
 

 5من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 بغداداملعهد الطبي التقني / 
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

ي 
ن
ن ف ألول ا للصف صحة المجتمعتقنيات قسم أسماء الطلبة المقبولي 

 2022- 2023للعام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 االلوس   صادق نافع عقبه نافع 1

   زيدان حمدي باسم فاختة 2
 العان 

 العيثاوي محمد خلف بحر هيام 3

 البعالوي اخب    حسان كريم مهدي 4

   رعد زهراء 5
 فريجات مهودر منان 

كات خالوي ديل   كاظم مصطف   6  الب 

 الكرك   عيالن صابر حيدر دعاء 7

 الكروي محمود متعب  مزهر محمد 8

   عرنوص عناد عل   9
 االزيرجاوي حسون 

 العبودي عبدهللا  محان  صباح  مريم  10

 الركان    صالح  جحيل  صالح  جعفر  11

   عاجل كاظم محسن منصور 12
 الفرحان 

   عل   كاظم  يحيى  محمد  13
 الحصيي 

 البنداوي عل   جال   عل   حوراء 14

 النجادي درويش متعب ستار اصيل 15

   مطش   مزهر عبدالستار ايفان 16
 المريان 

 الحوافظ حسن حميد قاسم شهد 17

 وتوت حسبى   محسن حيدر زهراء 18

 الزيدي  سعدون  بدر  عارف  زين العابدين  19



 

 5من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 بغداداملعهد الطبي التقني / 
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 - رجب عبداالمبى  احمد ساره 20

 الجعباوي  جريو  بوهان  حسن مصطف   21

   لفتة عل   منصور االء 22
 
ف  الش 

   لفته عل   منصور االء 23
 
ف  الش 

 غراوي جاسم موس كاظم احمد 24

 المشايخ كشمر طارش حسبى   مقتدى 25

 النوري نعمه قيس اسامه محمد 26

 الصالح   عليوي نارص رحيم عل   27

 الغانم   محمد هاشم صادق مريم 28

   عبد هللا  29
 الركان    عبد الخض   زعيبل  هان 

 الدليم   عبد الحسن عبد االمبى  عدي عل   30

   السيد  داغر  عبد الرسول  ايالف  31
 الكنان 

 الغزال   عالوي محسن اسعد حسبى   32

 المحمداوي قاسم حسن عل   هدير 33

 التميم   عبد عل   جب   خالد عل   34

ي حسبى   عل   سالم عل   35  العمبى

 النديم محمود حسبى   عالء نور 36

 جبوري عالك جنيوي عبد الحسبى   هاجر  37

 الوحاح منشد جبار عظيم حوراء 38

 السحيب جب   عبد عل   حيدر حسبى  محمد  39

 القيس   عواد محمد عالوي زينب 40

 الجنان    حسبى   عبيد  ياس  بنبى   41



 

 5من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 بغداداملعهد الطبي التقني / 
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العيساوي عباس كدر نعيم سارة 42

 الجعباوي خلف فرحان رعد شهد  43

 الزوبع   حسون حنون ستار عذراء 44

 الموسوي طاهر كريم يوسف محمد 45

 الفهداوي ذياب خلف عل   ريام 46

يف عادل محمد 47  التميم   عل   ش 

 البو محمد موس نعمه حيدر طيبه 48

   رسل  وجر  حميد  محمد  49
ان   الجبى 

 الصميدح   فارس  درب  حسبى   جمال  50

 العبودي  غضيب  كاظم  حامد  عل   51

   بجاي جاسب عل   52
 الصالح   راض 

 ال يوجد خلف دل   ماجد مالك 53

 الزياره  طمعه  عمران  عباس  عل   54

 الحسبى   حسبى   هاشم أحمد عبدالرحمن 55

   محمد عبدالحميد ماهر بكر 56
 العان 

 الدليم   جاسم  جعفر  سلمان  غفران  57

 ال نديوي نديوي محمد صباح عل  المعال   58

 الموسوي  علوان  سلمان  احمد  نعمه هللا  59

 الكرعان ضاح   عذاب حميد مرتض   60

 السعدي عباس كرماش كاظم احمد 61

   محمود  حازم  نبأ 62
   سبي 

 الجوران 

 العزاوي خلف محسن اسماعيل عل   63



 

 5من  4الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 بغداداملعهد الطبي التقني / 
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   خورشيد فهد فاضل محمد 64
 البيان 

 العالك ذياب  كريم احمد محمد 65

   مجيد حيدر عل   66
 الجشعم   راض 

 الجبوري حمزة محسن عامر تبارك 67

 الدعجاوي حواس كامل كمال فاطمة 68

 العبيدي عويد عبدالكريم دريد عذراء 69

 الياشي كلف حلواص حسبى   عل   70

 الغانم   كامل محسن قيس امبى  71

 الغياض متعب عاجل ماجد بنبى   72

   عجاج حسبى   عطيه  غيث 73
 السلمان 

   سعيد  سالم  كريم  زينب  74
 الكنان 

 الدليم   محمود شاكر احمد مقتدى  75

 الغليم   جاسم بريسم  عوده عل   76

   عل   حسبى   77
 الجاسم   مهدي راض 

م مردان عل   باسل زينب 78  سب 

 هاشم  عل   كاظم  زهراء  79
 

 المسلماوي

 الجبوري عمران احمد دافع يوسف 80

 نداف ابراهيم خليل اياد مريم 81

 الشويل   حسبى   نارص خالد اسالم 82

 الجبوري كاظم كطران مؤيد فرح 83

 الشهيل   درويش كاطع مالك عل   84

 العكيل   سحاله  عجيل  كاظم  مرتض   85



 

 5من  5الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 بغداداملعهد الطبي التقني / 
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 البهادل   محمد  حسن  ماجد  زهراء  86

 البو جبل جياد زغبى  جميل حسن 87

   ابراهيم  رمضان  كمال اشاء  88
 البيان 

   احمد ياسمبى   89
 
 الساعدي كاطع نوف

   سلمان محمد حمزه مصطف   90
 العلوان 

 الجبوري علوان ابراهيم هادي ايالف 91

 البوشتيوي مجل   فاضل كريم مرتض   92

 بنواوي حسبى   عبد هاشم هدى 93

 النضاوي عبد نواف سعد زهراء  94

 السعدي  عبود  محمد  عقيل  محمد  95

 الجواري  رشيد  ظاهر  كريم سح   96

   مهنه محسن صباح  عل   97
 العبدان 

 الحمودي حسبى   ياسبى   ثائر عل   98

 العزاوي عاشور جميل خالد كرار 99

 العبودي مكطوف مزهر حليم بنبى   100

 الشمري  خطاب  محمد  عمر  عل   101

 العبودي  كاظم  صبار  مؤيد  دعاء  102

ي منتظر 103  العرداوي داخل طالب مبى

 

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


