
تاريخ األمر الجامعيرقم األمر الجامعيالمعدلاالختصاصالقسماألسمت

٨٨٫٤٨٣١٠٧١٩/١١/٣١٩٩٤/١٢/٣١فسلجة التدريبالتربية الرياضيةياسين طه محمد علي الحجار١

٨٨٫٦٣٤٨١/١١/٣١٩٩٥/٠٥/٢٣طرائق التدريسالتربية الرياضيةضياء قاسم حمو أحمد الخياط٢

٩٠٣٦١٠/١١/٣١٩٩٦/٠٦/١٥التحليل الحرآيالتربية الرياضيةعارف محسن ابراهيم الحساوي٣

٨٥٫٤٩٦٥٦٨١/١١/٣١٩٩٦/٠٩/١٢االدارة والتنظيمالتربية الرياضيةراشد حمدون ذنون سليمان الطائي٤

٨٩٫٧٣٣٤٣١/١١/٣١٩٩٧/٠١/٢٠التعلم الحرآيالتربية الرياضيةعامر محمد سعودي٥

٨٨٫٤٣٣٢٥٩٣/١١/٣١٩٩٧/٠٤/٣٠طرائق التدريسالتربية الرياضيةحازم أحمد مطرود صالح المولى٦

٩٠٫٦٨٣٧٦٦٨/١١/٣١٩٩٧/١٠/٠٢االختباراتالتربية الرياضيةعبد الكريم قاسم غزال الجوادي٧

٨٦٫٩٦٦١٨٢٤/١١/٣١٩٩٨/٠٣/٢٥علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةخالد فيصـل حـامد الشيـــخو٨

٩٠٫٤١٦٢٢٨٣/١١/٣١٩٩٨/٠٤/١٩التعلم الحرآيالتربية الرياضيةمحمد خضر أسمر علي الحياني٩

٩٠٫١٨٣٤٨٧٦/١١/٣١٩٩٨/٠٨/٠٤طرائق التدريسالتربية الرياضيةقتيبة زآي طه جرجيس التك١٠

٨٩٫٨٧٦٩٢/١١/٣١٩٩٨/١١/٠٩علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةناظم شاآر يوسف علي الوتار١١

٨٤٫٥٣٨١٠٠/١١/٣١٩٩٨/١١/١٩طرائق التدريسالتربية الرياضيةوليد وعد اهللا علي حامد١٢

٨٦٫٠٣٣٤١٥٨/١١/٣١٩٩٩/٠٦/١٥التدريب الرياضيالتربية الرياضيةعناد جرجيس عبد الباقي١٣

٨٧٫٨٠٣٧٦١١/١١/٣١٩٩٩/١٠/١٦التعلم الحرآيالتربية الرياضيةقاسم محمد علي خويلة١٤

٩٢٫٥٧١٨٠٤٨/١١/٣١٩٩٩/١٠/٣٠التعلم الحرآيالتربية الرياضيةجاسم محمد نايف اسماعيل الرومي١٥

٩٠٫٣٦٤٤١٦٣/١١/٣٢٠٠٠/٠٥/٢٧طرائق التدريسالتربية الرياضيةطالل نجم عبد اهللا خضر١٦

٨٨٫٩٢٨٤٣١٤/١١/٣٢٠٠٠/٠٥/٣٠علم التدريب الرياضيالتربية الرياضيةأياد محمد عبد اهللا صالح الطائي١٧

٩٣٫٨٠٣٤٣٢١/١١/٣٢٠٠٠/٠٥/٣١االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةثيالم يونس عالوي حسن الحديدي١٨

٩٠٫٢١٧٤٥٣٦/١١/٣٢٠٠٠/٠٦/٠٧االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةأوديد عود يشو اسي دتما االشوتي١٩

٨٧٫٠٥٣١٠٠٤٦/١١/٣٢٠٠٠/١١/٠١التعلم الحرآيالتربية الرياضيةخالد عبد المجيد عبد الحميد صالح الخطيب٢٠

٩١٫٤٧١٢١٨٩/١١/٣٢٠٠١/٠٣/١١التدريب الرياضيالتربية الرياضيةنبيل محمد عبد اهللا جرجيس الشاروك٢١

٨٩٫٧٩٦٢١٩٠/١١/٣٢٠٠١/٠٣/١١االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةايثار عبد الكريم غزال سعيد الدوسة٢٢

٨٦٫٥٠٧٣٨٢٦/١١/٣٢٠٠١/٠٥/٠٣التدريب الرياضيالتربية الرياضيةموفق سعيد أحمد فتحي الدباغ٢٣

٨٨٫٤٩٦٥٩٧٥/١١/٣٢٠٠١/٠٧/٠٢البايوميكانيكالتربية الرياضيةليث اسماعيل صبري محمد العبيدي٢٤

٨٩٫١٦٩٨٩٥/١١/٣٢٠٠١/١٠/٠١طرائق التدريسالتربية الرياضيةليث محمد داؤد ذنون البنا٢٥

٨٨٫٣٩١٢٠٥٢/١١/٣٢٠٠١/١١/١٣التدريب الرياضيالتربية الرياضيةريان عبد الرزاق سعيد الحسو٢٦

٨٨٫٢٢٨١٢٤٢١/١١/٣٢٠٠١/١١/٢٢طرائق التدريسالتربية الرياضيةأفراح ذنون يونس حسن٢٧

٨٥٫٧٧٨١٢٤٢/١١/٣٢٠٠١/١١/٢٢االختبارات والقياساتالتربية الرياضيةسعد فاضل عبد القادر محمد الحمداني٢٨

٨٨٫٣٣٩١٢٤٢١/١١/٣٢٠٠١/١١/٢٢التدريب الرياضيالتربية الرياضيةمعتز يونس ذنون عثمان الطائي٢٩

٨٥٫١٧٩٠٤/١١/٣٢٠٠٢/٠١/٢٢طرائق التدريسالتربية الرياضيةصفاء ذنون اسماعيل ذنون االمام٣٠

٨٧٫١٤٢٩٠٣/١١/٣٢٠٠٢/٠١/٢٢االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةسبهان محمـود احمـد شهـاب الزهيـري٣١

٨٨٩٧/١١/٣٢٠٠٢/٠١/٢٣البايوميكانيكالتربية الرياضيةعمار علي احسان اسماعيل النعيمي٣٢

٨٨٫٤٤٢١٣٥٩/١١/٣٢٠٠٢/٠٢/٠٣االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةمكي محمود حسين علي الراوي٣٣

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل

خريجي الدراسات العليا  (١٩٨٩/٩/١) ولغاية (٢٠٠٨/٨/٣١)
الكلية: التربية الرياضية           الشهادة: دآتوراه



٩١٫٠٥١٨٠٦/١١/٣٢٠٠٢/٠٢/١٣االدارة والتنظيمالتربية الرياضيةرياض أحمد اسماعيل يحيى الشريفي٣٤

٨٧٫٤٣٩٨٣٦/١١/٣٢٠٠٢/٠٩/٠٧االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةغيداء سالم عزيز عالوي النعيمي٣٥

٨٩٫٠٦٥١٣١٧٢/١١/٣٢٠٠٢/١١/١٢طرائق التدريسالتربية الرياضيةأياد محمد شيت محمد المريومة٣٦

٨٢٫٢٤١١٣١/١١/٣٢٠٠٣/٠١/٠٧طرائق التدريسالتربية الرياضيةقصي حازم محمد عبد الرحمن الزبيدي٣٧

٨٦٫٢٦٢٥٧٧/١١/٣٢٠٠٣/٠١/١٩االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةضرغام جاسم محمد بكر النعيمي٣٨

عبد الجبار عبد الرزاق حسو مرعي٣٩
٨٧٫٤٣١١٣٢٦/١١/٣٢٠٠٣/٠٢/٠٩التدريب الرياضيالتربية الرياضيةالغريري

٨٣٫٣٨٣٠٧٠/١١/٣٢٠٠٣/٠٥/٢٥التدريب الرياضيالتربية الرياضيةآسرى أحمد فتحي مرعي٤٠

٨٨٫٣٣١٣٠٧١/١١/٣٢٠٠٣/٠٥/٢٥التدريب الرياضيالتربية الرياضيةزياد يونس محمد حمادي الصفار٤١

٨٩٫١٩٣٥٠٣٨/١١/٣٢٠٠٣/٠٩/٠٩الفلسفةالتربية الرياضيةآالء عبداهللا حسين علي المولى٤٢

٨٨٫٢٣٧٥٥٥٠/١١/٣٢٠٠٣/٠٩/٢٩علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةزهير يحيى محمد علي السبعاوي٤٣

٨٣٫٢٩١١٧٣٢/١١/٣٢٠٠٤/٠٣/٢٢االدارة والتنظيمالتربية الرياضيةوليد خالد همام محمد النعمة٤٤

٨٧٫٦١١٧٣٣/١١/٣٢٠٠٤/٠٣/٢٢التعلم الحرآيالتربية الرياضيةخالد محمد داؤد ذنون البنا٤٥

٨٢٫٤٨١٣٠٣٢/١١/٣٢٠٠٤/٠٥/٠٨التدريب الرياضيالتربية الرياضيةمكي محمد عبدالجبار عبدالباقي حمودات٤٦

٨٤٫٠٢٣٧٢٥/١١/٣٢٠٠٤/٠٦/٠٢التعلم الحرآيالتربية الرياضيةأحمد حامد أحمد حمدان السويدي٤٧

٨٨٫٤٢٣٤٠٥٦/١١/٣٢٠٠٤/٠٦/١٣القياس والتقويمالتربية الرياضيةزياد طارق سليمان داؤد الطائي٤٨

٩٠٫١١٥٥٤٦/١١/٣٢٠٠٤/٠٨/٠٢التعلم الحرآيالتربية الرياضيةجبريل اجريد محمد العودات٤٩

٨٣٫٢٦٥٨٧/١١/٣١٢٠٠٤/٠٨/٣١طرائق التدريسالتربية الرياضيةنوال آكو بطرس آكو نوني٥٠

٨٥٫٤٧١٨٨/١١/٣٢٠٠٤/٠٩/١٦البايوميكانيكالتربية الرياضيةمحمد خليل جاسم العكيدي٥١

٨٥٫٨١٦٧١٨٧/١١/٣٢٠٠٤/٠٩/١٦علم التدريب الرياضيالتربية الرياضيةهه فال خورشيد رفيق محمد الزهاوي٥٢

٨٣٫٤٦١٠٥٣٤/١١/٣٢٠٠٤/١٢/١٣طرائق التدريسالتربية الرياضيةآمـال نوري بطرس اليـاس٥٣

٨٧٫٦٦١٠٥٣٣/١١/٣٢٠٠٤/١٢/١٣السباحةالتربية الرياضيةوضاح غانم سعيد عبد اهللا الصميدعي٥٤

٨٨٫٧٥١٠٨٤٣/١١/٣٢٠٠٤/١٢/٢١البايوميكانيكالتربية الرياضيةفالح طه حمو سليمان الحمداني٥٥

٨٧٫٩٥٦٤٤/١١/٣٢٠٠٥/٠١/٢٤علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةنبراس يونس محمد أحمد ال مراد٥٦

٨٢٫٦٣١٣٩٠/١١/٣٢٠٠٥/٠٢/٢١االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةوليد خالد رجب عمر الحمداني٥٧

٩٠٫٤٥٣٤٤٣/١١/٣٢٠٠٥/٠٤/١٨فسلجة التدريبالتربية الرياضيةنشوان ابراهيم عبد اهللا خضر النعيمي٥٨

٩١٫٠١٤٧٦٢/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/١٩آرة السلةالتربية الرياضيةنغم محمود محمد صالح أحمد العبيدي٥٩

٩١٫٠١٤٧٦١/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/١٩التعلم الحرآيالتربية الرياضيةبيريفان عبد اهللا محمد سعيد المفتي٦٠

٨٦٫٣١٥٩٦٤/١١/٣٢٠٠٥/٠٦/٢١البايوميكانيكالتربية الرياضيةوليد غانم ذنون عون البدراني٦١

٨٩٫٧٧٤٠١/١١/٣٢٠٠٥/٠٧/٢٦فسلجة التدريبالتربية الرياضيةأحمد عبد الغني طه الدباغ٦٢

٨٣٫٧٣٩٩٣٤/١١/٣٢٠٠٥/٠٩/١٩فسلجة التدريبالتربية الرياضيةوسن سعيد رشيد محمد االوسي٦٣

٨٢٫١٦١٣٥٥/١١/٣٢٠٠٥/١٠/٢٤االدارة والتنظيمالتربية الرياضيةعدي غانم محمود خليل الكواز٦٤

٨٨٫٠١٦١١٤٨٣/١١/٣٢٠٠٥/١٠/٢٦البايوميكانيكالتربية الرياضيةثـــائر غــانم حمدون مال علو٦٥

٨١٫٦٥١٣١٢٦/١١/٣٢٠٠٥/١١/٢١االدارة والتنظيمالتربية الرياضيةمحمد ذاآر سالم عبد اهللا نجيب النعيمي٦٦

٨٠٫٣٥١٦٤٠٩/١١/٣٢٠٠٥/١٢/٢١علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةمحمد حيدر سليمان محمود الطائي٦٧

٨٨٫٤٢١٦٤٣٣/١١/٣٢٠٠٥/١٢/٢١القياس والتقويمالتربية الرياضيةسعد باسم جميل اسماعيل الوزان٦٨

٨٩٫٥٩١٦٤٣٣/١١/٣٢٠٠٥/١٢/٢١التعلم الحرآيالتربية الرياضيةنوفل فاضل رشيد سليمان السلطان٦٩

٨٩٫١٣٥٥٨/١١/٣٢٠٠٦/٠١/١٥فسلجة التدريبالتربية الرياضيةمحمد توفيق عثمان محمد توفيق٧٠

٨٤٫٨٦١٧١٩/١١/٣٢٠٠٦/٠١/٢٦علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةعبد الودود أحمد خطاب العمر التكريتي٧١



٨٣٫١٣٢٢٨٩/١١/٣٢٠٠٦/٠٢/٠٦االختبارات والمقاييسالتربية الرياضيةمحمود شكر صالح عبد اهللا الخلف٧٢

٧٩٫٤٥٨١٨٤/١١/٣٢٠٠٦/٠٥/١١التعلم الحرآيالتربية الرياضيةندى عبد الحميد علي جاسم فصولة٧٣

٨٩٫٦٦٨٥٢٨/١١/٣٢٠٠٦/٠٥/١٨علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةمؤيد عبد الرزاق حسو مرعي العزيري٧٤

٨٤٫٢٨٨١٩٨٩٣/١١/٣٢٠٠٦/٠٦/١٢التعلم الحرآيالتربية الرياضية محمد حسن مصطفى طه الدوسكي٧٥

٨٩٫٩٤٢١١٢٣٩/١١/٣٢٠٠٦/٠٧/٠٦طرائق التدريسالتربية الرياضيةفداء أآرم سليم خضر الخياط٧٦

٨٤٫٩٠٩١٢١٤٢/١١/٣٢٠٠٦/٠٧/٢٤طرائق التدريسالتربية الرياضيةحامد مصطفى حمو مولود بلباس٧٧

٨٩٫٩٧٧١٢٩٣٧/١١/٣٢٠٠٦/٠٨/٠٩علم التدريب الرياضيالتربية الرياضيةياسر منير طه علي البقال٧٨

٨٤٫٧٥٨١٣٠٧٧/١١/٣٢٠٠٦/٠٨/١٣التربية الرياضيةشيروان صالح خضرير داؤد الجاف٧٩

٨٤٫١٩٩١٥٦٠٦/١١/٣٢٠٠٦/٠٩/٢٤التعلم الحرآيالتربية الرياضيةعقيل يحيى هاشم ولي عبد العزيز االعرجي٨٠

٨٥٫٦٤٦١٦٨٠٧/١١/٣٢٠٠٦/١٠/١٠االدارة والتنظيمالتربية الرياضيةبثينة حسين علي اوحيد الطائي٨١

٨٠٫٤٢٥١٨٦٨١/١١/٣٢٠٠٦/١١/١٥طرائق التدريسالتربية الرياضيةمؤيد آمال الدين عزالدين نوري٨٢

٨٤٫٧٥٥٠٧١/١١/٣٢٠٠٧/٠٣/١٩طرائق التدريسالتربية الرياضيةسلوان خالد محمود مصطفى٨٣

٨٠٫٤٧٤٧٨٨٤/١١/٣٢٠٠٧/٠٥/٠٧علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةثامر محمود ذنون أحمد٨٤

٨٨٫٨٨٨٨٤٠٥/١١/٣٢٠٠٧/٠٥/١٥علم التدريب الرياضيالتربية الرياضيةازاد احمد خالد قاسم القاسمي٨٥

٨٢٫٠٣١٣٦٢٨/١١/٣٢٠٠٧/٠٨/١٦فسلجة التدريبالتربية الرياضيةاياد علي محمود حسن عمر اغا٨٦

٨٤٫١٣٦١٤٥٦١/١١/٣٢٠٠٧/٠٩/٠٤علم النفس الرياضيالتربية الرياضيةشهلة محمد سلطان حماد العبيدي٨٧

٨٩٫١٧١٨١٢٧/١١/٣٢٠٠٧/١١/١٣علم التدريب الرياضيالتربية الرياضيةمعن عبد الكريم جاسم محمد الحيالي٨٨

٨٣٫٥٨١٩٩٨١/١١/٣٢٠٠٧/١٢/١٦القياس والتقويمالتربية الرياضيةعبد المنعم احمد جاسم حمادي الحياني٨٩

٧٦٫٨٤٣٢١٢٦/١١/٣٢٠٠٨/٠٢/١٣الفلسفةالتربية الرياضيةهديل داهي عبد اهللا ابراهيم٩٠

٨٥٫٢١١٦١١٠/١١/٣٢٠٠٨/٠٤/٢٢القياس والتقويمالتربية الرياضيةشهاب أحمد حسن خلف الظاهر٩١


