
   سنة   شهر  يوم

الكرة الطائرة- بايوميكانيك 1192016أستاذدكتوراهالعميداحمد عبد األمير عبد الرضا شبر1

الساحة والميدان- البايوميكانيك 1512003أستاذدكتوراهتدريسيحسين مردان عمر البياتي2

رفع األثقال- التدريب الرياضي 252003أستاذدكتوراهتدريسيعادل تركي حسن ألدلوي3

كرة اليد- فسلجة تدريب 962013أستاذدكتوراهتدريسيأحمد عبد الزهرة عبد هللا الخفاجي4

الساحة والميدان- التدريب الرياضي 2062013أستاذدكتوراهتدريسيرحيم رويح حبيب ألكرامي5

الكرة الطائرة– االختبارات والقياس 3102013أستاذدكتوراهتدريسيحازم موسى عبد حسون العامري6

االختبارات والقياس 792014أستاذدكتوراهتدريسيمي علي عزيز7

العاب المضرب– التدريب الرياضي 1562014استاذدكتوراهتدريسيةاالء عبد الوهاب علي8

العاب مضرب– بايوميكانيك 1272015أستاذدكتوراهتدريسيهشام هنداوي هويدي الجبوري9

كرة يد– فسلجة تدريب 1272016أستاذدكتوراهتدريسيقيس سعيد دايم ألفؤادي10

كرة السلة- فسلجة تدريب1192016أستاذدكتوراهمعاون العميد العلمي فالح حسن عبد هللا الخفاجي11

كرة الطائرة- فسلجة تدريب1372016أستاذدكتوراهتدريسياسعد عدنان عزيز الصافي12

كرة القدم- االختبارات والقياس 1192016أستاذدكتوراهتدريسيسالم جبار صاحب الحمزاوي13

كرة اليـــد- التدريب الرياضي 2822017أستاذدكتوراهتدريسيأثير عبد هللا حسين الالمي14

كرة السلة- بايوميكانيك972017أستاذدكتوراهتدريسيقاسم محمد عباس الجنابي15

ساحة وميدان- تدريب رياضي  2272017أستاذدكتوراهتدريسيأكرم حسين جبر16

طالب دكتوراهسباحة- بايوميكانيك 2072017أستاذماجستيرتدريسيجميل كاظم جواد العبودي17

مصارعه– تدريب رياضي 11122017أستاذماجستيرتدريسيعامر موسى عباس18

مالكمة- تدريب رياضي  24122017أستاذدكتوراهتدريسيعلي عطشان خلف ال محمد19

كرة قدم صاالت– علم النفس الرياضي24122017أستاذدكتوراهتدريسيعلي حسين هاشم جبر20

كرة طائرة– فسلجة التدريب  2712018أستاذدكتوراهتدريسيالجمالي  علي مهدي هادي21

المبارزة- تعلم حركي 252019أستاذدكتوراهتدريسيةروال مقداد عبيد العرب22

علم النفس الرياضي3122019استاذدكتوراهتدريسياسعد علي سفيح مخلوف ال سراي23

العاب مضرب- علم النفس 192018أستاذ ماجستيرتدريسيةضرام موسى عباس الفزع24

رفع األثقال- طرائق تدريس 11112020أستاذ دكتوراهتدريسي عالء خلدون زيدان العامري25

جمناستك- تعلم حركي 812020أستاذدكتوراهرئيس فرع االلعاب الفرديةحامد نوري علي كمال الدين26
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(معاقين)كرة سلة – تعلم حركي 1102020أستاذدكتوراهتدريسيرياض جمعة حسن كاطع27

كرة اليد- التدريب الرياضي 1532020أستاذ دكتوراهتدريسيمشرق عزيز طنيش28

كرة القدم- علم النفس الرياضي  1462020أستاذ دكتوراهتدريسيرأفت عبد الهادي كاظم30

كرة يد– تعلم حركي 15112020أستاذ ماجستيررئيس فرع االلعاب الفرقيةعلي خومان علوان31

دراجات- تدريب رياضي 1892021أستاذ دكتوراهمعاون العميد االداري سمير راجي عبيس32

اصابات رياضية2752014أستاذ مساعددكتوراهرئيس فرع العلوم النظرية علي بديوي طابور33

بناء اجسام– التدريب الرياضي 1742015أستاذ مساعددكتوراهتدريسيعمار مثنى جميل محمد34

أدأب– لغة عربية 2582015أستاذ مساعددكتوراهتدريسيةخولة صالح صيهود الكناني35

العاب مضرب- التدريب الرياضي 7122015أستاذ مساعددكتوراهتدريسيمشتاق عبد الرضا ماشي36

كرة القدم– علم النفس الرياضي 8122015أستاذ مساعددكتوراهتدريسيحيدر كريم سعيد37

كرة طائرة– فسلجة تدريب2222016أستاذ مساعددكتوراهتدريسيبشير شاكر حسين العوادي38

كرة الطائرة- طرائق التدريس 2462016أستاذ مساعددكتوراهتدريسيحازم علي غازي39

كرة القدم- طرائق تدريس  3102016أستاذ مساعددكتوراهتدريسيوليد سمير هادي40

ساحة وميدان- علم النفس الرياضي  3112016أستاذ مساعددكتوراهتدريسيمحمد حاتم عبد الزهرة41

رفع األثقال- تدريب 1122017أستاذ مساعددكتوراهتدريسيوسام فالح جابر42

كرة قدم صاالت- اختبار وقياس 1122017أستاذ مساعددكتوراهتدريسياحمد فاهم نغيش43

ساحة وميدان- ادارة وتنظيم 1122017أستاذ مساعددكتوراهتدريسيساجت مجيد جعفر44

سباحة- علم النفس الرياضي 1122017أستاذ مساعددكتوراهتدريسيحيدر مهدي سلمان45

كرة الطائرة- اختبار وقياس 2722017أستاذ مساعددكتوراهتدريسيعالء كاظم عرموط46

جمناستك- تعلم حركي 27122017أستاذ مساعددكتوراهتدريسيةبسمة توفيق صالح47

علم النفس الرياضي2312018أستاذ مساعددكتوراهتدريسيةصبا شاكر فرحان مطر48

كرة السلة- التعلم الحركي 1842018أستاذ مساعددكتوراهتدريسيضياء ثامر مطر49

كرة القدم- االختبارات والقياس 2242018أستاذ مساعددكتوراهتدريسيمهند ياسر دايخ50

تنس الطاولة– علم النفس الرياضي132018استاذ مساعددكتوراهتدريسياحمد عالوي سعدون شنغاب51

كرة القدم- التدريب الرياضي 1662018استاذ مساعددكتوراهتدريسيواثق محمد عبد هللا52

مبارزة- تعلم حركي 2432019استاذ مساعددكتوراهتدريسيمحمد عبد الرحمن محمد المندالوي53

كرة القدم, كرة السلة – طرائق تدريس 1952019استاذ مساعددكتوراهتدريسيثامر حسين كحط54

كرة الطائرة– التعلم الحركي 2972019استاذ مساعددكتوراهتدريسيحسام حسين مطنش55

التدريب الرياضي 1072019استاذ مساعد دكتوراهتدريسيجعفر شعيل عودة56

كرة قدم خماسي– فسلجة 172020استاذ مساعد دكتوراهتدريسيحسن عبد الهادي لهيمص59

مصارعة– اختبارات 222020استاذ مساعدماجستيرتدريسيغزوان كريم خضير62

ساحة وميدان– طرائق تدريس 15112020استاذ مساعدماجستيرتدريسيسنان عبد الحسين علي63



خماسي كرة القدم– إدارة وتنظيم 4102020استاذ مساعد ماجستيرتدريسيعلي يعقوب يوسف64

طالب دكتوراهجمناستك– تعلم حركي 11122019استاذ مساعدماجستيرتدريسيعبد الحسين ماجد محمد عبد هللا65

الساحة والميدان– بايوميكانيك 1272020استاذ مساعد دكتوراه تدريسيصباح مهدي صالح عباس66

ساحة وميدان– فسلجة تدريب 1272020استاذ مساعد ماجستيرتدريسيعلي غانم مطشر بلعوط الحمزاوي67

مبارزة– إدارة وتنظيم 2752021استاذ مساعد دكتوراهتدريسيحيدر محمد مصلح68


