
 

 19من  1الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

ي ل ثالثةالوجبة الأسماء 
ن
ن ف للصف  التمريض تقنياتقسم لطلبة المقبولي 
 2022- 2023األول للعام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 المكدم   حسي    صالح اركان ذوالفقار 1

   حريجه عبدالرضا رشيد ندى 2
 الردين 

 الشمري كناوي كريم عادل العباس 3

 السويعدي جويل   حسي    محمد اخالص 4

 العيثاوي عل   محمد اياد زيد 5

6   
 الجبوري صبح حسن حاكم هان 

 االحبان    احمد كامل نبيل رفل 7

 الشبالوي مجهول جبي   فرحان حسني    8

 الغزي  حسي    يارس ظافر  احمد 9

 الركان    منصور عباس سعد زينب 10

 العايدي كشاش رضيو ناظم محمد باقر 11

 عل   حسي    الطيف حيدر فاطمه  12

 الجبوري عواد محيميد حاتم ثامر 13

   عل   كاظم  جواد  مها  14
 البدران 

 الزوبع   حواس عدنان قحطان عبدالرحمن 15

 مالك   حمدان كليص عل   احمد 16

 الشويل   طعيمه عباس لفته منتىه 17

 الساعدي حسن كاظم جعفر  منتظر 18

 الهواس   عبدهللا ابراهيم جميل حوراء 19



 

 19من  2الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الجبوري علوان حسي    طارق فاطمة 20

 الفاضل   حمادي  جاسم  عاشور  منار  21

 العزاوي  مهدي  خليل  ابراهيم  مريم  22

 الجميل   عبدهللا محمد عبداللطيف طيبة 23

 البدري كاظم عزيز احسان  رفل  24

 المالك   بريسم  جعفر  صالح  ساره  25

 العبيد برغش بدر عبدهللا بدر 26

 الجبوري جاسم عبدهللا كامل محمدالمهدي 27

 الساعدي خزعل عبد االمي   مازن زهراء 28

 الدليم   صالح محمد عدنان عل   29

 الساعدي حسون طعمة عبد الكاظم ايه 30

 كطام   عطيه مروح رمضان براق  31

 الربيع   عبود عل   حسي    محمد 32

 القره غول   نصيف  ثجيل  ناظم حسي    33

 المحمداوي عيىس مهاوي رحيم ايه 34

 البالوي يوسف يعقوب ليث حسي    35

 العبيدي محمد اسود حيدر حياة 36

 المعمار عبدالحسي    حيدر رأفت هدى 37

 الخفاج    عامر عبدالعال   ابراهيم خليل 38

 الغالن    سلطان جهيد قاسم فاطمه 39

 الدليم   جاسم نصيف عادل ايمن 40

   احمد مولود احمد دعاء   41
 العان 



 

 19من  3الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الجميل   هادي حميد مشتاق رشا 42

 الخفاج    قاسم  حسي    رشيد  مرتض   43

ي  عطيه  لطيف  احمد  ضىح 44  الشجي 

 جعب عبيس كامل نصي   حوراء 45

 شبالوي حسون عطيه محمد حسن 46

 الموساوي عبد كاظم جواد زين العابدين  47

 المحمداوي غاج    جعفر حسي    ايات 48

 الموسوي  سعد  جاسم  عباس  ايه  49

 الحميداوي  حمود جابر  عل   حسي    50

 الفهداوي عبدالرزاق احمد عامر عبدالسالم 51

 الحلبوس   محمد  عبد هللا  سعيد  سميه  52

ف  حسي    صالح  تبارك  53  النداوي  رسر

 الموسوي محمد عباس خضي   عل   54

 الغريباوي ماشان خضي   خلف حسي    55

 جميل   عزيز سعود عبدالرزاق حسن 56

 الماجدي كاظم سعدون عالء رقية  57

 الشمري غزاي صالح عناد  احمد  58

 الميال   سلمان حاتم حسي    كرار 59

 الروضان دخل فيصل  حسي    باقر 60

 الجبوري  احمد  هاتف  منتظر  عل   61

   محمد عبد الحميد فاروق انعام 62
 المشهدان 

   سمي   اربيع عامر رغد 63
 المعين 



 

 19من  4الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 دفاع   محمود طاهر معن نور 64

 الحسن جالب كريم مرتض   حسن 65

 الشموس جبل زغي   امي    حسي    66

 الخفاج    جهيل عجرش جميل  محسن  67

 الحريشاوي كاظم جواد  محمد زهراء  68

 التميم   فرحان حسن طالل عل   69

 الجبوري جالب عبادي باسم عل   70

 الدفاع   سعيد  داود  عبد السالم  شهد  71

 الزامل   غاوي كاظم جواد زهراء 72

 الدليم   رحال عساف سليمان سمية 73

 زبيدي سعد خلف محمد فاطمة 74

   حميد سعيد احمد فدك 75
 الجياسر

 المرشدي احمد عبد خالد ذوالفقار  76

 الدليم   حمد ابراهيم خضي   مصطف   77

 الكريط   بطوش مراد جميل االء 78

 سبع عباس سام   عباس رسى 79

 خنفر عبد مطرود اركان نور 80

   هون    هادي سعد طيبه 81
 السامران 

 اليوجد صاحب مجيد لؤي سارة 82

 الزامل   درسر  عل   نعيمه مسلم 83

 العكيل   عبيد عطيه حسي    ضياء 84

   جواد حسي    محمد عل   جواد  85
 الحسين 



 

 19من  5الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 محمد غضيب حباب عبدهللا حسي    86

 الحواس   جاسم  لطيف  رياض  زهراء  87

 الشوكه محسن حمزه احمد جعفر 88

 زوبع   عل   حسن  صالح ماهر 89

   مخيف  خلف هللا  محمد  عباس 90
 النفاسر

 الركان    حامد جبار حازم ساره 91

 الجعيفري  يوسف  جي   عبداللة  ذوالفقار  92

 الركان    حيدر مدلول مك   جعفر 93

 االبيض بل   حسي    عل   ضياء 94

   عيىس موس وليد زينب 95
 الصاف 

 الربيع   حسن عباس محمد زين العابدين 96

 كسوب حسن سعدي  مصطف   مروة 97

   مزعل جعفر جمعة عباس 98
 الدلف 

 التميم   جواد محمد حيدر عباس 99

 الحجيم   عباس فاضل حيدر حسي    100

   مجيد  فائق  حازم  هبه  101
 البيان 

 الشويل   طاهر طراد هيثم عل   102

 الشويل   لعين    عباس فاضل ريم 103

 الموس عل   كاظم جواد مرتض   104

 المنصوري  حسن  كاظم  هاشم  عباس  105

 الماجدي عليخ محمد هادي محمد 106

   محمد سلمان محمد زهراء 107
 الثوين 



 

 19من  6الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   علوان جاسم رائد جعفر 108
 الزرقان 

 اللهين    جلوب جتاب سام   عمر 109

 الرساج    عل   خلف ماجد احمد 110

 الخفاج    سمي    اكي   فخرالدين بني    111

   خضي   هبه 112
 الرويشداوي داخل راض 

   نعيمه كاظم مرتض   نور  113
 الجوران 

 العكيل   مثن   عبدعل   محمد أنفال 114

 البدر جاسم هاشم حميد عل   115

 الزيدي عبود رسحان قاسم محمدباقر 116

 الركان    مسي   ذرب محسن فاضل 117

 الحسن طاهر عبدهللا عبدالرزاق محمد  118

 القره لوس   حسن عل   موس فاطمة 119

 المرسوم   شكر حسن محمود مهند 120

 - رحمن طه رعد تبارك 121

 المحمداوي محمد جاسم  امي    محمد 122

 الساعدي عل   عماره ماجد ابراهيم 123

 الفضل   محمد  عباس  اسماعيل  سىه   124

 / هاشم  جاسم  احمد عل   125

 الكاظم عبيد حميد حسي    زينب 126

 العزاوي محمد ابراهيم عالء زينب 127

 الجواري عل   حمد نارص علياء 128

 الفريىح    جمعه قاسم  محمد  حسي    129



 

 19من  7الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العبيدي عباس فاضل صادق مرتض   130

 الجبوري صالح هادي حسن انعام 131

 الطفيل   صي   حمزه حيدر حسي    132

 العبيد حسن ديوان لفته محمد 133

 كراغول   جدوع سالم عطاهللا يقي    134

 زركوش محمد مجيد حامد زهراء 135

 الرفيعات عل   شالش  طارق  امال  136

   خلف عباس باسم كريم 137
 السلمان 

  خيطان جابر محمد قاسم سندس 138
 بن 

 الجبوري عرين    الطيف عباس تبارك 139

 الجميل   حمودي عبد هللا باسم غفران 140

 المنصوري طري    خ محمود عبدالحمزه هوازن 141

 الالم   عبدالرضا مهدي يوسف يمامة 142

   اسماعيل  صادق  عامر  كوثر  143
 المشهدان 

 الزامل   جابر عناد عبد عباس 144

 الشمري حسي    عواد مجبل محمد 145

 السويعدي  صالح  هادي  ضياء  عل   146

 العبيدي مجيد احمد حسي    عل   147

 العبودي عبود غازي حسي    خالد 148

 العكيل   عباس جي   عفدول سجاد 149

   عبدهللا عبدالحسي    جبار عذراء 150
 السودان 

 الكرم حسي    عل   احسان ساره 151



 

 19من  8الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الكرعاوي عبد هللا رزاق قاسم عال 152

 الشمري رميض يحن   قاسم  زهراء  153

 العمبك   محمود شاكر هادي هالة 154

 المحسن حمد وحيد محمد نور 155

 االلهين    حسي    رياش سالم زينه 156

 الخفاج    منىس   مجيد سعد مريم 157

 الحرباوي  عل   حسي    كريم  بني    158

 ال شغب عبيد جاسم رحمن انور 159

 الهيازع   حسي    صكر قاسم سىح   160

 العبيدي ابراهيم محمد ابراهيم ايه 161

 المحيل محمد حواس رشيد احمد 162

 الشابندر احمد شهاب عبد االمي   نور 163

 الدليم   سعود عباس فاضل طيبه 164

 المحمداوي  عبد عطية  محمد  حوراء  165

 العتن    حسي    كريم عاصم رغد 166

 العكيل   عجيل كاظم جواد محمد 167

 السعدي مهاوي شالل معاذ زينب 168

 البنداوي جي   جعفر فاضل محمد باقر 169

 مونس  مونس جبار مدلول محمد 170

 العمري لفته خشم حمزه جهاد 171

 المكدم   هذال خالد عماد فاطمه 172

 الزيدي علوان الواحدعبد  سعد عبدهللا 173



 

 19من  9الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

ي طارق زياد عل   174    محمد صي 
 العان 

 العزاوي  عباس  حسي    ساجد  جنات  175

 المياج   ناموس هاشم احمد حسن 176

 الخفاج    دخنه عمران عادل مريم 177

 الخزاع   محمد ابراهيم عالء حسن  178

 الخزعل   محمد ابراهيم احمد عل   179

 الجنان    محيبس سلمان قاسم سالم 180

 النارصي علوان حمد سعد نارص 181

   حسي    نارص خالد وليد 182
 دلف 

 عيفاري عبود حسي    عل   زيد  183

 الخفاج    محمد مخيف عباس مصطف   184

ي مايخان احمد عل   رانيه 185  السورمي 

   اكي   كريم  حيدر  حسي    186
 نعمان 

 المدرس حمود عبد المجيد عماد فاطمه 187

 الدراج    قاسم رشاد حيدر رقية 188

ي عبد االمي   جبار فاطمة 189  الفثالوي صي 

 العبيدي محمد فاضل رعد غدير 190

 القصاب عبود حسي    عل   اية 191

   لفته عل   حسي    192
 العكيل   راض 

 العبيدي  عل   جنان  حيدر  تبارك  193

 الحويالوي حسن هادي حسي    نور الهدى 194

 الحجيم   داخل حسي    فليح عباس 195



 

 19من  10الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   مهدي خليل احمد عقيل 196
 البيان 

ر  197  الموسوي  دردوح  جمعة  انور  مي  

 البدري كاظم اعناد رضا زهراء 198

 كماص ساكت هادي صالح مصطف   199

 الرساي زبن حمود سالم حسي    200

  جميل خليل محمد خليل محمد 201
 بن 

ي  مراد  حسي    عالء  مريم  202 ه مي   سي 

 الخزرج    حمزة عبد العباس حسي    غدير 203

 العيثاوي عطية حسي    محمد مريم 204

 الحريشاوي عبدهللا جبار جاسم سيف 205

 العبيدي عباس حسي    حسن محمد 206

 الدليم   عبد الساده خضي   عباس زهراء 207

 العبيدي احمد محمد رسول طيبة 208

 الهواشم  حسي    عبود  نجم  عل   209

 اليساري  حسي    هاشم  امي   محمد  210

 العزيراوي حسن كاظم مجيد نور الهدى  211

 المسلماوي  محمد  عل   حسي    عل   212

 الجميل   عوده هادي حسن مهدي 213

ي فندي حسي    فاطمه 214  العبودي  مشي 

 الدوري عمران عبد المحسن عل   زينب 215

 الجبوري عبدهللا بديوي سالم نبأ 216

 الجبوري موان جاسم عيىس احمد 217



 

 19من  11الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الدلف عباس  حسي    نرص  عالء  218

 الجبوري عكموش مجيد عطا مصطف   219

 العبيدي حسي    عباس عبد حوراء 220

 الموات حمزة صبار حسي    اكرم 221

   طه حمزه طارق حني    222
 المشهدان 

 الشمري  عل   جابر ستار  هدى 223

 العبودي  رداد  حميدي  عادل  مقتدى  224

 كعن    طعمه كاظم حسي    عل  االكي   225

 العامري عباس حاتم عماد بني    226

 العبيدي جمال عباس محمد ايالف 227

يف  نوري نهاد عبدهللا  228  القدس   رسر

 السعدي عبد وال   باسم جعفر  229

   يارس محمد 230
 الرساي  عسكر  صىح 

 الجبوري جسام عبد الكريم  مثن   آصال  231

   عبد الزهره  جهاد  صالح  حسي    232
 العفين 

ف  عني   شجاع  احمد 233  العكيدي مرسر

 الزيادي كاظم محمد عل   حسن 234

 البعاج ابراهيم  محمد طالب  مقتدى  235

 الدليم   عوده  هاشم  هادي  محمد  236

 النعيم   معروف جواد كاظم سىح   237

 الزبيدي فليح حسان احمد ضىح 238

 البوشتيوي عيدان جمر كامل منتظر 239



 

 19من  12الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الخليفاوي سالم  جاسم رعد نور 240

   جمعه كريم حسيب حسي    241
 البيان 

 العبدهللا حسي    صاج   سعيد كرار 242

 رستم فرحان عبدهللا جبار سيف الدين 243

 التميم   خلف زيدان جمال  ربيعه  244

 اللهين    عبد جيجان جمعه عل   245

 الغراوي  عبيد ياسي    سلمان ارساء 246

 الفريري    ج طاهر كريم حسن تبارك 247

 .. عل  عسكر محمود نبيل عباس 248

 الشام   محسن علوان محمد فاطمة 249

 الزبيدي عباس فاضل عمار رسل 250

 الدليم   سلوم   عباس فاضل مريم 251

 الجمعة جميل  يوسف  عادل  عال  252

 الجميل   جسام محمد توفيق تماره  253

   حني    254
 الذهيباوي عبدالنن    اسماعيل حف 

   حسن قاسم وسام بني    255
 الحسن 

 الخزرج    حسي    عل   فوزي  صفا 256

 العقن    سيد عبد الحسي    زياد ايات 257

   منصور كاظم زهراء 258
 الموسوي صاف 

   محمد هادي نصي   حسي    259
 الدلف 

   حسي    260
 العل   عباس زايد هان 

 الحيال   عليوي حبيب عباس انفال 261



 

 19من  13الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 التميم   كاظم  كلف  خالد  محمد  262

 العقان    محيسن طوكان حسون مهدي 263

   محنه كاظم مهدي فالح 264
 الفرحان 

 البلحاوي مشاي مظلوم عدنان شهد 265

 المندالوي يونس عل  اكي   رفعت بني    266

 العكاب نارص خليل عبدالرحمن تبارك 267

 الكربول   احمد هزاع خماس محمد 268

 ابو لسان حبيب محمود عل   زهراء 269

 العكن    حسن فياض محمد عبدهللا 270

 الالم   سالم  محسن عمار  حسي    271

 اليونس  موس  احمد  عقيل  صفا  272

 الكروي عواد مزهر مصطف   هاجر 273

 الجابري حسن حسي    أنسحاب محمد 274

 الشمري كاظم سلمان مديح عباس 275

 زوبع   طالل فاضل عامر ابراهيم 276

 الداور حمد حسن صدام يوسف 277

 العبدهللا نجم مزعل جبار عبدهللا 278

 ال شلوك عل   بديوي صالح عل   279

 الكرعاوي مظلوم  ناج    باقر فاطمه 280

 النجم محسن جلوب باسم عبد العزيز 281

 الجنان    اسماعيل مجول داود زكريا 282

 السواعدي جابر حسي    عل   زينب 283



 

 19من  14الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الميال   حسي    نمنم محمد ياسي    284

 ال مخلف حمادي خرص   حميد ناه   285

 الساعدي جاسم نارص محمد حيدر 286

 ابو حمزه عل   لطيف حسي    رفل 287

 الزركوش قني   انور ناظم عباس 288

 الدليم   عبيد نجم مهدي فالح 289

 الشويل   صياد كطان كاظم حوراء 290

 العيساوي عباس خرص   اسماعيل محمد 291

 العكيل   نارص فيصل باسم فاطمة 292

   حمدي هادي زيد عباس 293
 الحسين 

 المعيلو لفته ناج    هادي من   294

   حنون  حسن  مصطف   295
 االسدي  راض 

 ال منصور شناوه كاظم حيدر كرار 296

   حسي    عل   اسماعيل احمد  297
 خيكان 

 البهادل   عل   عبدهللا  حسن  مريم  298

 العزاوي  بره   جاسم  عل   حسي    299

 عبودة شناوة زاج    عل   فاطمة 300

   عبد الجليل اياد محمد اياد 301
 الساعان 

   شاكر محمد نهاد سلسبيل 302
 البيان 

 العامري صفوك محسن هيثم زينب 303

 الحمادي ياس عبد عبداللة بشي   304

 البهادل   محمد قاسم عبد الرزاق فاطمه 305



 

 19من  15الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   حبيب حامد حسي    عل   306
 الكنان 

 الشهيل   نجرس درويش عامر محمد 307

 العبودي  خرص   هاشم  ول   حيدر  308

   جاسم عبيد نجم عبدهللا 309
 القريىسر

   اسود حمدي شاكر رهف 310
 السلمان 

 القره لوس   حسي    عل   موس زهراء 311

 البواسود مرع   صالح اركان مهند 312

 الدليم   سعود عباس فاضل مريم 313

 الشمري منصور كامل صباح يارس 314

 العيساوي حرفوش محمد نوري صالح 315

 الخليفاوي موزان جبار مؤيد تبارك 316

 / جمعه عبد االمي   جاسم  حيدر 317

 الخالدي حسن حسي    عبد الرضا عباس 318

 الوداري حسان عبدالحسي    نجم تبارك 319

   ساير عالوي عبد الزهرة زينب 320
يف   الرسر

 الدليم   حبيب سعيد ياسي    عائشه 321

 الساعدي  عباس حسن فالح ابتهال 322

 الربيع   مهدي حسي    عبدهللا محمدعل   323

 السبعاوي عل   محمود  صباح  محمود  324

 الحيال   مرع   صالح مهيدي صالح 325

ي محمد زهراء 326  / خورشيد صي 

 العزي جاسم عبد الوهاب مصطف   نور 327



 

 19من  16الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 ال جمال جوده روضان محمد فاطمه 328

 الخفاج    مزعل عبداالمي   باسم رسى 329

 الحيال   خلف  حسن  فالح  مينا  330

 العبيدي فاضل عبدالجبار عل   مصطف   331

 التميم   نارص سلمان حسن محمد 332

 الخزعل   عليوي زغي   محمد مرتض   333

 العجيل   كاظم لفته جميل محمد 334

 المساري محمد جاسم اسماعيل شهد 335

ه فاضل هاشم حوراء 336  الخزاعل عي 

 الفريري    ج طاهر كريم حسن منتظر 337

 الجنان    جاسم عل   عدنان مريم 338

   زمام  مكطاع  كريم  مصطف   339
 القريىسر

 االبيض نعمه سعيد طارق درة 340

 الناشور عبد صاحب عل   حسن 341

 الحل   تيموز مهدي نصي   رن   342

 التميم   محسن كاظم رياض هديل 343

 خزرج    حسي    حسن محمد عل   344

 الزبيدي سالم فرج حيدر حوراء 345

 الجبوري عبد احمد سمي   شهد 346

 العتن    منصور عبد هشام بان 347

ي  موس  عباس  هيثم  منار 348  العمي 

 - محمد عكموش سعد عل   349



 

 19من  17الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العجيل   سفاح  عل   مهدي بالل 350

 الماجدي  كريش  الزم  طالب  زينب  351

 العبيدي عبدالحسي    سلمان عباس دعاء 352

 الشتيوي جعفر نور حسن دنيا 353

 الروم   ابراهيم  احمد  نوري  فريال  354

 التميم   عبد عباس جعفر هاله 355

 المكصوض   فليح اعليوي حسي    علياء 356

 ازيرجاوي جاسم عبدهللا حيدر  سيف 357

 المالىح    عداي  جبار  ستار  مصطف    358

   سليمان صالح حازم حسن 359
 القرطان 

 ربيعه   عبداالمي   محمد جاسم بتول 360

 الجميل   لطيف  محمود  وليد  ضىح  361

   مجبل عبد الجبار ميسم 362
   دوج 

 العان 

 السعدي هاشم  سلمان  محمد روان  363

 الكورج    نمر جي   عبدهللا ايات 364

 المالك   عناد جهاد رعد احمد 365

 المحمداوي عبيد خشن عبدالزهره مرتض   366

 الدليم   اميل  عبدهللا  عامر  سبأ 367

 الشميىس   بدر عبد احمد تبارك 368

 الدراج    جي   شلش عباس رسول 369

   كاظم جواد رعد سجاد 370
ف   الرسر

 الحجيم   اذبيب جال   عبد النن    تكليف 371



 

 19من  18الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العامري ظاهر حافظ  جمعه منتظر 372

 ال يوجد عل   حسن ميثم عل   373

 الساعدي  فندي عل   محمود زينب  374

   محمد  ضايع  حيدر  مقتدى  375
 الحسان 

 الفريىح    كاظم جمعه محمد زهراء 376

 اليارسي  عباس  ثامر  محمد  مصطف   377

 الفضل   جبارة  حسي    سلمان مقتدى 378

 الالم   خلف هاشم ستار حسي    379

 العمي   كيوش حيدر رحيم مريم  380

ان 381    سدخان جاسم هاشم ني 
 المصلوج 

   كاظم فرج نعيم مهدي 382
 القريىسر

 زبيد داود عل   حيدر بان  383

 المسعودي هاشم عبد الحسي    خالد  اديان 384

 الساعدي حمود رحمه مجيد غدير 385

 السلمان  داود  جاسم  عادل  ندى 386

 الخابوري حسن نايف  حميد لبن   387

   نوري احمد اية 388
 الشيخل   قاض 

   معل سعدي فرح 389
 الدراج    كاف 

 العبيدي عيدان عبد المجيد مثن   رحمه 390

 المسعودي مزهر احمد حسي    مصطف   391

 الخفاج    حسي    علوان سعود مرتض   392

 الجنان    وطبان كاظم باسم زينة  393



 

 19من  19الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العكيل   عبيد موي    ع حامد كرار 394

 المرشدي جخيور هالل رشيد  سيف 395

 الدليم   محمد جاسم لطيف عمر 396

 الزبيدي عبد هللا عبار عل   فاطمه 397

 الربيع   مصطف   ابراهيم  خليل  زهراء  398

 الرساج    خلف دحلوس  طاهر   زينب. 399

 االسودي محمد كاظم حيدر فاطمة 400

 المالىح    عداي جبار ستار مصطف   401

 

من تاريخ اعالن أمساء الطلبة املقبولني يف املوقع  ثالثة أيامالل مدة التقديم خمالحظة: حيق للطالب 
يسقط ووتكون االسبقية للطالب الذي يكمل مجيع إجراءات التسجيل واملقابلة  الرمسي للمعهد

 .خالل املدة احملددة.هلذه اإلجراءات حق الطالب يف حال عدم اكماله 
 


