
 

 13من  1الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

ي الوجبة الثانية لأسماء 
ن
ن ف للصف  التمريض تقنياتقسم لطلبة المقبولي 
 2022- 2023األول للعام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 العادل   محمد جاسم سعدون مرتض   1

 الساعدي جب   منقاش رحيم زهراء  2

قعاوي وهد  عبد الحمزة  مشكور   يعقوب 3  الب 

 المكدم   حسي    صالح اركان ذوالفقار 4

 الفتل   كاظم اموري فراس احمد 5

 / خيون عبدالرضا حسن سج   6

 الجميل   حسي    غافل عل   اسيل 7

 الزوبع   اضحيوي محمد دليل مثن   8

 العبودي مهدي عواد محمد عل   بهاء الدين 9

 ال واوي هندول محمد رحيم تبارك 10

 الط   غاس مؤيد فالح نور 11

 المسعودي ذياب محمد جاسم رقيه 12

 العميدي حميد عل   امب   امنه 13

 الحيدري عباس احمد صفاء حيدر 14

 المكطوف راه   مكطوف ستار ابراهيم 15

   رغيف محمد جاسم يوسف 16
 الدلف 

اهيم   عبدالواحد مهدي طالب عباس 17  الب 

 العماري  حسون  محمد   سعد  ضج  18

 الكعن    الزم كريم يوسف اديان 19



 

 13من  2الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 اليساري عبد عطيه ترك   امب   20

 خفاج    محمد جاسم محمد فاطمة  21

 البديري ضايف عبدالحسي    سعد حسي    22

 الخزرج    عبدالرضا عدوان هاشم حسن 23

هللا  عل   24    هديد غركان خب 
 الثابن 

 عمران نايف مظهر احمد عبد هللا 25

   كاطع كريم عباس سارة 26
 الطائ 

 الربيع   هاشم عبد ابراهيم مجتن   27

   محمد رافد محمد 28
 الغراوي شائ 

 العويس   عباس طالب عل   حسي    29

 الطليباوي رسن كاطع  حسي    ابتهال  30

 ابراهيمال  حسب شنشول طالب عباس 31

 العامري حسي    عل   احمد مها 32

 الجبوري رحيم رضا احمد رحيم 33

 الرساي ايليوي عل   فاضل زهراء 34

 - عطيه حسن جابر براق 35

   جابر كاظم جواد افياء 36
 القريس 

 بال صباح كاطع صالح حسن 37

 الخفاج    مهدي جواد جعفر ايه 38

 النصار جب   ذياب عالء بني    39

   شويط محيسن هادي مؤمل 40
وئ   الب  

 المجمع   سحاب شعالن طارق صبا 41



 

 13من  3الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

يف صادق عباس 42  الدئ    كرم هللا ش 

 ---- مزعل كاطع مزبان مؤمل 43

   عل   كمال حسي    زيد 44
 الحدين 

   حسي    علوان صالح بتول 45
 الطائ 

 الفلوج    حماد صلن    سالم حارث 46

 الفريج    حسي    عجرم صادق زينب 47

 الخالدي جاسم حميد صادق رسل 48

 االرك   كيطان  صالح اركان  عبد الرحمن  49

 السعيدي عبد السادة كاظم عقيل فرح 50

 الساعدي محسن شاكر رعد غدير 51

 عبداالله عبدالمجيد عبداالله نبيل ابراهيم  52

ات  كاظم  محيميد  سلمان  تبارك  53  البكب 

   خلف جاسم احمد  ياش  54
 مصلوج 

 الشمري ثابت عبد حسي    حواء 55

   حيال  زمام احمد موىس  56
 الدلف 

 الخزعل   علوان حسي    نارص هديل 57

 ال بو حية فندي عيفان حسن رياض 58

 المجمع   محمد لطيف ثائر دموع 59

 االسدي امجيدي مدلول كاصد حسي    60

 السعدي عباس هجر عل   امب   61

 العيثاوي حمادي عجيل اسعد نبأ 62

 الحسي    حمزه عاشور عنودي عل   63



 

 13من  4الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   مهدي صالح عادل زهراء 64
 كورائ 

 الدوسك   احمد  بديع  محمد  تانيا  65

 السويعدي يوسف عباس ابراهيم زينب 66

   رشيد قاسم شناىس   مصطف   67
 البيائ 

 الشافع   خضب   عبود عبدالكريم نبأ 68

 الجعفر مجيد فوزي ماجد حني    69

 العيساوي محيبس كريم عماد حسي    70

ى 71  الجبوري محمد خضب   محمود برس 

 المسافري زغب   عبد الرضا  محمد حني    72

 السعيدي مهدي فالح حسن باقر 73

   صالح محمد ئازاد أية 74
 البابائ 

 / احمد شفيق انور قمر 75

 الياشي عل   ناج    وليد رفل 76

 بدون  مرع   خلف  عبد  اسماء  77

   محمود حسي    خميس وفاء 78
 المشهدائ 

 الحسي    لفته ملهاب حسي    ريتاج 79

ي صالح عل   حسي    زهراء 80  الزهب 

 الوائل   جبار عبد اللطيف محمد حيدر 81

 الشهيل   نجرس درويش عامر مريم 82

   مهدي  83
   ساجت هاشم غن 

 الحسائ 

   حمد ابراهيم حيدر حارث 84
 العلوائ 

 عبدهللا خض   احمد عقيل مخلص 85



 

 13من  5الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الموسوي مهدي كاظم حسن محمد 86

   نعيمه كاظم وليد جنات  87
 الطائ 

ه 88  الفتالوي حسن نعمه حسن امب 

 الديو ه ج    زين العابدين خليل الياس محمد 89

   بتول  90
 حميدي  كوده  بجاي  جوئ 

 الفوادي محيسن رشك جحيل عل   91

 العكيل   مفرج وناس عماد لينا  92

 الحمالوي طالك محمد ليث مزاحم 93

 الحسناوي طعي    نعيم يونس سمب   94

 السعيدي  حسن  كاظم  عبد الزهرة  فاطمة  95

 الكلن    محسن محمد جاسم زهراء 96

 الغالن    حمود هليل  عل   نور الهدى  97

 مكوطر محمود حسي    محمد محمود 98

   بصل كاظم اياد منار  99
 الكنائ 

 السيالوي  محمد  ترك   كاظم  حسي     100

 الهيازع   محمد قاسم كريم وئام 101

 الجاووش عباس خضب   ليث زهراء 102

 االبراهيم   محمد عبدالمنعم حيدر غدير 103

 الشويل   صياد كطان نعيم حسي    104

 الركائ    عكار ابراهيم عيس فاطمه 105

 اللهين    خض   عل   محمد باسم 106

 هماش شبيب حسي    عالوي صادق 107



 

 13من  6الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 المفرج    علوان محسن رافد  تبارك 108

   حسن زوير جمعه كرار 109
 الحلف 

 الرساي شاكر كاظم هيثم داليا 110

   طه عبد الحسن يحن   فاطمة 111
 الحسين 

 العزاوي مالح محسن حسي    مهيمن  112

 الموسوي رحيم قاسم احمد رقيه 113

 كشكول  حميد  غازي  محمد اشاء 114

 الحزم   جبب   نعيم  جمعه  مرتض   115

   احمد حسي    بتول 116
   راض 

 الموزائ 

 الياشي  كاظم  عبدهللا  حيدر  محمد باقر  117

 الشجالوي خاطر حمد شاكر أبرار 118

 المصلج   عل   ابراهيم عل   سىه 119

 الحل   كاظم انور وعد ايه 120

 العوادي عزيز عبد اللطيف رؤوف عل   121

 العزاوي خليل خلف طه نغم 122

   كريم حيدر 123
   محمد راض 

 العطرائ 

 العوال   محيسن  محمد  جعفر  محمد  124

 البوحسي    لفته كريم حميد امب   125

 الداوري زنوب مسعود صباح  فاطمه  126

   دحام  سلمان  حاكم  كرار  127
 وطيف 

 النايل   عبد عل   سلمان كامل مريم 128

 الزوبع   عبدهللا مطر عماد زينه 129



 

 13من  7الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الدعماوي  جابر  حاتم  حسي    حسن  130

 الخطاوي حبيب حسي    سعد عل   131

 العزي  فتاح  عبد الرزاق  خض   نور  132

 /   كريم سعدي قض   ساره 133

 الخفاج    حمزه جاسم بركان نبأ 134

   زهراء 135
 االنباري ابراهيم عباس حف 

 الغانم   عودة جب   عبدالستار باقر  136

 البناء عبدهللا زباله حسن زهراء 137

 الدئ    كاظم سعيد جاسم زهراء 138

 الربيع   هادي ابراهيم جاسم حسي    139

 الماجدي  رهيج نجم فاضل  زينب  140

   بجاي عاشور محمد فاطمه 141
 العطوائ 

 الحواىس   كاظم طالب سالم يحن   142

 الجميل   شهاب صالح غسان  شور 143

 العبيدي نارص احمد عبدالرحمن احمد 144

 الشبين    عل   عبد الهادي انور  صباح 145

 الكعن    كريم دوي    ج قاسم زهراء 146

 الشويل   خالف صالل رحمن سلوى 147

 القيس   محمد محمود سعد امنه 148

 الدوري خضب   محمود ظافر يحن   149

   عبدالنن    غازي صدام مريم 150
ف   المب 

 العكيل   خريبط عبود مهاوش محمد 151



 

 13من  8الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 اللهين    فياض نايف محيميد حيدر 152

 الربيع   مرهون حسن كاظم سارة 153

 العيساوي عبد  نايف  عبد هللا  شهد  154

 الجماله زايد يوسف كاظم حيدر 155

 العزالدين  صالح  شبيب  عل   ابراهيم  156

 الموسوي روضان كاظم عل   زهراء 157

 القيس   احمد صادق اكرم امب   158

 العائدي طاهر وادي عباس نبأ 159

 الخفاج    عبد جواد عبد العظيم سجاد 160

 الخالدي صبيح كاظم قحطان زينب 161

 الفالج   حمد عبدهللا حميد ايالف 162

   رضا عسكر رضا هبه 163
 البيائ 

 الركائ    جاسم حسون شعالن عل   164

 الجبوري يعقوب حميد ماجد دانيا 165

 العبدهللا مكطوف جاسب سلوان اديان 166

 المسعودي  كاظم  كريم  محمد  نبيل  167

ي مرزوك عبيد محمد مرتض   168  شجب 

169   
 الزبيدي  مهدي  محمد جاسم  امائ 

 النعيم   محمود حميد بريسم حمزة 170

 الراشد سلطان حميد احمد حسي    171

 الصبيحاوي رسن ابراهيم عباس عبدهللا  172

 العابدي جياد عل   ميثم زينب 173



 

 13من  9الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الجابري حسن حسي    خض   حسام 174

ي عدنان حر 175  الشبك   حسن صب 

 سعدي صالح جبار صالح كوثر 176

   خليل فالح قاسم مريم 177
 العائ 

   محمد اكب   فراس ملك 178
 البيائ 

ي عباس عليوي سعدون هديل 179  الشجب 

 العزاوي  سلمان  هادي حسن امب   180

 السعدي  جاسم  عدنان  هاشم  عل   181

 الالم   زغب   محمد  عبد الخالق  حسي    182

يف حسي    احمد 183  مجيدي غضبان ش 

 التميم   كاظم ناج    حسي    عل   184

 العكيل   كاظم عبود هاشم زمرد 185

 المياج   جليل كاظم جالل فاطمة 186

 المسلماوي كاظم عبداالئمه قاسم حسن  187

 البيضاوي لفته ضامن محمد نور الهدى 188

 العبيدي حميد كريم انور احمد 189

   عباس مرتض   190
   جياد صاف 

 زركائ 

  سعد رشيد مهدي رشيد ندى 191
 بن 

   عباس  خضب   محمد حوراء  192
 السلطائ 

 - نصيف حسن فالح نبأ 193

 السبع علوان حسي    باسم فرقان 194

 الجميل   حداوي جزاع  عبدهللا  سارة  195



 

 13من  10الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الشمري  جواد  حاتم  حامد  عل   196

 الشبالوي خالوي عكاب كاين كرار 197

 الداودي محمد كريم محمد داليا 198

 العبوىس   محمود صباح ياش براق 199

 البعيج    كاظم مكطوف عبيس حيدر 200

 االوىس   حسي    حميد محمد مصطف   201

 العزاوي رديعان حميد رضا وائل 202

 العلوي هادي خصيف جليل ساره 203

 اليساري علوان عثمان بشار زهراء 204

 البلداوي  مجيد  غانم  هشام  ياسي    205

 الدليم   دخيل حامد قيس ساره 206

 الميال   حسي    نمنم حامد ساجد 207

   احمد  مرتض   208
 الميال   عبد  عبد الباف 

   حسون محمود فاصل رسل 209
يف   الرس 

   خلف حميد وليد غدير 210
 الطائ 

 العبيدي عباس هادي ماجد رغده 211

 حمدى حمزه عبدزيد غسان عل   212

 الفوادي مسلم محسن محمد نورا 213

 العلياوي مخيلف عيال قاسم دعاء 214

 العامر رحيم عنيب جبار حسن 215

 الخزرج    حسن  نعمان  محسن  هدى  216

   محمود محمد عبدالكريم خديجه 217
 السامرائ 



 

 13من  11الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 السبع مهدي عبد احمد محمد 218

 الغالن    حميدي رزاق نارص زهراء 219

 اسدي رشيد محمد عل   هادي احمد 220

ي محمد تبارك 221  الفلك حمود صب 

   حسن فرحان مطلك مالك 222
 الكرطائ 

 الغراوي دانه جاسم حسي    عبدهللا 223

 الحجام   عكار  كاظم  عماد  رمله  224

   فليح اسماعيل مك   اية  225
 الشيبائ 

 العماري  عل   حسن  حمودي  رسل  226

 ال شالل  عزيز  وهاب  وحيد  حيدر  227

 العبيدي تايه ضاري خميس هاجر 228

 اسودي  عبد احمد  حسي    عبد هللا  229

 الجاف رشيد  عزيز  احمد  مصطف   230

   حريجه عبدالرضا رشيد ندى 231
 الردين 

   عبد الغفور  حامد كتاب االء 232
ف   االش 

 الجنائ    عبد صالح نهاد رني    233

 المالك   علوي  حسي    عباس  زينب  234

 العتائ    نوار خلف  عماد براء 235

 الكالئ    تعبان حسن عباس حوراء 236

   وال   ارحيم محمد فاطمة 237
 الجياىس 

 الحمد خض   بكتاش خض   ابراهيم 238

 العقائ    فزع شطاوي حسن حيدر 239



 

 13من  12الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

   عبدالرحمن  احمد نبيل شيماء 240
 البيائ 

 البو عبدهللا عبيس عبيد راشد اثمار 241

 العتائ    مهدي عبد هللا عدنان نور الزهراء 242

 فرج   جلوخ فهد  سلمان  عل   243

 الصبيحاوي فرج مراد خالد زينب 244

   عواد حمد شهاب احمد 245
 العكاىس 

 الجبوري ادوي    ج عبدهللا رياض محمد 246

 الشمري صالح عبدالرضا عباس زهراء 247

   محمد مخلف رشيد عبدهللا 248
 الكبيس 

 الزبيدي كاظم جهاد حيدر غدير 249

 الزوبع   برغش عواد ثامر ميمونة 250

   يوسف طالب  عل   رباب  251
 حصين 

 الحسناوي محمد عبد الزهره عل   شمس الدين 252

 الزبيدي كاظم خضب   ياس جنان 253

 العلطاوي اسمر احمد طالب محمد 254

 السعيدي مشاي خزعل عماد مريم 255

 الحسون محاري تايه فيصل امب   256

 العزاوي طالب عبد عالء زينب 257

 التميم   حرام   رفاس عبيد حسن  258

 المعموري  ابراهيم لطيف  حيدر عبدهللا  259

 ال عكل نصار كاظم رحيم حيدر 260

 آل حاتمم حسون عودة شاكر أسامة 261



 

 13من  13الصفحة 
 

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 التمريضقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الياشي جعفر عطا ثجيل مقتدى 262

 العبيدي احمد سالم سعدون نرجس 263

 الخزرج    يوسف سبع محمد حسي    264

 

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

 


