
 

 3من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات االشعة

 2023- 2022العام الدراسي 

ي الوجبة الثانية لأسماء 
ن
ن ف لصف ل االشعةتقنيات قسم لطلبة المقبولي 
 2022- 2023األول للعام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 المحنا ناج    مدلول ميثم جمان 1

 الجبوري الحسي   عبد  نوري محمد زهراء  2

   سلمان كاظم عل   حسي    3
 
 الزرف

 العبيد سلمان فرحان كريم محمد 4

 الفيل   جوهر نجم توفيق زينب 5

 العل   طالب حسن عالء مقتدى 6

 الدخيل محمود عل   محمد  عل   7

 البعاج رسن سام   لطيف فاطمة 8

   جمال هاجر  9
 االلوس   أسماعيل  عبد الباف 

 المالج    حليحل فالح حسي    شمس 10

   دواي  محمود  شكر  حني    11
 سعدان 

   شاكر كريم حيدر هالة  12
 العنكوس 

   حرج حميد انور عبد هللا  13
 السعدان 

   محمد زهراء. 14
 الرساي زاير راض 

 الشويل   موس سبهان جلد ابتسام 15

 ابو السبح جابر محمد عارف منار 16

 الحل   عبود رضا عماد تمار 17

 السعدي حسن حلو محمد مصطف   18

 السندال   لفته عل   حسي    زين العابدين 19

   عبطان حنون فوزي رحيل 20
 الجوعان 

 القيس   داود  يحي   نبيل  نادين  21

 الرساي عبدهللا نجم طاهر محمد 22

 الساعدي محمد كاظم جعفر زينب 23

 الخزرج    جعفر موس حسي    عل   24

 الساعدي بديوي حرب طارش سام   25

 المرشدي شعيوط عبيد شمال زينب 26

 ال خنفر  مج   كاظم خضوري فاطمه 27

 الحسي    ذنون حسي    عل   طيبه 28

   سلطان  حاجم طارق حسي    29
 الحمدان 

   بدوي زيدان احمد صباح 30
 السلمان 

ي محمد جاسم حسن محمد 31  المطي 

ي حسن طالب مشتاق غيث 32  الزهي 

 الرساي  طعمه  ترك   حميد ميعاد 33



 

 3من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات االشعة

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الزيدي كاظم جواد زياد ورود 34

ل  حسون  مصطف   35  الشكري  عمران  مي  

 المحالوي حمد ذياب ثائر محمد 36

 العايدي يبي   عبيد حميد حسي    37

 الجبوري حمود موس حسي    حيدر 38

 الربيع   حسيف مراح ابراهيم نورالهدى 39

ي  مجل   كاظم  عل   فرح 40  الجي 

 التميم   يوسف كاظم قاسم زينب 41

 المحمدي خليفه خليل سعدي حسام 42

 الجنان    خضي   رزاق وهاب ضج 43

 الكفاري  جابر  زغي   ناظم  حسي    44

   نوره 45
 الغنام   مطي   محمد راض 

 الزامل احمد حسي    ماجد خطاب 46

 بال فارس مجيد عاض   زينب 47

   حسي    خضي   طه  حسن 48
 الجحيس 

 الجنان    عبد  عماش  عامر رونق 49

 الحسب عبدالمنعم فرعون شاكر محمد 50

 السعدي علوان حسن قاسم رسل 51

   عبد سالم  نرجس  52
 الغريباوي عوف 

 الزيادي جياد شهاب سعيد زينب 53

ق 54    عفيت عبد عل   أستي 
 القريس 

 الحسناوي عجيم   غازي واثق عل   55

 الفتالوي هفار حسي    رحيم عل   56

 السلوم   حسي    محمد جاسم احمد 57

 العماري جالب كاظم جواد نبا  58

هان شنيف عبد سالم ابا الحسن  59  الرس 

 الزيدي عبد حميد صالح سج   60

   عبد الساده  فاضل  عباس  عل   61
 شيبان 

 المهلهل مهلهل جابر قيس سجاد 62

 الشمري فراس نصيف عبد الكريم زينب 63

 العبودي عذار طاهر سعد عل   64

   حسن خشان عباس منار 65
 الكنان 

 المسعودي دحام ربيع سالم نور الزهراء 66

ون عذافه حافظ محمد مصطف   67  الي  

 ال يوسف نارص ياسي    اثي   ايات 68

 الخالدي جاسم عل   حسي    براء 69

 الكورج    زبون  خلف  سالم  فاطمة  70



 

 3من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 قسم تقنيات االشعة

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 التميم   مخلف خوان نعيم محمد رضا 71

   محمد هاشم حسن هناء 72
 الكنان 

 الداوري  محمود  سعدي  كوثر  سنار  73

 البدري مجيد عبدالرزاق احمد زينة 74

 مجبل   مرشاك عكيل  احمد رغد 75

 الصادق حسن جاسم محمد ارساء 76

 الدوري عبد الرزاق جعفر صفاء محمود 77

 الركان    عبدالرضا ساجت نارص سجاد 78

 الزامل   راه   جواد سعدون عل   79

 العكيدي عيس فرج حمدي  زينب 80

 الجنان    جاسم مسي   حمزه زمن 81

 الفليح طة حاكم مؤيد ايات  82

   كاظم داود نجاح ريام 83
 الطان 

 الدريع   نارص جندي فالح جعفر الصادق 84

 االسدي جياد هادي رحمن رقيه 85

 التون    عجم مراش جويد كرار 86

 السماح عط   كريم حيدر  محمد 87

 محمداوي جي   عاشور رياض رقية 88

 العزاوي  شكر احمد ضياء مالك 89

 المعموري  عبد الكريم  عبد الوهاب  نصي   رسل  90

 الدربات ورد  حسي    حيدر  خديجه  91

 العبيدي حيدر جابر موفق وفاء 92

 الزامل   كاظم عبد الحسن صبيح كاظم 93

 االمي   محمد عبيد  عل   محمد  94

 البوشويب ناه   عطيه فاضل امنه 95

 الصميدع   محمد جاسم حازم محمد 96

   عبد الحسي    خليل عقيل  رؤى  97
 البيان 

   ساجت عبيد عيس عل   98
 القريس 

 

من تاريخ اعالن أمساء الطلبة املقبولني يف املوقع  ثالثة أيامالل مدة التقديم خمالحظة: حيق للطالب 
 .ويسقط حق الطالب يف حال عدم اكماله لإلجراءات املطلوبة خالل املدة احملددة. الرمسي للمعهد

 


