
 

 7من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

ي الوجبة الثانية لأسماء 
ن
ن ف تمع صحة المج تقنياتقسم لطلبة المقبولي 

 2022- 2023للصف األول للعام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 السادة عبدهللا عزيز عامر رؤى 1

ي  محمد  وسام  نرجس  2  الكريماوي  عبد النب 

 البدري  عبد  حميد  علي  محمد صادق  3

 كراغولي  خليف حسي    حيدر غدير 4

 المطوكي  صبيح يارس نعيم زينب 5

 الربيعي  حمزه هادي سعد هادي 6

 السعيدي سكر هاشم عزيز هيثم 7

 العكيلي  اكليهم عذيب احمد طيبه 8

ي  عبود  زعالن  كركان  حامد  9  الخفاج 

 المشلب اسحاق صباح رياض اضواء  10

ي  جاسم محمد عبدالرحمن عبدهللا 11  الجناب 

ي  عبدعون عبدعلي  نبيل تبارك 12  الجناب 

ي  شندوخ عمي   عبد دعاء 13
 الدلف 

 الجعفري حسي    علي  كاظم مالك 14

 الجبوري علي  حسن علي  ابتهال 15

ي  حسي    صالح عامر رؤى 16
 مشهداب 

 الجبوري علي  عطيه كمال ايه 17

 المسعودي محمد علي  احمد زهراء  18

ي  شلب  كامل  محمد  كرار  19
 الناش 



 

 7من  2الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

اوي كاظم علي  حسي    علي  20  الطي 

 - حسي    احمد محمود عمر 21

 صميدع محمد حسي    عبد وسن 22

 الزبيدي  كاظم  شاكر  احمد  شهاب  23

ي  جاسم عبيد عظيم غفران 24
 الجحيش 

 الدليمي  حميد مزعل عبداللطيف علي  25

 البدري  جلود عبد هللا  جابر  حبيب  26

 التميمي  حسي    حميد قاسم كاظم  27

 الكربولي  عويد محمد عبد مصطف   28

 السويد مثكال نارص محمود  باقر 29

يم كاظم كريم لؤي علي  30
َ
 الك

هللا  محمد  صفاء  31  الشويالي  جاسم  خي 

 العويدي عبدالحسي    علي  حسن رقيه 32

 الربيعي  وساك فاضل قاسم بتول 33

 العيساوي  فرهود نارص بشار مرتض   34

ي  حيدر  احمد 35  العامري عباس حسوب 

 الزبيدي علوان حسن فالح دعاء 36

 السواعدة درويش عودة جالل رغدة 37

 ال يوسف حسي    حدود عبدالرحيم طيبة 38

 جدادي شاهر سليمان نارص خالد 39

 المنرصاوي غالي  زويد عدنان محمد 40

 - رضيو نايف علي  منتظر 41



 

 7من  3الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الربيعي  عبود حسن اثي   زينب 42

ي  علي  حسن ضياء نور 43
 الحمداب 

ي  عبد جبار امجد            44
 المحمد راض 

 مكصوضي  عباس حنش نارص زهراء 45

 العبيدي مسلم داود محمد بتول 46

 الجبوري رعيد عبيد جاسم احمد 47

 ال واوي محمد حسي    علي  حسي    48

 العائدي دخيل عيه نارص حوراء 49

 الجبوري محمد ابراهيم عامر عمران 50

ي  عواد عبدهللا قاسم مأمون 51
 العكاش 

 السيد محمد عبدهللا محمد زيد 52

 حدادي  مهدي  عبد الحسن  مسلم  رويده  53

 الفتالوي عنتيك حسي    سالم محمد 54

 البديري عطيه وحيد قاسم محمد 55

 العبيدي حيدر جابر موفق حسي    56

 الساعدي  عبود  غانم  ماجد  فاطمة  57

ي  حتاي محمد هاشم مريم 58
 الحمداب 

 البديري  حسي    جي   محمد  جاسم  59

 الزوبعي  محمد جاسم محمود حيدر 60

ي  منتظر 61
 الزريجاوي حمزة مهدي راض 

 النصار علي  محمد حسي    عالء احمد 62

 رساي طعمه عواد عالء بتول 63



 

 7من  4الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الهاشمي  جواد جاسم علي  نرجس 64

 الجليحاوي عبدالواحد عبد عون مؤيد تبارك 65

 العبيدي عبدعلي  حسون حسن ندى 66

 المسعودي مزهر  احمد حسن حيدر 67

 ال هاشم حمادي عبيس  خضي   رسل 68

 التميمي  حسن فليح عبدالكريم علي  69

 الجبوري مجيد حميد علي  زهراء 70

ي  عيدان عبدالعباس احمد رسل 71
 الجوراب 

وق 72  الزبيدي  عصفور حسي    قاسم رس 

 العماري عبد الكاظم حامد رشيد زهراء 73

 الداوري علي  عباس خالد سجاد  74

ي  كريم  عبد الواحد  محمد  عباس  75
 السوداب 

 ال يوسف حسن جواد عالء حسي     76

 المحمدي محمد عبدالرحمن عوف زينب 77

 الحسناوي احمد قادر مصطف   محمد 78

 الجبوري عبد شهد فرحان سجاد 79

 الساعدي حسن جبار محمد زهراء 80

 الجبوري جوده حلواص طعمه جواد 81

ي  عبيد محمد جاسم زينب 82
 الجحيش 

هللا علي  يقي    83  العكيلي  شوكه خي 

ي  محيسن حمادي رمضان امنه 84
 العلواب 

ي  عبدالنارص  ميس 85
ي  طه غب 

 البياب 



 

 7من  5الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 الهاللي  كاظم عطيه شهيد أري    ج  86

 ال حسون  جاسم طارش حيدر كرار 87

 القيشي  احمد عبدالجبار مشتاق نور 88

 العزاوي مهدي  حسون  عبد الكريم  عبد العلي  89

 النايف حالوب خماط هيثم مريم 90

 شنه  شوكت  قاسم  محمد  سما  91

 الشمري  حمد سلمان  منعم  زين العابدين  92

 زبيدي حبيب طاهر علي  نور البتول 93

ي  معيوف جفات عدنان حسني    94  الدب 

 الوردي  احمد  هادي  حسي    تبارك  95

 القيشي  ماجد نبيل فراس تسنيم 96

 الماجدي عزيز محمد عبد الكريم نور 97

 الهاشمي  سلمان علي  مهدي مروه 98

ي  صالح عبد الرزاق نصي   نور 99  الخفاج 

 كاكي  حسي    زاير عبدهللا هيمن 100

 الالمي  نظر حيدر عامر شهد 101

 الصبيحاوي حسي    عوده حسي    شمس 102

ي  حسن  جليل  جواد  103
 الغريباوي  عاب 

ي  معله  وحيد  مزهر عقيل 104
 العطواب 

ي  قني   سعيد حسي    زهراء 105
 البياب 

 الدعمي  فهد  لوي    خ  هادي  باقر  106

ي  مصطف    جعفر  محمد  فاطمه  107  كشمي 



 

 7من  6الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب اب الجد الجد االب  االسم ت

 مهوس  مهوس عبد الكاظم  عبد القادر  زهراء 108

 البخات محمد داخل  عبد االمي   رجاء  109

ي  فاضل عبدهللا عون حني    110
يفاب   الش 

ي  علي  دخيل رزاق قيرص 111  الخفاج 

 الجبوري محمد خليل سعدون مصعب 112

ي  مخرمش حسي    علي  زينب  113
 العطواب 

 الزاملي  عباس سمي   عالء مصطف   114

 الالمي  حسن علي  سعد مريم 115

 العكيلي  حسن كاظم صالح حوراء  116

ي  مهتلف عبدالحسي    مهدي حيدر 117  الفريج 

 العزاوي  كركوز  مهدي  صالح  فاطمه  118

 الشموس كاظم صالح هادي حسن 119

ي  صالح امنه 120
ي ابراهيم راض   شجي 

ي  عبد العزيز  سامي  عبد العباس  رسى  121
 البياب 

 بدون عبد خضي   محسن مهدي 122

 الفكيكي  سيد كريم خالد  حسي    123

 الدليمي  عواد زيدان رعد محمد 124

ي  فليح حاجم قاسم زينه 125  الدراج 

 المختار  وهيب  عبد االمي   امجد  نبأ 126

ي  عبد جي   عبدالستار رند 127  الجناب 

 السالمي  رشيد علي  حسن االء  128

 النعيمي  كريم  حسن  طه  دعاء  129



 

 7من  7الصفحة 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجلامعة التقنية الوسطى

 املعهد الطبي التقني / بغداد
 صحة اجملتمعقسم تقنيات 

 2023- 2022العام الدراسي 

 اللقب الجداب  الجد االب  االسم ت

 السعدي حسن ستار مازن  رني    130

ي  مريم 131
 
 الجبوري عبدهللا ماهر شوق

 عكيلي  حسن فليح عدنان تبارك 132

 البديري عبدهللا بيدهللا حمزة محمد 133

 الزاملي  كطان حسي    نارص  امنه 134

 الداوري عبد علي  عبد الحسن صادق احمد 135

 الميالي  جواد  رحيم  حسي    مصطف   136

 قر غولي  هامل  محسن شاكر زينب 137

ي  عليوي متعب حميد هجران 138  الجناب 

ي  شطب فارس مظفر حيدر 139
 الطاب 

 الموسوي مهدي حميد احمد نورالهدى 140

ي  عبدهللا ابراهيم حيدر رقية 141
 القريش 

 البهادلي  حاتم عبد  نجم بتول 142

 الشماطي  سلمان سعيد طه محمد  143

 

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

 


