
 

 7من  1الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

ي ل ثالثةالوجبة الأسماء 
ن
ن ف  تمعصحة المج تقنياتقسم لطلبة المقبولي 

 2022- 2023للصف األول للعام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الفكيك   سيد كريم خالد  حسي    1

   عبدهللا ابراهيم حيدر رقية 2
 القريش 

 الخطاوي حبيب حسي    سعد عل   3

 العزاوي خليل محسن حسي    شيماء 4

 المرسوم   جمعة ناج    اركان غدير 5

   عبد هللا جوده عل   نور الهدى 6
 القريش 

 العائدي ثجيل هندي صالح زهراء 7

 الربيع   عل   محمد بهاء رغد 8

   حبيل عبد محمد نبأ 9
 الدلف 

 الجبوري عباس ناج    عادل زهراء 10

 الزيدي عل   جعاز ريسان  رسل  11

 الشمري فاضل سالم محمد سبأ 12

 الكعب    ثجيل ذجر عل   عال 13

   نور 14
 الكربول   مخلف عبود لطف 

 المعموري خليف عدنان ماجد عل   15

 المهداوي محمد حسي    صدام عذراء 16

 الشيباوي عوده حسن فليح منتظر 17

 الجناب    كاظم  هادي  صالح  حسي    18

 العزي حسي    خلف عادل عمر 19



 

 7من  2الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 بلحاوي لهواك ناج    كاظم ابتهال 20

 العامري فياض عل   عيش وائل 21

 الساعدي مهدي محمد عبد السميع كوثر 22

 مياج   محمد كاظم عبد هللا محمد 23

 العيساوي  احمد ريكان ياسي    امي    24

 العاصم   ريس هزاع رحمن محمد 25

 الزامل   حريجه جليل عدوان يونس 26

 االعرج    كاطع عبدهللا  محمود  محمد  27

يف  عبد االمي   رؤوف سعد  ايات  28  الش 

 الغريري نايل خضي   عوده هبه 29

 اليساري عباس عبدالعباس وسام تمارة 30

 العاشور سعيد صابر سالم منتظر 31

 اليارسي مطر كلف محمد قاسم 32

 السعدي  سلمان  شحاذه طارق  عل   33

 الزيدي ساجت حميد عل   موالي    34

د عبد كرار 35  الشيباوي عبود اكي 

وز سعيد حسن عل   36  شمري في 

 العويل   دبيس صوفان مطر فرحان 37

 العقاب    رهيف  عزيز  مك   تحرير  38

   عل   كامل حسي    حسن  39
 الدلف 

 البهادل   عبود جاسب عل   حسي    40

   محمود فاضل عباس فاضل 41
 الحمداب 



 

 7من  3الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 المراسمة سعود جاسم رسول نبأ 42

   كاظم منتظر تبارك 43
   سيد غب 

 السامراب 

 سواعد صالح موزان غسان استيفان 44

 الجناب    شاهي    محيسن سعدون عباس 45

   خلف عبد احمد ايمان 46
 حرداب 

 الدرويش اسعد عباس سام   جيهان 47

 العرجيل   مطلك هادي صباح صفاء 48

ق 49  القره غول   ملوح ربيع اسعد استي 

 المالك   جي   كشيش قاسم  مرتض   50

 جاف  خدارحم فارس  جمال  ياسمي    51

 المحمداوية محسن عبدالزهرة والء شهد 52

 الشويل   حسي    نعمه محمد حسي    53

 المشي رسهيد عل   احمد زهراء 54

   موىس هزاع موفق موىس 55
 المشهداب 

   عليوي  جاسم  محمد سجاد  56
يف   الش 

 الجبوري عباس جواد جاسم حسي    57

 الحجام   عبد الحسي    كامل محمد شهد 58

 البديري  حسي    ابراهيم  عدنان  بركات  59

 العيساوي مطر خلف يعقوب حارث 60

 النارصي حميدي خلف خالد عل   61

 العرسان جاسم عباس خضي   أنفال 62

 التميم   عبد الرحمن  عبد الجبار  بشار  إيمان  63



 

 7من  4الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الحجيم   داخل حسي    عل   بني    64

 الزوبع   خلف عل   سعدون مريم 65

 العتاب    جابر  جاسم  نصيف  مرتض   66

 الحميداوي شاكر يوسف يعقوب زيد  67

 الدراج    جوي  دخيل  احمد  عل   68

 الخزعل   عبد الرحمن عل   غالب ميسم 69

 مزيداوي  حسي    عبدالحمزه  حسن  منتظر  70

 السعدي عبد كاظم محمد تبارك 71

 الفراج    عبد  صالح منذر  صالح  72

   خضي   ياس احمد ساره 73
 الكطيش 

   جاسم زينب 74
   جي   باب 

 الصوف 

   سلمان  عاكول  عل   حسي    75
 الدلف 

 البو عل   موىس  حسن  محمد  عل   76

 الفرطوىس   زاير قاسم فتاح زينب 77

   عل   حسي    مظهر لبب   78
 البياب 

 الهواىس   خداداد امه خان سمي   عل   79

وق 80 يف قاسم محمود رس   الشيخل   رس 

 المحمداوي جبار عبد الرضا رائد احمد 81

 الدفافعه سلمان حرب    سلمان نور 82

 الجناب    عبداللطيف عباس فراس زينب 83

   عل   جعفر 84
 الجمال   محيل راض 

 السعدي  حسن  كاظم  جابر  حسن  85



 

 7من  5الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 ال زيرج كشيش خريبط منذر طيبه 86

   محمد رقيه 87
   راض 

 المكصوض   شمخ 

 الزبيدي  داخل  خض   ياس  فرح  88

 الجاف محمد عبداللة احمد زيد 89

 القره غول   محمد جاسم غالب عل   90

   عبدهللا احمد عبدهللا احمد 91
 الطاب 

 الفراحنة حسي    صباح محمد حوراء 92

 المالك   سعيد  زغي   محمد  بني    93

 زك   حسي    محمد فيصل  لبب   94

   فرج نارص  زينه  95
 صبح ماض 

 العكب    معيجل عبيد خضي   فاطمه 96

   محمد عل   حاتم عبد هللا 97
 المشهداب 

 البديري شخي   جبارة جاسم رقيه 98

 مسعودي كريف محسن ماجد غفران 99

 االوسطه كريم طالب  صادق كرار 100

 الصنم جودي جاسم عالء زينب 101

   عداى محيسن محمد هبة 102
 السلماب 

 الكروي حمد جاسم محمد ريام 103

 الصعب    داود نوار مصلح أحمد 104

 العامري حميد مجيد  نعيم مرتض   105

   محمد  زينب  106
 السعدي  حسن  راض 

 العلنجاوي  حسن عدنان عمار عذراء  107



 

 7من  6الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الفهدي  عكله  خليفة  عذاب   محمد  108

 اليارسي  عيش  عمران  محمد  زيد  109

 السعدي  مهدي  صاحب  محمد  غدير  110

   جواد  خليل  اسماعيل يوسف 111
 المشهداب 

 زوك   محمد عباس خضي   سحر 112

 العامري درباش خضي   حسن زهراء 113

 اليوجد خضي   عبيد حسن جنان 114

 الحزم   جبي   نعيم صالح سجاد 115

 الكريط   ابراهيم حسي    سعدي تف   116

 المحمداوي وال   عجيل جالل مروه 117

 الجميل   عبيس  محسن  حسي    عل   118

م عبد الحسن كرار 119  السلطان علوان شي 

 الجناب    محمد  عبدهللا  سعيد  سميه  120

 العامري  سلمان  حسن  باسم  نورا  121

 العامري عل   محمود فارس ايه 122

 التوب    زغي   نعوم صباح عباس 123

ي عبيد عمران عقيل نبأ 124  الشجي 

 البدراوي  جاسم  عيدان  صباح  ساره  125

 العكيل   لغيوي جخيور حسي    علياء 126

ي حسي    نارص موىس  محمد 127  السعي 

 العبودي عبدالعباس فليح حسي    سجاد 128

 الجمال   كريم جواد عدنان فاطمه 129



 

 7من  7الصفحة 
 

 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات صحة اجملتمع

 2023- 2022العام الدراسي 

 

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 
 


