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 (9191-9102المقبولين للدراسات العليا/دبلوم سهتان للسهة الدراسية )

 جامعة وولير الطبية

 الطب  :كلية
شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 هقعد عام  ال ٌوجد التخدٌر دٌنا سمٌر نجٌب  1

 هقعد هىازي  ال ٌوجد جراحة الطفال رفعت حسن علً 2

 هقعد عام  ال ٌوجد جراحة المجاري البولٌة رةوةز ازاد حمد شرٌف 3

 هقعد عام  ال ٌوجد جراحة الصدر و الملب احمد فرٌدون معروف  4

 هقعد عام  ال ٌوجد جراحة الصدر و الملب کۆدۆسالم عزٌز 5

 هقعد عام IELTS 7.5 الجراحة التجمٌلٌة الفٌن جوهربطرس 6

 هقعد هىازي  ال ٌوجد الجراحة التجمٌلٌة شٌرزاد دمحمامٌن احمد 7

 هقعد هىازي  ال ٌوجد الجراحة التجمٌلٌة دمحم فائك دمحمامٌن 8

 هقعد عام IELTS 5.5 االشعة سارا محمود احمد 9

 هقعد عام PTE 47 االشعة زٌنب سردار ٌاسٌن 11

 هىازيهقعد   ال ٌوجد االشعة پەٌام نادر عبدەللا 11

 هقعد هىازي  ال ٌوجد االشعة هبە خالد صالح 12

 هقعد هىازي  ال ٌوجد االشعة بةروٌن عمر حسن 13

 هقعد هىازي IELTS 7 جراحة االنف و االذن و الحنجرة أسامة صبٌح جاسم الخفاجً 14

سمر عبد الحمٌد ابراهٌم  15
 النٌسانً 

 هىازيهقعد   ال ٌوجد جراحة االنف و االذن و الحنجرة

 هقعد عام  ال ٌوجد جراحة العٌون حسٌن علً رمضان 16

 هقعد عام  ال ٌوجد جراحة العٌون أحمد دمحمشاكر أحمد 17

 هقعد هىازي IELTS 5 جراحة العٌون هبة كاظم احمد دمحم اللهٌبً 18

 هقعد هىازي IELTS 5.5 جراحة العٌون افراح بهنام ٌوسف 19

 هقعد عام PTE 54 الجلدٌة فٌنک فارس علی 21

 هقعد عام TOEFL-iBT 82 الجلدٌة سٌف زهٌر ٌوسف 21

 هقعد هىازي IELTS 6.5 الجلدٌة دلپاک نجم الدٌن دمحم امٌن 22

 هقعد هىازي IELTS 7 الجلدٌة الڤان ٌاسٌن طە 23

 دولي IELTS 6 الجلدٌة وهاب رحٌم دمحم  24

 هقعد عام Rheumatology IELTS 5 كە اللە دمحمامٌن لادر 25

 هقعد عام  ال ٌوجد Rheumatology ابتهال حكمت حمٌد 26

 هقعد هىازي  ال ٌوجد Rheumatology تةالر عبدالرحمن مصطفى  27

 هقعد هىازي  ال ٌوجد Rheumatology بێرٌڤان نەوزاد ادهم 28

 هقعد عام  ال ٌوجد Intervention cardiology دلشاد عبدالمادررسول 29

 هقعد هىازي Intervention cardiology IELTS 5.5 رضا لادر عمر حمە 31

 هقعد عام Oncology IELTS 6 نارٌن شاكر مال احمد 31

 هقعد عام  ال ٌوجد Oncology كارٌز سە ربە ست نامك 32

 الجاهعاث  ال ٌوجد Endocrinology ٌحٌى كمال دمحم علً 33

اسماعٌل عبدالرحمن  34
 حمدامٌن

Endocrinology هقعد عام  ال ٌوجد 

 هقعد هىازي  ال ٌوجد Endocrinology علً عدنان غنً 35

 هقعد عام IELTS 5.5 النسائٌة و التولٌد االء احمد دمحم 36

 هقعد عام  ال ٌوجد النسائٌة و التولٌد اسٌا رسول باٌز 37
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 هقعد عام  ال ٌوجد النسائٌة و التولٌد زٌالن عبدەللا حسن 38

 هقعد هىازي IELTS 4.5 النسائٌة و التولٌد دمحم امٌن لادرتەزرٌن  39

 هقعد هىازي  ال ٌوجد النسائٌة و التولٌد عبٌر سامى مصعب 41

 هقعد هىازي IELTS 5 النسائٌة و التولٌد پروٌن سعدي علً  41

 الجاهعاث  ال ٌوجد Pediatric neurology طالب عادل عبدالمادر 42

 الجاهعاث Pediatric endocrinology PTE 58 دەوەن دڵشاد عبدەللا 43

 الجاهعاث  ال ٌوجد Pediatric endocrinology النە احمد دمحم 44

 هقعد عام Pediatric nephrology IELTS 5.5 سٌفان صابر عثمان 45

 هقعد هىازي  ال ٌوجد Pediatric cardiology سنان ٌوسف نجٌب 46

 هقعد هىازي  ال ٌوجد Pediatric cardiology ادرٌس جعفر جالل الدٌن  47

 هقعد عام IELTS 5.5 طب االسرة شةوٌن ابراهٌم خضر 48

 هقعد هىازي  ال ٌوجد طب االسرة اسماء نبٌل رشٌد 49

 هقعد هىازي  ال ٌوجد طب االسرة احمد صباح هاوار 51
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 (9191-9102)المقبولين للدراسات العليا/الماجستير للسهة الدراسية 

 جامعة وولير الطبية

 الطب  :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 هقعد عام  ال ٌوجد كٌمٌاء الحٌاتٌة هةاللة حاتم دمحم 1

 هقعد هىازي IELTS 5 كٌمٌاء الحٌاتٌة عائشة عبدالكرٌم أبراهٌم  2

 جاهعاث  ال ٌوجد الطبٌةفٌزٌاء  رؤى عماد حسٌن 3

 هقعد عام  ال ٌوجد فٌزٌاء الطبٌة كارزان نوری سالح 4

 هقعد عام  ال ٌوجد فٌزٌاء الطبٌة لێزان عثمان شٌنە 5

 هقعد هىازي IELTS 5.5 فٌزٌاء الطبٌة هةتاو نجم الدٌن دمحم  6

 جاهعاث IELTS 5 صحة المجتمع گٌابەند احمد خدر 7

 جاهعاث  ال ٌوجد المجتمعصحة  شفان سمٌر حجً 8

 هقعد عام  ال ٌوجد صحة المجتمع شوكت احمد براٌم 9

 هقعد هىازي  ال ٌوجد صحة المجتمع انور دمحم علً عبد سلومً 11

 هقعد عام IELTS 6 امراض الدم سارة لٌث عبدالجلٌل 11

 هقعد هىازي IELTS 6.5 امراض الدم الڤا كرٌم نجم 12

 هقعد هىازي  ال ٌوجد امراض الدم سعٌد عمر نٌگار مولود  13

 هقعد هىازي IELTS 7 االحٌاء الجهرٌة تارا سرود سعاد 14

 هقعد هىازي  ال ٌوجد االمراض زٌنە ادول علً 15

 هقعد عام  ال ٌوجد االدوٌة ڤانا عبدالحمٌد سعٌد 16

 هقعد هىازي  ال ٌوجد االدوٌة شامل ناصح لطٌف 17

 هقعد هىازي IELTS 6 االدوٌة سفانە دشتً عباس 18

 هقعد هىازي  ال ٌوجد االدوٌة كوثر عمر حمٌد 19

 هقعد هىازي  ال ٌوجد الفسلجة رٌم بركان سعدالدٌن 21
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 (9191-9102المقبولين للدراسات العليا/الدكتوراه للسهة الدراسية )

 جامعة وولير الطبية

 الطب  :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 جاهعاث  ال ٌوجد التشريح نالى عبدالمادر معروف 1

 جاهعاث IELTS 5.5 كيوياء الحياتيت فرجٌن عزالدٌن عبدەللا 2

 هقعد عام  ال ٌوجد فيسياء الطبيت مى زكً صادق 3

 جاهعاث  ال ٌوجد صحت الوجتوع کۆچەر علی محمود 4

 جاهعاث  ال ٌوجد صحت الوجتوع شرٌف دمحمصباح  5

 هقعد هىازي  ال ٌوجد صحت الوجتوع فرلد احمد جواد علوان  6

 هقعد هىازي  ال ٌوجد صحت الوجتوع ٌحٌى عادل حسن 7

 جاهعاث  ال ٌوجد الجلديت آالء عبدالرحمن  سلٌمان 8

جراحت االًف و  النا عبد الرزاق شهاب الدٌن 9

 االذى و الحٌجرة
IELTS 6.5 جاهعاث 

 جاهعاث PTE 71 التعلين الطبي تارا دمحم علً سعٌد 11

 جاهعاث IELTS 6.5 االحياء الوجهريت الجان لاسم رحمان 11

 هقعد عام  ال ٌوجد االحياء الوجهريت فٌصل فاروق صادق 12

 جاهعاث  ال ٌوجد االهراض تةنٌا طارق عبد الحمٌد 13

 جاهعاث  ال ٌوجد االشعت شە ونم ناصح داود 14

 جاهعاث IELTS 5 الجراحت العاهت دلشاد حمد مصطفى 15
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 (9191-9102المقبولين للدراسات العليا/الماجستير للسهة الدراسية )

 جامعة وولير الطبية

 طب الاسهان :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 هقعد عام PTE 69 هعالجت  االسٌاى ثامر ٌاسٌندمحم  1

 هقعد عام  ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى زانٌار دمحم كرٌم 2

 هقعد عام ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى كرٌم  ًخةندة عل 3

 هقعد عام ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى دارا زکرٌا شاکر 4

 هقعد هىازي ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى شوان جالل  النە 5

 هقعد هىازي ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى فكرت شولً لدوري 6

 هقعد هىازي ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى امل عالء مولود ذٌبان  7

 هقعد جاهعاث ال ٌوجد االًسجت الطبيت مٌسم عصمت حسٌن 8

 هقعد عام PTE 53 جراحت الفن رٌژنە دمحم حمدامٌن 9

 هقعد عام PTE 33 جراحت الفن رٌبٌن ئازاد عبدالصمد 11

 هقعد عام   ال ٌوجد جراحت الفن شٌروان فٌصل حمدامٌن 11

 هقعد جاهعاث IELTS 7.5 تقىين االسٌاى دٌنا جوهر بطرس  12

 هقعد جاهعاث IELTS 6.5 تقىين االسٌاى الزه لطٌف بنٌامٌن 13

 هقعد جاهعاث ال ٌوجد تقىين االسٌاى بارزان شوان محمود 14

 هقعد عام ال ٌوجد تقىين االسٌاى نور علً هادي 15

 هقعد هىازي IELTS 7 تقىين االسٌاى مٌالڤ موسی ابراهٌم  16

 هقعد هىازي ال ٌوجد تقىين االسٌاى رێکەوت خزعل بکر 17

 هقعد عام PTE 40 طب اسٌاى االطفال دٌالن ٌاسٌن اسماعٌل 18

 هقعد هىازي PTE 53 طب اسٌاى االطفال شارا رشٌد خورشٌد 19

 هقعد عام IELTS 6.5 صٌاعت االسٌاى آري ٌعموب بطرس 21

 هقعد هىازي ال ٌوجد صٌاعت االسٌاى وان مند ابراهٌم عزٌز 21

 هقعد عام IELTS 5.5 جراحت اللثت رهێل صالح عمر 22

 هقعد هىازي ال ٌوجد جراحت اللثت بورهان علی  النە 23
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 (9191-9102العليا/الدكتوراه للسهة الدراسية )المقبولين للدراسات 

 جامعة وولير الطبية

 طب الاسهان :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 المخصص  المقعذنوع 

 هقعد جاهعاث IELTS 6.5 طب اسٌاى الوجتوع هٌران ابراهٌم حسن 1

 هقعد هىازي  ال ٌوجد اشعت الىجه و الفكيي سە نكە ر حمٌد علً شٌخو 2

 هقعد جاهعاث IELTS 5.5 طب الفن اسما لاسم رحمان 3

 هقعد جاهعاث  ال ٌوجد هعالجت  االسٌاى بهرة حسن احمد 4

 هقعد جاهعاث  ال ٌوجد اهراض الفن سٌف منعم عزٌز 5

 هقعد جاهعاث  ال ٌوجد جراحت الفن سنا دارا هادي 6

 هقعد عام  ٌوجد ال جراحت الفن بلند جمال ابراهٌم  7

 هقعد جاهعاث  ال ٌوجد صٌاعت االسٌاى کٌفی ولی احمد 8

 هقعد جاهعاث IELTS 4.5 وقايت االسٌاى فٌغان جالل حسٌن 9

 هقعد عام IELTS 6 تقىين االسٌاى ره وه ند جاسم عثمان 10

 هقعد جاهعاث IELTS 5.5 تقىين االسٌاى رٌبٌن علً دمحمأمٌن 11

 هقعد جاهعاث IELTS 6 تقىين االسٌاى منصور هادى دمحم 12

 هقعد جاهعاث  ال ٌوجد تقىين االسٌاى هفال جالل رشٌد 13

 هقعد جاهعاث IELTS 6.5 طب اسٌاى االطفال روا دمحم ابراهٌم 14

 هقعد جاهعاث  ال ٌوجد طب اسٌاى االطفال هٌوا سعٌد خضر 15
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 (9191-9102الدراسية )المقبولين للدراسات العليا/الماجستير للسهة 

 جامعة وولير الطبية

 الصيدلة  :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 هقعد عام الٌوجد كيوياء الحياتيت السريريت جانكٌر سامً عمر  1

 هقعد هىازي IELTS 5.5 كيوياء الحياتيت السريريت ناز هاوری طاهر 2

 هقعد هىازي الٌوجد كيوياء الحياتيت السريريت سمٌان دمحم على 3

 هقعد هىازي الٌوجد كيوياء الحياتيت السريريت بەٌار ئارام عمر 4

 هقعد عام PTE 50 الصيدلت السريريت دمحم سالم سلٌمان 5

 هقعد هىازي IELTS 6.5 الصيدلت السريريت شاكار هەڵۆ علی 6

 هقعد عام الٌوجد االحياء الجهريت هاوكار صالح الدٌن عمر 7

 هقعد هىازي IELTS 6.5 االحياء الجهريت النا سردار صبري  8

 هقعد هىازي الٌوجد االحياء الجهريت سٌما عبدالسمٌع زبٌر 9

 هقعد عام الٌوجد كيوياء الصيدالًيت دٌار بكر وسو 11

 هقعد هىازي الٌوجد كيوياء الصيدالًيت سرهنن هٌاس دمحم 11

 هقعد عام Pharmaceutics PTE 38 رةوةند سٌروان عزالدٌن  12

 هقعد عام Pharmaceutics PTE 47 مهند عمر طاهر 13

 هقعد هىازي الٌوجد Pharmaceutics سورێن ازاد رمضان 14

 جاهعاث الٌوجد Pharmacognosy نازة جالل عوال  15

 جاهعاث Pharmacology PTE 50 محمود سالم ٌاسٌن 16

 هقعد هىازي الٌوجد Pharmacology سكاال مامند جوهر 17

 هقعد عام الٌوجد Toxicology عاصم انور اسكندر 18

 هقعد هىازي الٌوجد Toxicology هەورٌن برهان خضر 19
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 (9191-9102المقبولين للدراسات العليا/الماجستير للسهة الدراسية )

 جامعة وولير الطبية

 التمريض  :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص المرشحاسم  ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 جاهعاث Adult Nursing IELTS 5 سروشت ظاهر اسماعٌل 1

 هقعد عام  ال ٌوجد Adult Nursing شاگوڵ حسن حسٌن  2

 هقعد عام  ال ٌوجد Community Nursing شفان حمكو رسول  3

 هقعد عام  ال ٌوجد Community Nursing نٌان أنور عمر  4

 جاهعاث Maternity Nursing IELTS 5 اٌمان فاضل عمر 5

 جاهعاث  ال ٌوجد Maternity Nursing سوزان مصطفى دمحم 6

 هقعد عام  ال ٌوجد Maternity Nursing سٌالن دمحم عبدالرحمن  7

 هقعد عام  ال ٌوجد Maternity Nursing مسعود فاتح  مژده 8

 هقعد هىازي  ال ٌوجد Maternity Nursing سعدىمحدسە فاروق  9

 هقعد هىازي Maternity Nursing IELTS 5 جوان كرٌم صالح 11

 هقعد عام Pediatric Nursing IELTS 4.5 جٌهاد رسول مامو 11

 هقعد هىازي Pediatric Nursing IELTS 5.5 بارزان عٌسى عمر 12

 هقعد عام  ٌەنی  Psychiatric Nursing ژٌان حسٌن خضر 13

 جاهعاث Psychiatric Nursing IELTS 5.5 احمد ناٌف على 14
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 (9191-9102المقبولين للدراسات العليا/الدكتوراه للسهة الدراسية )

 جامعة وولير الطبية

 التمريض  :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 جاهعاث Adult Nursing IELTS 4.5 الدٌن لادر احمدجنار صالح  1

 جاهعاث Adult Nursing IELTS 5.5 بختٌار عثمان عمر 2

 جاهعاث Adult Nursing IELTS 5.5 کارێز نامك کاکەرەش 3

 هقعد عام الٌوجد Community Nursing مصطفى دمحم أمٌن  4

 .Psychiatric Nursing Language Cent احمد  على  رسول 5
Intermediate 

 جاهعاث

 جاهعاث Community Nursing IELTS 5 شٌماء سمٌر ممصود 6

 /.Maternity Nursing Language Cent سحر اسماعٌل عبدەللا 7
Intermediate 

 جاهعاث
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 (9191-9102المقبولين للدراسات العليا/الماجستير للسهة الدراسية )

 جامعة وولير الطبية

 العلوم الصحية :كلية

شهادة كفاءة اللغة  االختصاص اسم المرشح ت

 االنكليزية
 نوع المقعذ المخصص 

 هقعد هىازي  ال ٌوجد كٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة شادان نعمت خضر 1

 هقعد هىازي  ال ٌوجد كٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة زٌرٌن مٌنە عبدەللا  2

 هقعد عام  ال ٌوجد الطبيتاالحياء الوجهريت  سمٌر مٌرخان احمد 3

 هقعد عام  ال ٌوجد االحياء الوجهريت الطبيت شمعون صازهار بول 4

 هقعد هىازي IELTS 5.5 االحياء الوجهريت الطبيت بە ختە وه ر زٌاد عمر 5

 هقعد هىازي  ال ٌوجد االحياء الوجهريت الطبيت زٌنب شٌرزاد احمد 6

الوجهريت الطبيتاالحياء  افنان ابراهٌم نافع  7  هقعد هىازي  ال ٌوجد 

 هقعد هىازي IELTS 7 االحياء الوجهريت الطبيت زٌنب ٌاسٌن احمد 8
 

 
 


