
  
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  خريجي الدراسات العليا / جامعة الموصل 
  
  

  ماجستير:.               الشهادةالتربية األساسية    :. الكلية
  
  

رقم وتاريخ األمر   المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  الجامعي

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  ندى لقمان محمد امين  -١
 طرائق تدريس /بتدائياال

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٦٧٥٥  ٨٦،٧٧٨
١١/١١/٢٠٠٣  

٢-  
  زينة طه حسون عبد القادر

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة العربية

 في ٣/١١/٨٧٣  ٨٥،٠٦
١٢/٢/٢٠٠٤  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  فاتن سالم حسين الطائي  -٣
 طرائق تدريس /ائياالبتد

  العلوم

 في ٣/١١/٤٣١٣  ٨٣،٦٧
٢٢/٦/٢٠٠٤  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  رفل محمود جاسم محمد  -٤
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٨٥٢  ٧٩،٩٤
١٢/٢/٢٠٠٤  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  هالة عبد االله محمد  -٥
تدريس  طرائق /االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٤٠٢٠  ٨٤،٢٢
١٣/٦/٢٠٠٤  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  وسن عدنان رشيد صالح  -٦
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٤٤٧٩  ٨٢،٣٩
٢٧/٦/٢٠٠٤  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  زياد عبد االله عبد الرزاق  -٧
طرائق تدريس  /االبتدائي

  اإلسالمية

 في ٣/١١/١٠٧٦٥  ٨٦،٨٣
٢٠/١٢/٢٠٠٤  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  هيفاء عبد الرحمن ابراهيم  -٨
 طرائق تدريس /االبتدائي

  التربية الخاصة

 في ٣/١١/١١٣٠  ٧٨،٤٥
١١/٢/٢٠٠٥  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  داليا فاروق عبد الكريم  -٩
 طرائق تدريس /االبتدائي

  االجتماعيات

 في ٣/١١/٤٢٣٧  ٨٠،٢٧٦
٨/٥/٢٠٠٥  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  بيان فارس ناصر حسين -١٠
 طرائق تدريس /االبتدائي

  االجتماعيات

 في ٣/١١/٤٢٣٨  ٧٧،٠٥
٨/٥/٢٠٠٥  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة   داؤدشيماء رافع سلطان -١١
تدريس  طرائق /االبتدائي

  االجتماعيات

 في ٣/١١/١٠٤٣  ٧٩،٨٨
٩/٢/٢٠٠٥  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  ريم حازم سليمان عبد اهللا -١٢
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٨٣٠٨  ٨٣،٢٢٤
١٥/٨/٢٠٠٥  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  رنا فوزي يونان منصور -١٣
ئق تدريس  طرا/االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٨٣١٠  ٨٢،٧٢٢
١٥/٨/٢٠٠٥  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  داليا فرج عزيز منصور -١٤
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٨٣٠٩  ٨٢،٤٩٨
١٥/٨/٢٠٠٥  



طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  امامة حازم عبد اهللا -١٥
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة االنكليزية

 في ٣/١١/٨٣٠٧  ٧٧،٣٣٥
١٥/٨/٢٠٠٥  

 في ٣/١١/٣٦٩٠  ٧٩،٦١  تعليم أساسي  التربية الخاصة  سبهان يونس مجيد -١٦
٢٨/٢/٢٠٠٦  

 في ٣/١١/٣٦٨٦  ٨٥،١٦٧  التربية الخاصة  التربية الخاصة  ليث حازم حبيب أنطوان -١٧
٢٨/٢/٢٠٠٦  

طرائق تدريس التعليم   الخاصةالتربية   فائق يونس علي حسين -١٨
 طرائق تدريس /االبتدائي

  التربية الرياضية

 في ٣/١١/١١٧٩٨  ٧٨،٣٨٩
١٧/٧/٢٠٠٦  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  حسن خضر محمد نجم -١٩
 طرائق تدريس /االبتدائي

  التربية الرياضية

 في ٣/١١/١١٦٣٥  ٧٢،٩٤٤
١٦/٧/٢٠٠٦  

 في ٣/١١/١١٤٨٣  ٧٣٫٢٢٢  لغة وعلم اللغة  غة االنكليزيةالل  امير سليمان صالح خليل -٢٠
١١/٧/٢٠٠٦  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  خولة أحمد محمد سعيد -٢١
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٣٠٨٧  ٨٥،٧٧٨
٢٥/٢/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  محمود محمد عبد الكريم -٢٢
طرائق تدريس  /االبتدائي

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٢١٠٨١  ٨٢،٧٧٧
٢٦/١٢/٢٠٠٦  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  بشرى خميس محمد صالح  ٢٣
 طرائق تدريس /االبتدائي

  العلوم

 في ٣/١١/١١٢  ٨٤،٢٧٨
٩/١/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  وصف مهدي يونس -٢٤
 طرائق تدريس /االبتدائي

  العلوم

 في ٣/١١/١٣٢١  ٨٠،٠٥٥
٢٥/١/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  اياد محمد حمينة برال -٢٥
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة العربية

 في ٣/١١/٢٩٨٠  ٧٨،٩٩٩
٢١/٢/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  محمد صالح خلف صالح -٢٦
 طرائق تدريس /االبتدائي

  اللغة العربية

 في ٣/١١/١٣٦١  ٨١،٤٤٥
٢٨/١/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  اسامة محمد علي -٢٧
 طرائق تدريس /االبتدائي

  االجتماعيات

 في ٣/١١/١٣٢٠  ٧٦،٦١١
٢٥/١/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  اميرة محمد شهاب الطائي -٢٨
 طرائق تدريس /االبتدائي

  االجتماعيات

 في ٣/١١/٢٩٠٦  ٨١،٤٤٤
٢١/٢/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  غصون خالد شريف -٢٩
 طرائق تدريس /االبتدائي

  التربية الخاصة

 في ٣/١١/١١١  ٨٦،٦٦٦
٩/١/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  بشار جميل علي شرف -٣٠
 طرائق تدريس /االبتدائي

  التربية الرياضية

 في ٣/١١/٣٠٥٧  ٧٥،٦١١
٢٢/٢/٢٠٠٧  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  معتصم طالل عبد اهللا -٣١
 طرائق تدريس /االبتدائي

  التربية الرياضية

 في ٣/١١/٢٩٠٩  ٧٩،٣٣٣
٢١/٢/٢٠٠٧  

 في ٣/١١/٢٢٠٨  ٨١،٣٨٧طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  لبنى يوسف حسن عبد الرزاق -٣٢



 طرائق تدريس /االساسيا
  اإلسالمية

١٧/٢/٢٠٠٨  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  عبد اهللا سعود عبد الرحمن -٣٣
 طرائق تدريس /االساسيا

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٧٥٤  ٨٣،٥
٢٠/١/٢٠٠٨  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  بسام فوزي حسين -٣٤
 طرائق تدريس /االساسيا

  التربية الرياضية

 في ٣/١١/٧٧٣٢  ٧١،٨٣٣
٢٥/٥/٢٠٠٨  

 في ٣/١١/٢٢٠٩  ٨٢،٤٣٣  علوم رياضية  الرياضيةالتربية   محمد محمود محمد -٣٥
١٧/٢/٢٠٠٨  

 في ٣/١١/٢٢١٠  ٨٤،٨٦٧  علوم رياضية  الرياضيةالتربية   نادية طالب نوري -٣٦
١٧/٢/٢٠٠٨  

 في ٣/١١/١٩٣٣٢  ٧٦،٣٩٤  علوم رياضية  الرياضيةالتربية   علي ضياء مجيد علي -٣٧
٥/١٢/٢٠٠٨  

 في ٣/١١/١٨٤٧٤ ٨٤،٨٨٨٧  أدب عربي  اللغة العربية  ايمان سهيل سالم احمد -٣٨
٢٥/١١/٢٠٠٨   

 في ٣/١١/١٨٥١٠  ٨١،٣٨٧  أدب عربي  اللغة العربية  وليد خالد محيميد زويد -٣٩
٢/١١/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٥٩٦٥  ٧٣،١٦٦  لغة عربية  اللغة العربية  شيماء سليمان خضير -٤٠
٢٩/٩/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/٢٢٠٠١  ٧٧،٧٢٢  لغة عربية  اللغة العربية  اسماعيل قاسمشيماء  -٤١
٢٨/١٢/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٠٧٧١  ٨٣،١٦٧  أدب عربي  اللغة العربية  حال عبد الفتاح سعيد حامد -٤٢
٢٩/٦/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١١٧٦٠  ٨٠،٠٥٥  أدب عربي  اللغة العربية  سلوى جابر عبد اللطيف -٤٣
٢١/٧/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/٥٦٩٧  ٨١،٦١١  اللغة العربية  اللغة العربية  ياسماء عاصم محمد عل -٤٤
١٤/٤/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٠٧٧٤  ٨٩،٨٨٩ اللغة العربية اللغة العربية  سيف سعد اهللا محمد -٤٥
٢٠٠٩/ ٢٩/٦  

 في ٣/١١/١٥٩٦٤  ٨٧،١٦٦ اللغة العربية اللغة العربية  فراس هاشم ادريس -٤٦
٢٩/٩/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم    الخاصةالتربية  عمار يلدا آرومي هندي -٤٧
 طرائق تدريس /االساسيا

  التربية الخاصة

 في ٣/١١/٤  ٧٨،٧٢٢
٤/١/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  اسماعيل عبدال حسو -٤٨
 طرائق تدريس /االساسيا

  التربية الخاصة

 في ٣/١١/٣٧٠٩  ٧٢،٨٨٩
١٠/٣/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  نشوان موفق قاسم يحيى -٤٩
 طرائق تدريس /االساسيا

  االجتماعيات

 في ٣/١١/٥  ٧٨٠٥٥
٤/١/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  روعة بهاء الدين محمد -٥٠
 طرائق تدريس /االساسيا

  االجتماعيات

 في ٣/١١/٣٧٠٨  ٧٦،٤٤٤
١٠/٣/٢٠٠٩  

عليم طرائق تدريس الت  التربية الخاصة  احمد خليل درويش -٥١
 طرائق تدريس /االساسيا

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٣  ٧٧،٦١٢
٤/١/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  حسان خليل اسماعيل ذنون -٥٢
 طرائق تدريس /االساسيا

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٥٦٩٤  ٧٥،٧٧٧
١٤/٤/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٥٧٤   ٧٩،٩٤٢طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  وائل سليمان داؤد سليمان -٥٣



 طرائق تدريس /ساسياالا
  التربية الرياضية

٢/٢/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  فواز جاسم حمدون ذياب -٥٤
 طرائق تدريس /االساسيا

  التربية الرياضية

 في ٣/١١/٥٦٩٦  ٧٢،٩٤٤
١٤/٤/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٥٧٥  ٧٩،٧٢٢  علوم رياضية  تربية رياضية  تحسين عبد الرحمن محمد سعيد -٥٥
٢/٢/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/٧ ٧٦،١٦٦٧  علوم رياضية  تربية رياضية  دلدار امين نافخوش احمد -٥٦
٤/١/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٥٧٦  ٧٥،٣٨٨  علوم رياضية  تربية رياضية  احمد رمضان سبع الحيالي -٥٧
٢/٢/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٦٣١١  ٨٠،٦٦٧  علوم رياضية  تربية رياضية  بشار هاشم صالح -٥٨
٢٢/١٠/٢٠٠٨  

 في ٣/١١/٣٧٠٧  ٨٠،٧٢٢  علوم رياضية  تربية رياضية  عامر عون الدين محمد شيت -٥٩
١٠/٣/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٥٧٣  ٧٨،٠٥٥  علوم رياضية  تربية رياضية  ثائر سعد اهللا بالل -٦٠
٢/٢/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٠٧٦٩  ٧٨،٨٨٩  علوم رياضية  تربية رياضية  احمد سعيد رشيد -٦١
٢٩/٦/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/٢٠٢٨١  ٨٠،٢٢٢  علوم رياضية  تربية رياضية  محمد صالح سليمانجسام  -٦٢
٢٦/١١/٢٠٠٩  

طرائق تدريس التعليم   التربية الخاصة  عمر فالح عبد اللطيف طه -٦٣
 طرائق تدريس /االساسيا

  اإلسالمية

 في ٣/١١/٢٠٣٨٣  ٨٠،٥
٢/١٢/٢٠٠٩  

في ٢١٧٩٢/ ٣/١١  ٨٥،٠٥٥  علوم رياضية  تربية رياضية  اياد عماد الدين يحيى -٦٤
٢٣/١٢/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/٢١٩٩٣  ٨٣،٢٢٢  علوم رياضية  تربية رياضية  انمار عبد المنعم يونس عمر -٦٥
٢٨/١٢/٢٠٠٩  

 في ٣/١١/١٧٤  ٧٣،٥٥٥  أدب عربي  اللغة العربية  هديل خيري حسين عبد اهللا -٦٦
٤/١/٢٠١٠   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


