
                   
  

سنة/شهر/تارٌخ التولد ٌومدولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمًاختصاص دقٌقاختصاص عامالجنساالسم الرباعً واللقبت

1952/10/07العراقدكتوراهاستاذسباحة/تعلم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىجنان سلمان محمد صالح الغبان1ً

16/8/1961العراقدكتوراهاستاذكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةذكرعامر جبار كاظم السعدي2

1946/12/02العراقدكتوراهاستاذالتعلم الحركًتربٌة رٌاضٌةذكرظافر هاشم اسماعٌل هاشم الكنان3ً

1952/01/07العراقدكتوراهاستاذكرة القدمتربٌة رٌاضٌةذكرقاسم لزام صبر عذافه الركاب4ً

1954/03/11العراقدكتوراهاستاذالعاب قوىتربٌة رٌاضٌةذكرصرٌح عبد الكرٌم عبد الصاحب الفضل5ً

23/11/1954العراقدكتوراهاستاذساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكراحمد ناجً محمود حسن الربٌع6ً

1951/08/01العراقدكتوراهاستاذباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكرعبد العزٌز ناٌف اسماعٌل حسٌن الروم7ً

17/5/1958العراقدكتوراهاستاذكرة ٌد/اختبار والقٌاستربٌة رٌاضٌةانثىاٌمان حسٌن علً الطائ8ً

26/6/1957العراقدكتوراهاستاذفسلجة التدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكررافع صالح فتحً صالح الكبٌس9ً

23/1/1953امرٌكادكتوراهاستاذجمناستك/التعلم الحركًتربٌة رٌاضٌةذكرٌعرب خٌون عبد الحسٌن الصالح العنزي10

1950/01/07بولندادكتوراهاستاذطرق تدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىفاطمه ناصر حسٌن عوٌد النعٌم11ً

1960/03/07العراقدكتوراهاستاذاالختبار والقٌاستربٌة رٌاضٌةذكرثائر داود سلٌمان عبد هللا القٌس12ً

28/12/1961العراقدكتوراهاستاذجمناستكتربٌة رٌاضٌةذكربسمان عبد الوهاب عبد الجبار البٌات13ً

30/3/1950العراقدكتوراهاستاذساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكربسام عباس محمد هجر البٌات14ً

17/12/1969العراقدكتوراهاستاذلٌاقة بدنٌةتربٌة رٌاضٌةذكرعمار عباس عطٌه العتب15ً

31/12/1963العراقدكتوراهاستاذكرة الٌد/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرعبد الوهاب غازي حمودي الجبوري16

27/3/1955العراقدكتوراهاستاذكشافة/بحث علمًتربٌة رٌاضٌةانثىهدى ابراهٌم رزوقً ذنون العنبك17ً

1954/01/12العراقدكتوراهاستاذالكرة الطائرة/علم النفس الرٌاضًتربٌة رٌاضٌةذكرعلً ٌوسف حسٌن علً البٌات18ً

1958/05/05العراقدكتوراهاستاذمبارزةتربٌة رٌاضٌةذكرعادل فاضل علً حسٌن19

15/10/1958العراقدكتوراهاستاذالعاب قوى/فسلجةتربٌة رٌاضٌةذكرساطع اسماعٌل ناصر حسٌن الول20ً

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة



                   
  

سنة/شهر/تارٌخ التولد ٌومدولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمًاختصاص دقٌقاختصاص عامالجنساالسم الرباعً واللقبت

21/6/1981العراقماجستٌرمدرس مساعداثقالتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد قصً محمد جمٌل21

21/3/1950روسٌادكتوراهاستاذكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرصباح رضا جبر فرحان التمٌم22ً

1950/01/07العراقدكتوراهاستاذفسلجة تدرٌب/ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرشاكر محمود زٌنل عمر الشٌخل23ً

15/5/1956العراقدكتوراهاستاذالكرة الطائرة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد صالح محمد نوري العزي24

1958/01/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرسلوان صالح جاسم ظاهرالعامري25

1961/09/11العراقدكتوراهاستاذكرة الٌد/اختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكرمحمود موسى حسٌن العكٌل26ً

15/4/1976العراقدكتوراهاستاذ مساعدباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىحسناء ستار جبار خلف الزهٌري27

1953/01/07العراقدكتوراهاستاذطرق تدرٌستربٌة رٌاضٌةذكراسماعٌل محمد رضا حسن البخو28

1950/08/01العراقدكتوراهاستاذتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةذكرطارق عبد الرحمن محمود البٌات29ً

31/1/1971العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلة/فسلجة تدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىوسن حنون علً الساعدي30

17/7/1984العراقدكتوراهمدرساثقالتربٌة رٌاضٌةذكرتٌسٌر احمد سعٌد احمد الدباغ31

16/6/1970العراقدكتوراهاستاذ مساعدرفع االثقالتربٌة رٌاضٌةذكرعلً شبوط ابراهٌم السودان32ً

1944/11/11المانٌادكتوراهاستاذطرق تدرٌستربٌة رٌاضٌةذكرهشام محمد ناصر حسٌن البٌات33ً

16/1/1974العراقدكتوراهاستاذ مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد كاظم خلف الربٌع34ً

1973/12/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم التدرٌب/ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرحٌدر فائق علً محسن الشماع35

1947/01/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةذكرسعد حماد صالح الجمٌل36ً

1964/03/04العراقدكتوراهاستاذ مساعدمبارزةتربٌة رٌاضٌةذكرعبد الهادي حمٌد مهدي التمٌم37ً

26/10/1974العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركً/جمناستكتربٌة رٌاضٌةذكرطارق نزار مجٌد علً الطالب38

1978/03/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركًتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد حسن هلٌل شعٌب الحجوي39

1969/08/08العراقدكتوراهاستاذ مساعدالسباحة/الباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكراحمد ثامر محسن اسماعٌل البٌات40ً
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1952/01/07امرٌكاماجستٌراستاذ مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرجواد رزوقً وهٌب عٌسى التمٌم41ً

18/2/1973العراقدكتوراهمدرسسباحةتربٌة رٌاضٌةذكرمصطفى صالح الدٌن عزٌز خالد العبٌدي42

1960/07/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدتدرٌب التنستربٌة رٌاضٌةذكرعماد عبد الكرٌم رشٌد حسٌن الحٌال43ً

14/12/1955العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرخالد نجم عبد هللا فتاح القرٌش44ً

1973/02/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدالكرة الطائرة:تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرحسٌن سبهان صخً شالكه الكعب45ً

1965/01/06العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرصباح قاسم خلف فٌاض البغدادي46

1967/06/04العراقدكتوراهاستاذ مساعدمعوقٌن/كرة قدم خماسًتربٌة رٌاضٌةذكرهشام حمدان عباس مبارك الشمري47

1954/05/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم النفس الرٌاضًتربٌة رٌاضٌةذكرعبد هللا هزاع علً الشافع48ً

26/7/1970العراقدكتوراهمدرسكشافة/كرة طائرةتربٌة رٌاضٌةانثىاسراء جمٌل حسٌن راضً السعدي49

16/3/1971العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةانثىاشراق علً محمود حبٌب الجده50

1970/12/04العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستكتربٌة رٌاضٌةذكرعلً صبحً خلف الخفاج51ً

17/4/1958العراقدكتوراهمدرسعلم النفستربٌة رٌاضٌةذكرسلمان عبد الواحد كٌوش فٌاض المفرج52ً

1975/02/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرفراس مطشر عبد الرضا جوٌر الركاب53ً

29/6/1975العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستكتربٌة رٌاضٌةذكرعدي طارق حسن ناصر الربٌع54ً

24/7/1973العراقدكتوراهمدرسفسلفة فً التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةانثىتماضر عبد العزٌز محسن سلمان الربٌع55ً

23/5/1969العراقدكتوراهمدرسفسلسفة تارٌخ التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةانثىخوله ابراهٌم محٌل شاطً المفرج56ً

15/2/1970العراقدكتوراهاستاذ مساعدلٌاقة/طرائق التدرٌستربٌة رٌاضٌةانثىزٌنه عبد االمٌر حمٌد علً الجلب57ً

27/10/1969العراقدكتوراهاستاذ مساعدعلم النفستربٌة رٌاضٌةانثىبٌداء كٌالن محمود خضٌر58

1967/07/03العراقدكتوراهمدرستعلٌم حركًتربٌة رٌاضٌةانثىنهى محسن ضاحً الجناب59ً

16/4/1968العراقدكتوراهمدرسفسلجة تدرٌب سباحةتربٌة رٌاضٌةانثىوفاء صباح محمد كرٌدي الخفاج60ً
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1957/07/07العراقدكتوراهمدرسكرة القدم/اختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكراسعد الزم علً مجمان الحمدان61ً

20/10/1955العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلة/علم النفس الرٌاضًتربٌة رٌاضٌةذكرهالل عبد الكرٌم صالح رحٌم العبٌدي62

19/9/1967العراقدكتوراهاستاذ مساعدسباحةتربٌة رٌاضٌةانثىسها علً حسٌن جمعه الخفاج63ً

19/11/1973العراقدكتوراهمدرسسباحةتربٌة رٌاضٌةذكرفرقد عبد الجبار كاظم جواد الموسوي64

22/4/1966العراقدكتوراهمدرسالعاب مضربتربٌة رٌاضٌةذكرطالب جاسم محسن علً الدلٌم65ً

18/11/1979العراقدكتوراهمدرسكرة القدمتربٌة رٌاضٌةذكرومٌض شامل كامل محمد الجاجان66ً

1978/01/07العراقدكتوراهمدرسكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرشٌرزاد محمد جارو محمد المزوري67

1973/08/06العراقدكتوراهمدرسكرة طائرةتربٌة رٌاضٌةانثىهوٌدا اسماعٌل ابراهٌم خضٌر العتب68ً

24/1/1965العراقدكتوراهمدرسكرة الٌدتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد محمود كاظم حسن المولى69

17/7/1969العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة الٌد/تعلم حركًتربٌة رٌاضٌةذكرمٌثم حبٌب سبهان جابر الحلف70ً

1975/01/06العراقدكتوراهمدرسكشافة/طائرةتربٌة رٌاضٌةانثىسؤدد ابراهٌم سهٌل محمد الكنان71ً

1960/08/02العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد جاسم عثمان سلمان النعٌم72ً

26/6/1970العراقماجستٌرمدرسمصارعةتربٌة رٌاضٌةذكراسعد عبد هللا حمد عباس السالم73ً

13/11/1970العراقدكتوراهمدرسفسلفة فً التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةذكرظافر حرب عوٌجٌله عطٌه االبراهٌم74ً

1960/10/11العراقماجستٌرمدرس مساعدكشافة/تدرٌب تربٌة رٌاضٌةذكرعباس كامل عباس شكر75

1954/01/07العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرٌحٌى علوان منهل76

1978/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعدساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةانثىمٌساء حسٌن مطرود خلٌل الطائ77ً

21/1/1970العراقماجستٌرمدرسالكرة الطائرة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرماهر عبد االله عبد الستار عبد الجبار الحٌان78ً

1975/01/04العراقماجستٌرمدرس مساعدالمعلوماتتربٌة رٌاضٌةانثىبان اومٌد رشٌد فرج السلٌمان79

13/5/1966العراقماجستٌرمدرس مساعدمعسكرات/قدمتربٌة رٌاضٌةذكرعبد الناصر مرزه حمزه شلش 80
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29/8/1983العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة الٌد/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرعلً عبد اللطٌف علً الظاهر81

1980/05/05العراقماجستٌرمدرس مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةانثىبٌداء خضر بهنام ٌعقوب82

1951/01/05رومانٌادكتوراهاستاذكرة الٌد/تدرٌب تربٌة رٌاضٌةذكرعلً تركً مصلح الجناب83ً

16/10/1974العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة السلة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرحارث مبشر محمد الشكرج84ً

1950/09/08بولونٌادكتوراهاستاذطرق تدرٌستربٌة رٌاضٌةذكرعبد هللا ابراهٌم عبد هللا احمد المشهدان85ً

20/10/1950بولونٌادكتوراهاستاذ فسلسفة تارٌخ التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةذكرحسن ناجً محمود حسن الربٌع86ً

21/1/1964العراقدكتوراهاستاذلٌاقة فسلجةتربٌة رٌاضٌةذكرحامد صالح مهدي علً الٌاسري87

1950/01/07رومانٌادكتوراهاستاذكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكراسعد عبد العزٌز حسٌن جوٌر العل88ً

20/1/1965العراقدكتوراهاستاذالكرة الطائرة/اختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكررٌاض خلٌل خماس عبد الحمٌري89

26/2/1961العراقدكتوراهاستاذكرة القدمتربٌة رٌاضٌةذكرصالح راضً امٌش شالهً الصالح90ً

1953/01/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةانثىباهره علوان جواد جاسم الجمٌل91ً

1969/10/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرمهند عبد الستار عبد الهادي محمد العان92ً

1948/07/08امرٌكادكتوراهاستاذ مساعدالعالج الطبٌعًتربٌة رٌاضٌةذكرمؤٌد حدٌد محمد عباس التكرٌت93ً

1974/11/04العراقدكتوراهاستاذ مساعداختبارات وظٌفٌةتربٌة رٌاضٌةذكراسامه احمد حسٌن علً الطائ94ً

1983/07/10العراقماجستٌرمدرس مساعدطرق تدرٌستربٌة رٌاضٌةذكروعد رحٌم بطرس رفو اوراها95

1948/01/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدكشافةتربٌة رٌاضٌةذكرمصطفى عبد الكرٌم مصطفى صالح الهاشم96ً

14/10/1951بولونٌادكتوراهاستاذ مساعدكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكركاظم عبد شحتول شبوط الربٌع97ً

1966/01/07العراقدكتوراهاستاذاالصابات/باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكرحمٌد عبد النبً عبد الكاظم عبود الفتالوي98

1970/08/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةانثىاسماء حكمت فاضل عواد السامرائ99ً

19/1/1972العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة القدم/تعلم حركًتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد عبد الحسٌن عطٌه المالك100ً
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20/2/1966العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركً/جمناستكتربٌة رٌاضٌةانثىخلود الٌذ عبد الكرٌم محمد101

1978/08/03العراقدكتوراهمدرسكرة السلة/ اختبارات تربٌة رٌاضٌةذكرزٌد شاكر محمود 102

1963/01/09العراقدكتوراهمدرسكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرمحسن علً نصٌف عزٌز الموسوي103

16/1/1968العراقماجستٌراستاذ مساعدكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرضٌاء ناجً عبود علوان العزاوي104

1972/06/05العراقدكتوراهمدرسكشافة/تنستربٌة رٌاضٌةذكرعلً مكً مهدي المٌاح105

1976/01/01العراقدكتوراهمدرسكرة السلة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرلؤي سامً رفعت محمد االسدي106

15/1/1976العراقماجستٌرمدرسسباحةتربٌة رٌاضٌةذكرٌسار صبٌح علً جاري االسدي107

24/6/1981العراقدكتوراهمدرسكرة الٌدتربٌة رٌاضٌةذكراحمد خمٌس راضً محمد السودان108ً

26/7/1979العراقماجستٌرمدرساللغة االنكلٌزٌةتربٌة رٌاضٌةانثىانسام ٌعرب خٌون عبد الحسٌن الصالح109

1979/04/07العراقدكتوراهمدرسجمناستكتربٌة رٌاضٌةذكرعلً عبد الواحد الزم رامً الحلف110ً

19/3/1970العراقدكتوراهمدرسجمناستكتربٌة رٌاضٌةذكراٌاد صالح سلمان حمٌد الكبٌس111ً

1972/10/04العراقدكتوراهمدرسكرة الٌدتربٌة رٌاضٌةذكرفؤاد متعب حسٌن كتاب الحٌدري112

24/3/1969العراقدكتوراهمدرسطائرة تربٌة رٌاضٌةانثىاحالم شفاتً محسن وادي الحسٌن113ً

19/2/1969العراقماجستٌرمدرسكشافة/قدمتربٌة رٌاضٌةذكرموفق عبٌس خضٌر الدفاع114ً

26/12/1983العراقماجستٌرمدرسقدم/باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكروسام شامل كامل محمد الجاجان115ً

1979/04/01العراقماجستٌرمدرس مساعدساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةانثىبٌداء رزاق جواد كاظم الفتالوي116

23/12/1981العراقماجستٌرمدرس مساعدحاسباتتربٌة رٌاضٌةانثىرشا عبد الحسٌن علً عوٌز النعٌم117ً

1980/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعداثقالتربٌة رٌاضٌةذكرفالح هاشم فنجان سلطان الهاشم118ً

24/2/1979العراقماجستٌرمدرس مساعدسباحةتربٌة رٌاضٌةانثىزاهٌه صباح عبد السالم حسٌن119

1951/01/07العراقدكتوراهاستاذ ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرمهدي كاظم علً السودان120ً
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1949/01/07العراقدكتوراهاستاذكرة الٌد/علم التدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرسعد محسن اسماعٌل البٌات121ً

1948/01/07العراقدكتوراهاستاذعلم التدرٌب/ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد عبد الحسن حسن عبد هللا الحجام122ً

1963/01/01العراقدكتوراهاستاذتأهٌل/ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةانثىاٌمان عبد االمٌر زعون سناري الخزرج123ً

1944/01/07بلغارٌادكتوراهاستاذاالدارة والتنظٌمتربٌة رٌاضٌةذكرجالل عبٌد فضٌل صقر العبادي124

1980/07/07العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة القدمتربٌة رٌاضٌةذكروسام نجٌب صلٌوه حٌدو125

21/7/1948العراقدكتوراهاستاذالسباحة/الباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكرقصً عبد اللطٌف اسماعٌل السامرائ126ً

1949/01/07العراقدكتوراهاستاذعلم التدرٌب/مصارعةتربٌة رٌاضٌةذكرحمدان رحٌم رجا محمد الكبٌس127ً

1949/01/07العراقدكتوراهاستاذساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرطالب فٌصل عبد الحسٌن الصفار128

1957/01/10العراقدكتوراهاستاذجمناستك/التعلم الحركًتربٌة رٌاضٌةانثىامٌره عبد الواحد منٌر الحماد129

24/12/1952العراقدكتوراهاستاذساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرحسٌن علً حسن العل130ً

1951/01/07روسٌادكتوراهاستاذكرة السلة/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرسلمان نصٌف جاسم محمد العجٌل131ً

1954/01/07العراقدكتوراهاستاذعلم التدرٌب/جمناستكتربٌة رٌاضٌةذكرعبد الرزاق كاظم علً جراح الزبٌدي132

1960/10/16العراقدكتوراهاستاذاختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكرعباس علً عذاب133

1967/01/07العراقدكتوراهاستاذاختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةانثىزهره شهاب احمد خلٌل العبٌدي134

23/1/1951بولندادكتوراهاستاذ مساعدعلم التدرٌب/ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد علً كاطع جبر السودان135ً

1971/10/06العراقدكتوراهاستاذ مساعدمالكمةتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد جواد كاظم حمزه الحسٌن136ً

1959/08/04العراقدكتوراهاستاذمبارزةتربٌة رٌاضٌةذكرعبد الكرٌم فاضل عباس ٌاس الجناب137ً

1958/03/03العراقدكتوراهاستاذكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةذكرطارق حسن رزوقً عباس النعٌم138ً

1975/10/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدتعلم حركً/جمناستكتربٌة رٌاضٌةانثىسوزان سلٌم داود حبوش العبودي139

1963/06/10العراقدكتوراهاستاذالتعلٌم الحركً/مالكمةتربٌة رٌاضٌةذكركمال جالل ناصر حسون الزبٌدي140
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1964/08/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدتدرٌب معوقٌن/ساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكراحمد محمد اسماعٌل خلٌل العان141ً

1964/01/04العراقدكتوراهاستاذ مساعدرفع االثقالتربٌة رٌاضٌةذكرمؤٌد جاسم عباس سلمان الحمدان142ً

1963/12/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستكتربٌة رٌاضٌةذكراسماعٌل ابراهٌم محمد عل143ً

25/1/1957العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكررعد حسٌن حمزه عوده الدلٌم144ً

25/4/1975العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرفارس سامً ٌوسف شابا145

1969/05/03العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة السلة/باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكرلٌث فارس جمٌل منصور الهاشم146ً

16/10/1954العراقدكتوراهاستاذ مساعدتدرٌب رٌاضً/جمبازتربٌة رٌاضٌةذكرصالح مجٌد علً صالح العزاوي147

15/8/1951العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرٌوسف عبد االمٌر محمود محمد السعدي148

1968/07/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدمبارزةتربٌة رٌاضٌةذكرعالء عبد هللا فالح محمد الراوي149

1971/11/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة الٌد:تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرعمار دروش رشٌد امٌن النداوي150

1966/05/09العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة الطائرة/باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىهدى حمٌد عبد الحسٌن كاظم العطار151

19/85/1961العراقدكتوراهاستاذ مساعدكرة الٌد/اختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكرمشرق خلٌل فتحً عبد الحكٌم البغدادي152

1974/01/03العراقدكتوراهاستاذ مساعداثقالتربٌة رٌاضٌةذكراحمد فرحان علً حسٌن التمٌم153ً

1949/08/29العراقدكتوراهمدرساللغة العربٌةادابانثىساجدة هاشم احمد مبارك154

1977/09/11العراقدكتوراهمدرسسباحةتربٌة رٌاضٌةذكرسامر منصور جمٌل خلف العنبك155ً

14/9/1970العراقدكتوراهاستاذ مساعدالعاب المضرب/اختبارات تربٌة رٌاضٌةانثىندى نبهان اسماعٌل عبد هللا العزاوي156

1966/01/07العراقدكتوراهاستاذ مساعدفسلجة/العاب المضربتربٌة رٌاضٌةذكرعلً جهاد رمضان حسٌن الباوي157

1973/10/01العراقدكتوراهمدرستدرٌب كرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةذكرمحمد صالح فلٌح حسن الهٌت158ً

1970/01/10العراقدكتوراهاستاذ مساعدساحة ومٌدان/باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىسناء مجٌد محمد حسٌن التمٌم159ً

1971/06/01العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستكتربٌة رٌاضٌةانثىوسن سعٌد رشٌد محمد االوس160ً
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1963/05/05العراقدكتوراهاستاذ مساعدفسلجة/العاب مضربتربٌة رٌاضٌةذكرلؤي حسٌن شكر حمود البكري161

1970/03/05العراقدكتوراهمدرستربٌة رٌاضٌةذكرمصطفى صالح مهدي162

1977/09/04العراقدكتوراهمدرسكشافة/طائرةتربٌة رٌاضٌةانثىوسن جاسم محمد حسن القٌس163ً

18/7/1975العراقدكتوراهمدرسجمناستك اجهزةتربٌة رٌاضٌةانثىبان عدنان محمد امٌن الداغستان164ً

1977/01/02العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستك اجهزةتربٌة رٌاضٌةانثىغاده مؤٌد شهاب احمد العبادي165

20/3/1973العراقدكتوراهمدرستارٌخ التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةانثىوفاء حسٌن عبد االمٌر حسٌن الجبوري166

29/12/1975العراقدكتوراهمدرسكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرفارس سامً ٌوسف مالك 167

18/8/1967العراقدكتوراهاستاذ مساعدجمناستك/الباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكرٌاسر نجاح حسٌن عونً العبٌدي168

1962/09/12العراقدكتوراهاستاذ مساعدساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرعامر سكران حمزه خشباك الدلٌم169ً

18/4/1970العراقدكتوراهمدرسالكرة الطائرة/باٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكراحمد سبع عطٌه سبع المجمع170ً

13/1/1980العراقدكتوراهمدرسباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةذكراٌهاب داخل حسٌن ٌوسف ابو كلل171

23/12/1973العراقدكتوراهمدرسحاسبات/العاب قوىتربٌة رٌاضٌةذكرزٌدون جواد محمد جودي آل جواد172

15/8/1972العراقدكتوراهمدرسعلوم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةذكراحمد عدنان كاظم شدٌد الكنان173ً

1964/11/08العراقدكتوراهمدرسكرة الٌدتربٌة رٌاضٌةذكررعد خنجر حمدان ناهً الحمدان174ً

29/7/1974العراقماجستٌرمدرس مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةانثىجنان ناجً زوٌن ناٌف الجبوري175

1974/01/07العراقدكتوراهمدرسالكرة الطائرة/علم النفس الرٌاضًتربٌة رٌاضٌةانثىنداء ٌاسر فرهود العبٌدي176

1973/01/06العراقدكتوراهمدرسفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌةتربٌة رٌاضٌةذكرعلً مسٌر ٌاسٌن طاهر الحجام177ً

1980/11/12العراقدكتوراهمدرسالحاسبات/السباحةتربٌة رٌاضٌةذكرسعٌد احمد سعٌد احمد الدباغ178

20/4/1981العراقدكتوراهمدرسطرق تدرٌس/تارٌختربٌة رٌاضٌةذكراسٌر هادي جاري علٌوي الجمعان179

1976/08/10العراقماجستٌرمدرس مساعدمجاز دراسٌاًتربٌة رٌاضٌةذكراحمد محمد عبد الخالق حسن الحسن180
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1972/05/05العراقدكتوراهمدرسالكرة الطائرة/فسلجة تدرٌبتربٌة رٌاضٌةانثىسماح نور الدٌن عٌسى موسى الفٌاض181

14/3/1972العراقدكتوراهمدرسباٌومٌكانٌكتربٌة رٌاضٌةانثىسهٌر متعب مناف جاسم المحمد182

17/4/1976العراقدكتوراهمدرسعلوم سٌاسٌةعلوم سٌاسٌةذكراسامه عبد علً خلف حسٌن الربٌع183ً

1970/08/05العراقدكتوراهمدرسكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرعماد كاظم خلف عوده العطوان184ً

18/10/1978العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة السلة/اختباراتتربٌة رٌاضٌةذكراٌالف احمد محمد عٌسى الشمري185

28/3/1973العراقدكتوراهمدرسكرة القدم/اختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكراسماعٌل سلٌم عبد وكاع العٌثاوي186

1981/01/01العراقدكتوراهمدرسساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةانثىانتصار رشٌد حمٌد سلٌمان باجالن187

1978/06/09العراقدكتوراهمدرسكشافة/تنستربٌة رٌاضٌةذكرعلً جالل عبٌد فضٌل العبادي188

1959/12/11العراقماجستٌرمدرساللغة االنكلٌزٌةتربٌة رٌاضٌةانثىمٌاده زهٌر فخري نجم الدٌن الخفاج189ً

1968/10/11العراقدكتوراهمدرسالحاسبات/مالكمةتربٌة رٌاضٌةذكرعبد الجلٌل جبار ناصر الزرجاوي190

17/1/1959العراقدكتوراهمدرسكرة القدم/تدرٌبتربٌة رٌاضٌةذكرناجً كاظم علً خمٌس النداوي191

26/10/1978العراقماجستٌرمدرس مساعدالكرة الطائرةتربٌة رٌاضٌةذكرهٌثم صادق كاظم192

1970/11/02العراقماجستٌرمدرس مساعدساحة ومٌدانتربٌة رٌاضٌةذكرعلً صادق ذٌاب العان193ً

27/3/1976العراقدكتوراهمدرس فسلجة سباحةتربٌة رٌاضٌةذكرعلً احمد هادي عباس الجمٌل194ً

13/10/1973العراقماجستٌرمدرس مساعدالعاب مضربتربٌة رٌاضٌةذكرزاهر محمد حسن195

17/3/1982العراقماجستٌرمدرس مساعداثقالتربٌة رٌاضٌةذكرعمر خالد ٌاسر الخفاج196ً

1979/01/01العراقماجستٌرمدرس مساعداثقال/فسلجةتربٌة رٌاضٌةذكرحسٌن خمٌس حسٌن197

1979/01/11العراقماجستٌرمدرس مساعدمالكمةتربٌة رٌاضٌةذكراٌالف ربٌع عباس عنجاص التمٌم198ً

1981/07/05العراقماجستٌرمدرس مساعداالسكواشتربٌة رٌاضٌةذكرعلً حسن شكر199

1980/03/21العراقماجستٌرمدرس مساعدالكرة الطائرة/اختبار وقٌاستربٌة رٌاضٌةذكرخلٌل ستار محمد200

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة



                   
  

سنة/شهر/تارٌخ التولد ٌومدولة مانحة العلى شهادةاعلى شهادةلقب علمًاختصاص دقٌقاختصاص عامالجنساالسم الرباعً واللقبت

19/2/1984العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة القدمتربٌة رٌاضٌةذكراحمد ذاري هان201ً

29/5/1983العراقماجستٌرمدرس مساعدكرة السلةتربٌة رٌاضٌةذكرعلً كمال حسٌن202

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة


