ال عكل نصار كاظم نعيم منتظر 118

 العكيل   حيال خاير حيدر  سجر  119

 اليوسف دايخ حني    سالم طالب  120

 ال توبه جبر  مطر نارص عل   121

 الحسناوي عل   عدنان غسان محمد 122

 الشيباوي  ركن  كاظم  محمد  عمار  123

 العائدي عرار مكطاع  علوان مسلم 124

 العفودل هميله  غانم  محمد  مرتض   125

 الكورجر   زغب   مجيد حسن شهالء 126

ي نايف كاظم محسن براء 127  الشجب 

ل رزاق ستار أثب   128  الشكري مب  

   نارص سالم سمب   ايات 129
 الدلف 



 

 12من  7الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 المسلماوي مزهر كريم عل   منتىه 130

 الساعدي  الزم زغب   عبد الكريم  نور الهدى  131

 ال كاغد كاظم جواد طالب حيدر 132

 العكيل   دخيل عطيه عبدهللا عباس 133

 الكصار جاسم عبدالكاظم رسول تبارك 134

   حسي    135
 المنضاوي عبد عوده شوف 

 التميم   علوان  عل   حسي    زينب 136

 غريباوي غدير حاتم نعيم مصطف   137

 الصميدع   شبيب عل   عبدهللا عل   138

 عايدي سعيد كنح محمد مرتض   139

 الموسوي ديوان عذافه عوده محمد 140

 العبادي عبود عل   جاسم نور 141

 ويىس   محل زيدان احمد  عل   142

 البدري ذويب سعد هاشم  حسن ذ 143

 العويدي عمران عبد الحسي    جاسم حسي    144

 العبيدي  امي    وزير  رزاق  زينب  145

 الالم   عبدالننر   اسماعيل حيدر ليث 146

 الربيعاوي عل   عذيب جالل زينب 147

 زركوش مجيد حميد عامر رسول 148

 البنداوي عبدالرضا حميد عمار عل   149

 الجليحاوي رشيد انوار خضب   احمد 150

 الجعباوي  مارد  عل   وسام  طيبه  151



 

 12من  8الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   عل   152
   حسن لطيف هان 

 البيان 

 المساري  عباس  فاضل  مزهر  رؤى  153

 الهاشم   عبدهللا  خالد  عبد الباري  يونس  154

 الخفاجر   معيدي  مدلول  محمد  اكرم  155

 النجار حسن عبد الرضا احمد ساره 156

 الصالج   نارص حسي    شهاب مرتض   157

 النعيم   محمد عل   عبد الواحد  عماد  ضج  158

 المياج   خلف عبد الحسن عباس حسن 159

   عبد القادر محمد قض   نور 160
 العان 

 االبراهيم   غال   عليوي جبار جعفر 161

 عجيل   سلوم جاسم فاضل كوثر 162

ي عباس كاظم  عادل حسن 163  السعبر

 الدوري جاسم عبد الرزاق ماجد سما 164

 الزبيدي عبد عزيز عماد دنيا 165

 الخفاجر   عبدهللا كريم عيدان ايمان 166

 المرسوم   طه عباس طالب حني    167

 الشويل   مهدي صالح مثن   غدير 168

   كاظم هادي صالح 169
 الشويل   ون 

 البدري هاشم جعفر هيثم فاطمه 170

 الوائل   عصمان حميد كاظم مقتدى 171

 المياج   يارس طلب حسن سجاد 172

 العباس لطيف جبب   طالب مصطف   173



 

 12من  9الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الظالم   عداي نعيم قاسم منتظر 174

 الزيداوي  زغب   لفته صادق  عباس  175

   حوار محمد سعود تبارك 176
 القريىس 

 الدليم   محمد جاسم خالد تبارك 177

 البعاج حسي    هادي محمود هبه 178

 الفاضل   جلوب محمد باسم حوراء 179

 المحمداوي زبون محمد احمد زهراء 180

 العبودي عسكر ياسي    صادق باقر 181

 الغرانر   رسحان جاسم حسي    محمد 182

 الفهداوي  عل   حاتم  قض   احمد  183

ي نايف لفته علوان تبارك 184  العمب 

 الجبوري لفته عبيد سعد ساره 185

   مهدي حيدر 186
   عل   حسون 

 البيان 

 البدوي محمد عبدهللا عامر عديلة 187

   عبد عواد عادل هدى 188
 الحسن 

 البواسحق مرع   احمد ابراهيم عل   189

 الشمري محان جويت طعمه عمر 190

 الجابر حسي    حميد نذير زهراء 191

 الجميل   حسون عل   حسن فاطمة 192

   حسن جرد نعمه كرار 193
 السلطان 

 ال عيىس سلمان صالح احمد  حسي    194

 العكيل   سدران كاظم صدام داليا 195



 

 12من  10الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الصبح كاظم مجيد رشيد ايمن 196

 الجنانر   جالب ابراهيم  خليل  مصطف   197

   احمد  مالك  198
ي  كريم  هان   الدغب 

 الزيداوي هاشم عبدالحسي    عالء عل   199

 الميال   حسن صالح عل   احمد  200

 العجيل   دروش خرنوب سليم فراس  201

 الجنانر   جياد خضب   عبد الكريم محمد 202

   حسان سعيد عل   سجر  203
 السودان 

 الشمري  عباس  خضب   محمد  نور  204

 الشجاي حسن دعاج رياض نور 205

 العبيدي عل   احمد عبداالمب   عل   206

 العنبك   علوان محمد قاسم زينب 207

   محمد حميد محمد زينة 208
 الحسين 

 عودة عودة محمد عبدالوهاب سجر  209

 النمراوي نايل علوان ثامر احمد 210

 النعيم   عليوي سعود وليد ارساء 211

 البديري سلطان عبد محمد رسول 212

 ال عصاد محسن عالس  شاكر مهدي  213

ي طابور مرهج مله عل   214  الشجب 

ي عل   جبر  عبد عالء 215  الزهب 

 ال عكل نصار حسن  صالح محمد 216

 الجبوري اسود حسي    عل   حسي    217



 

 12من  11الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   ادهيم  جميل  حسي    براء  218
 الكنان 

 العزاوي  حمود مهدي  صالح حوراء  219

   داود محمد مثن   همام 220
 المشهدان 

 اشالش حمادي  راع   كريم  ضج  221

   عل   اسوان 222
 التميم   كاظم سبن 

 المحمداوي رحيمة هادي اياد محمد عل   223

 المنىس    رضا مرتض   عماد رقية 224

ه عيىس باسم زهراء 225  النعيماوي حمب  

ق 226 شاب استبر  الظاهر نارص ضايف رس 

 الخزرجر   جلوب حسي    عل   فاطمه 227

 الشويل   عباس حسي    كاظم كرار 228

 العايدي مطر كريم حرب باقر 229

 الشمري حاجم كاظم جواد عل   230

 العبيدي محمد محمدشيت ثامر داليا 231

 التميم   وال   حسي    عل   حسي    232

 العالف ابراهيم ناظم عالء حسن 233

زنجر   سعيد  محمد  فرهاد عبدهللا  234  البر

   حميد حافظ محمد فاطمه 235
 العطوان 

   وليد حسي    236
 الجبوري خضب   سبن 

 البط   بط   كاطع  جويد  ياسي    237

 - حسن عل   محمد مها 238

 حمدى حمزه عبدزيد عامر حسي    239



 

 12من  12الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023-  2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الشغاننر   عبدالحسن خنجر  جمعه بني    240

 بلداوي عباس وهاب بدر ارسار 241

 الشويل   عجيل محمد رحيم محمد 242

 الم   مناج   عبدالهادي سلمان رقيه 243

 الحجيم   مطر جباري عمار زين العابدين 244

   حسن فالح زمرد 245
 القصاب ساف 

 ال صادق لطيف هاشم حسن فالح 246

 الجنانر   عبيدة كريم عل   حيدر 247

 شوكة   حميد  محمد  حيدر  عل   248

 الجبوري لحيدي زغب   عماد محمد 249

   ميثاق محمد 250
 الشني    جويد راض 

 االورفل   حبيب عارف جالل ايه 251

 الجبوري عبد سعيد صباح عل   252

 الشمال   عبيد حسي    عل   ساره  253

 لزام مهدي حسن هادي زهراء 254

 ال يارس حسن حميد عبدالرزاق عثمان 255

 الفراجر   ابراهيم  حماد محمد حيدر 256

 

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

 


