
Plant Molecular Biology1كانديد52.910دالل یوسف خضر

Medical Biotechnology1كانديد47.999شیماء سلیمان محمد

Immunohistopathology or 

Animal Physiologyy
كانديد53.277حسنى عبدهللا محمد1

Entomology orParasitology1كانديد38.724محمد عدنان ابراهیم

Medical Mycology 1كانديد31.531لینا فرهاد حسین

Optimization1كانديد67.648ماردین شوکت طاهر

Graph Theory1كانديد66.345هاڤین جالل احمد

كانديد68.801ازهار حسن سلو

كانديد27.877هیوا سلیمان فارس

Mathematical Statistic1كانديد65.078سمیرە عبدالسالم عثمان

Physical chemistry1كانديد69.947هڤال على حسین

كانديد41.562ابتهاج طارق صبحى

دةرنةجووولیلى احمد عثمان

Bio-chemistry كانديد27.244شیرزاد سعید یونس1 بارالیل

Analytical Chemistry1كانديد61.760فاطمە محمد جبار

Applied Physics1كانديد42.701حسین علی حسین

Semiconductor thin Film1كانديد36.401محمد حسین خلیل

Solar Cell1كانديد47.625سیران ارشد عبدالغفار

Nuclear Physics 1كانديد53.078والت عبدالقادر حمدى

كوى طشتى يَى 
خاالن
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2

كیمیا كیمیا 3

تَيبينى بةشذ
بسبوريا  

طشتى
ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت 

BiologyBiology

2

Organic chemistry1

فیزیكفیزیك

ماتماتیك ماتماتیك
Differential Equations



Algea Biology1دةرنةجووغزوة صالح حسن

Medical Biotechnology1كانديد22.303اٌمان بنٌان ابراهٌم

كانديد21.098سوزان موسى شرو

كانديد20.830رند بهدٌن جالل

يةدةك16.379بٌمان عبدهللا خضر

دةرنةجووارام قاسم عبدالكرٌم

Molecular microbiology1كانديد14.643زٌنب حسن عبدهللا

Biotechnology1كانديد18.631هادي حسن حمد

Entomology or parasitology1كانديد11.697رواء نوري عواد

Plant tissue culture1كانديد24.619جالن حسن حسٌن

lmmunohistopathology1دةرنةجووالرا دانٌال اٌشو

Medical mycology1كانديد19.085ادار سالم سعٌد

Security system1كانديد30.558احمد عبابكر مصطفى

Network Security 1كانديد20.759هرمان ٌوسف ابراهٌم

Document image recognition1كانديد15.311دلوفان صالح محمد

Data hiding1دةرنةجووبٌار سلٌمان ابراهٌم

كانديد14.994محمد كوهدار محمد

1

2

Biology Biology

Medical microbiology

Computer Computer

Artificial intelligent

تَيبينى

2

1
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ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ
كوى 

طشتى يَى 
خاالن



دةرنةجووبارٌن شمس الدٌن طاهر
Object detection and 

recognition 
كانديد16.046افٌن جالل محمد1

كانديد12.560زهرة عبدهللا تنها

كانديد11.219صالح ابراهٌم محمد

كانديد10.309فاطمة وحٌد علً

Applied Mathematics1كانديد19.947شٌرزاد محمد عجٌل

Plasma physics1كانديد17.177پرژٌن عثمان عبدهللا

Semiconductor1كانديد18.539خوزٌك احمد محمد

كانديد26.598زٌندان ٌونس امٌن

يةدةك17.472شكرٌة محمود خلٌل

Physical chemistry1كانديد29.862عبدهللا احمد ٌوسف

كانديد32.061شهٌان سهل احمد1

كانديد1.613هوزان عبدالرحمن احمد  

دةرنةجوومروة رشاد ٌونس

PhysicsPhysics

2

3

4

MathematicsMathematics

Pure mathematics 3

Computer Computer

Artificial intelligent1

Chemistry Chemistry 5

Biochemistry1

Analytical chemistry
1دهوك . ت. ث



Algea Biology1ًدةرنةجوواسٌل خزعل عل

كانديد7.335رزان ٌاسٌن عبدهللا          

دةرنةجوونٌروز ستار حامد           

كانديد17.927زبٌدة هشام شكر

دةرنةجووحسٌن علً محمود          

دةرنةجووخوشً قباد محمدصالح

دةرنةجووسافا سالم كورٌة

Animal Tissue Culture1كانديد5.584روشنا محمد قادر

Biotechnology1كانديد15.658روژٌن ادرٌس حسن

دةرنةجووبرٌفان محمد قادر

دةرنةجوووسام ٌاسٌن شاهٌن

Plant tissue culture1كانديد5.151حال مظفر حامد

Plant Molecular Biology3ًدةرنةجووارٌج خزعل عل

كانديد4.912مازن صالح عبدالرحمن

دةرنةجوومحمد امٌن محمود قاسم

دةرنةجوومصطفى سلٌمان محمد

دةرنةجووهێڤٌن محمد حسٌن

ناظَى سَى قوىل
كوى 

طشتى يَى 
خاالن

تَيبينى

2

Security system

1BiologyBiology

Medical Biotechnology

Medical microbiology

Molecular microbiology

Entomology or parasitology
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بةشذ

Computer Computer

1

1

1

1

1

كورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتى



كانديد27.119پرٌشان محمد اسماعٌل

دةرنةجوواحمد عبدالمجٌد اسماعٌل

دةرنةجوورابەر سامی علً

Artificial intelligent كانديد6.413  ارمان اسماعٌل محمد   دهوك . ت. ث/ثاراليل

Data hidingدةرنةجوو  نسٌبة مهدي عبدالكرٌم    دهوك . ت. ث/ثاراليل

3MathematicsMathematicsPure mathematics 1كانديد9.281دلشٌر نصرالدٌن عبدالقادر

4chemistrychemistryBiochemistryدةرنةجووابراهٌم حسن ابراهٌمدهوك . ت. ث/ثاراليل

2

Cloud computing

Computer Computer

1
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