
سنة التخرجاالختصاص الدقيقالشهادة الكلية/ الجامعة اسم االم الثالثياالسم الرباعيت

1
2004الكيمياء الال عضويه/ الكيمياء ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلزينب يوسف يونسفلكناز رشيد قادر أحمد

2005رياضياتماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلسناء احمد قاسماسراء عبدالعالي جاسم محمد2

2008_2007ماجستير كيمياء العضويةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلخالدة هاشم سليمانايمان رمزي محمد غزال3

2007نبات/ علوم حياة / تربية ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلاميرة ذنون محمدرشا إسماعيل خليل إبراهيم4

2007كيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلامل علي حسينعبير قيس يونس عبد هللا5

2009الفيزياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلفائزة اسماعيل طهاسماء زكي خليل صبري6

2011كيمياء تحليليهماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلإهديه قدوري عبدهللاندى حسين حمد رحاوي7

2012علم النبات/ علوم الحياةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلسناء احمد مصطفىاالء ابراهيم احمد عبدهللا8

2012علم النبات/ علوم الحياة ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلنهلة جاسم محمد عليزبيدة محمود صالح حميد9

2012الكيمياء الصناعية- كيمياء ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلوعدية خليل عبيدعمر يونس اسماعيل حسن خليل10

2012الكيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلسباهيه سالم عبدهللانور عبد المنعم قاسم يحيى11

2012فسلجة الحيوان/ علوم الحياة ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلتغريد جاسم محمدعليوجدان عبدالغني صالح حميد12

2013الكيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلليلى يوسف احمدمحمد هاني يونس عبد هللا13

2014فيزياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلسالمة نامق فتحيآمنة محمود عصمت عبدالكريم14

2014الفيزياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلخالدة عبد الكريم محمودزهراء محمد حسين علي15

2014علم الحيوان/ علوم حياةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلنجالء مهدي صالحزينة ضبيان محمد زكي صالح16

2015كيمياء عضويةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلابتسام محمود احمدايمن نبيل ياسين مراد17

2015علم النباتماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلحسينة عباس مصطفىنجاة امين سعيد عزيز18

2018الكيمياء العضويةدكتوراهالتربية للعلوم الصرفة/الموصلهناء يحيى احمدايمان محمود حسن زمزوم19

2018كيمياء صناعية/ علوم كيمياء دكتوراهالتربية للعلوم الصرفة/الموصلبدر الدجى محمود جاسمسيماء ابراهيم خليل حمودي20

2018معادالت تكاملية/ الرياضيات ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلصبرية عبدالقادر الياسشهاب احمد حسن الياس21

2018فيزياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلزاهره توفيق حسنعبدالمؤمن حميد مشوح غربي22

2019الكيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلاكرام محمود ابراهيماالء جاسم محمد ايوب23

2019كيمياء العضويةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلسميرة حسين حيدرايناس طالل محمد حيدر24

2019كيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلبسمة محمد سليمانساره عبداالله يونس محمد الدباغ25

2019علوم حياهماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلايمان عبدالرحمن عليشيماء محمد طاهر مهيدي26

2020كيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلنور الهدى محمد احمداسماء حمزة عباس حسين27

2020تحليل دالي/ رياضيات ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلمنتهى نافع بلوإكرام محمد عبدهللا جمعه28

2020علوم حياهماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلأماني طه محمودأمامة قاسم فتحي سليمان29

2020طفيليات/علم الحيوان ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلمناهل نايف احمدبراء باسل رمضان خلف الصالح30

2020رياضياتماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلهيفاء ذنون فتاحزينب ايهم جارهللا محمد31

32
ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلسعاد حنا شاشانمايا إبراهيم جاسم محمد

/ علم الحيوان/ علوم الحياة 

2020فسلجة الحيوان

احصائية حملة الشهادات العليا / كلية التربية للعلوم الصرفة 



2020كيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلأسماء مسعود بهاء الدينمحمد ابراهيم أنور ابراهيم33

2021فيزياء النوويةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلهناء طيب ديوانةامير نظير محمد يعقوب34

2021كيمياء حياتيةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلنادية شهاب احمداية احسان جميل شيت35

2021علوم في علوم الحياةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلزبيدة مصطفى محمدبراء يعقوب يوسف محمد36

2021كيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلظهرية حسين لفتةزهراء جميل مرعي حسن37

2021فيزياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلهالة هاشم توفيقسما ممتاز محمد صالح حسين38

2021علوم الحياةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلنجالء دريد صالحمها فالح رمزي محمد39

40
ماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلاسماء زكي عبدهللافاطمة نشوان نذير محمود

/ علم الحيوان /علوم حياة

2017/2018انسجة وتشريح مقارن

2019/2020الكيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلغادة وعد هللا ذنونتماره عبد السالم يونس قاسم41

2019/2020رياضياتماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلنوفه حسين عطيةحسن ابراهيم خضر عطية42

2019/2020كيمياءماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلحسينة اسماعيل سنجارغيداء يوسف عزيز يونس43

2020/2021علوم في علوم الحياةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلهنية طه خضردعاء غازي أحمد خضر44

2020/2021علوم حياةماجستيرالتربية للعلوم الصرفة/الموصلأمل جاسم محمدفاتن مهدي صالح محمد45


