
Bacteriology1
. ت.ث.ز/ثاراليل

دهوك
كانديد42.970نارین عبدالرحمن رشید

Virology1
. ت.ث.ز/ثاراليل

دهوك
كانديد34.669ابراهیم محمد عبدهللا

كانديد44.707نجیب سعید رشید

كانديد28.710بزاڤ ناجی رشید

كانديد24.040هوار محمد سعید بلو

بسبوريا تايبةت 
(وورد)

كورسيا. ذ
كوى طشتى 
يَى خاالن

(نوى. ز ) 2017-2016 دكتوراة/ كوليذا ثزيشكى / زانكويا دهوك

Hematology
. ت.ث.ز/ثاراليل

دهوك
3

1

2Pathology Pathology

Medical 

Microbiology
Microbiology

تَيبينى ناظَى سَى قوىلجورى كورسىبةشذ بسبوريا  طشتى



1Physiology
Medical 

physiology
Neuro-physiology1كانديد23.230تحسین محسن قادر

2Microbiology
Medical 

Microbiology
Virology1كانديد37.135عادل عبدالسالم عثمان

3PathologyPathologyHematology1كانديد9.170سوالف دیوالى میرزا

Health economic1كانديد39.320هشیار موسى سلیمان

Health Behavior & 

promotion
كانديد29.060بختیار احمد رشید1

كورسيا. ذ
بسبوريا تايبةت 

(وورد)
بسبوريا  طشتى بةش تَيبينىناظَى سَى قوىلذ

كوى طشتى 
يَى خاالن

(ثاراليل ) 2017-2016 دكتوراة/ كوليذا ثزيشكى / زانكويا دهوك

4
Community 

medicine

  Family & 

Community 

medicine



1PhysiologyPhysiology
Medical 

physiology
كانذيذ13.410سٌپل ٌونس مصطفى2

2Microbiology
Medical 

Microbiology
Parasitology1كانذيذ26.209هٌالن سامان جمٌل

3
Anatomy,Biology, 

and Histology

Anatomy, 

Biology, and 

Histology

Histology1كانذيذ17.897غزال حسٌن خلٌل

كانذيذ25.347فاطمة نواف عبدالكرٌم

كانذيذ24.196هاڤٌن خالد حسن

يةدةك9.117اٌمان عبدالحکٌم محمد

(نوى. ز ) 2017-2016  ماستةس/ كوليزا ثزيشكى / زانكويا دهوك

بشبوسيا  طشتىبةشر
بشبوسيا تايبةت 

(ووسد)
ناظَى سَى قوىلكوسسيا. ر

كوى طشتى 

يَى خاالن
تَيبينى

1Microbiology
Medical 

Microbiology
Bacteriology

. ت. ث. ز

2دهوك 

(ب. خ.و ) 2017-2016  ماستةس/ كوليزا ثزيشكى / زانكويا دهوك

تَيبينى بشبوسيا  طشتىبةشر
بشبوسيا تايبةت 

(ووسد)
ناظَى سَى قوىلكوسسيا. ر

كوى طشتى 

يَى خاالن



1PhysiologyPhysiology
Medical 

physiology
كانذيذ11.059شمس قٌصر صاحب 2

كانذيذ13.320دعاء عبد الخالق صالح

كانذيذ9.132مروة محسن قدري

يةدةك2.581فنر الٌاس سعٌد

دةسنةجوودٌار محمد طاهر علً

Virology1دةسنةجووفرحان صالح سلٌمان محمد

Immunology1دةسنةجووأرسالن حسٌن محمد

3
Community 

medicine

Medicine & 

general surgery

Community 

medicine
كانذيذ10.456خالدة جمال محً الدٌن2

Microbiology
Medical 

Microbiology

Bacteriology2

2

(ثاساليل ) 2017-2016  ماستةس/ كوليزا ثزيشكى / زانكويا دهوك

بشبوسيا  طشتىبةشر
بشبوسيا تايبةت 

(ووسد)
ناظَى سَى قوىلكوسسيا. ر

كوى طشتى 

يَى خاالن
تَيبينى



كانذيذ18.538دلگەش حمید احمد

كانذيذ16.651اوس جاسب جاسم

كانذيذ16.179بارین نجیب محمد

2
Internal 

Medicine

Medicine & 

general surgery
Dermatology1كانذيذ12.158ساره رائد محمد

1

تَيبينى

Medicine & 

general surgery

(ب. خ.و ) 2017-2016  دبموما بمنذ/ كوليزا ثزيشكى / زانكويا دهوك

3

كوسسيا. ر(ووسد)بشبوسيا تايبةت بشبوسيا  طشتىبةشر

Radiology and 

Medical Imaging
Surgery

كوى طشتى يَى خاالنناظَى سَى قوىل



كانذيذ22.07هەالل رمضان ابراهیم

كانذيذ19.10شڤان مهدى سعدەللا

كانذيذ13.76نوال صالح عبدالرحمن

يةدةك9.60ماریة علي علي عبدالحمید

يةدةك7.80رحیمة صالح نبي

يةدةك7.78نازدار كلي صدیق

يةدةك7.15هالت حجي یونس

يةدةك6.00نارین عصمت توفیق

يةدةك4.20جنار ابراهیم صالح

كانذيذ2.74هوزان صباح خانو

كانذيذ2.24رنا یوسف هرمز

كانذيذ5.10محمد عماد محمد

كانذيذ4.36طارق احمد یعقوب

دةسنةجووودلسوز ملو شیرو

ENT2كانذيذ11.95مهدى صالح علي

Anesthesia2

كوى طشتى يَى خاالن

3

Uro-gynecology2 1Surgery
Medicine& 

general Surgery

Radiology and 

Medical Imaging

(ثاسالين ) 2017-2016  دبموما بمنذ/ كوليزا ثزيشكى / زانكويا دهوك

تَيبينىناظَى سَى قوىلكوسسيا. ر(ووسد)بشبوسيا تايبةت بشبوسيا  طشتىبةشر



كانذيذ18.46مروة احمد محمد

كانذيذ17.95هند صباح عزیز

يةدةك7.74نیوار عثمان امین

يةدةك3.71سولین عبدالمناف علي

دةسنةجووواحسان اسماعیل عبو

كانذيذ9.99پیمان مصطفى سیفدین

كانذيذ4.25ژین محمد صالح سعدەللا

كانذيذ3.60لمى حمید احمد

دةسنةجوووهنداڤ مردان خلیل

دةسنةجوووعلیاء ثانى مصطفى

دةسنةجووولیث حازم هرمز

Child Psychiatric2كانذيذ14.52طاهره عبدالرزاق صادق

كانذيذ15.78ژین محمد مصطفى

كانذيذ10.20لجین عامر حبیب یوسف

كانذيذ9.60تڤرى محمد احمد

يةدةك4.20نائلە ابراهیم فیض ەللا

كانذيذ12.98بناز ولید احمد

كانذيذ5.40سناء رشید طە

2

2
Internal 

Medicine

Medicine& 

general Surgery

Dermatology3

Obstetrics and 

Gynecology
3

Family medicine6

1Surgery
Medicine& 

general Surgery

Ophthalmology
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