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صباجيبحث علمي+ تأهيل 

صباجي(العاب قوى)

يبحث علمي
مسان 

صباجيبحث علمي+ تأهيل 

صباجيجمناستك

صباجيبحث علمي+ تأهيل 

صباجيتأهيل+ فسلجة 

صباجيتأهيل+ فسلجة 

يكرة القدم+ مصارعة + جمناستك + مبارزة + بحث + تأهيل + فسلجة 
مسان 

صباجيتأهيل

صباجيتأهيل+ فسلجة 

صباجيتأهيل

صباجيكرة اليد+ تأهيل 

يتأهيل
مسان 

يبحث
مسان 

يفسلجة
مسان 

صباجيفسلجة وتأهيل

صباجيفسلجة



صباجيتأهيل

صباجيمصارعة+ فسلجة 

يتأهيل
مسان 

صباجيتأهيل+ فسلجة 

صباجيتأهيل+ فسلجة 

يجمناستك+ تأهيل 
مسان 

ن وعودة ومطالب بمادة  صباجيمرحلة ثانية (إحصاء)ترقي 

يفسلجة
مسان 

صباجيبحث علمي+ تأهيل 

صباجيالبحث العلمي

صباجيبحث علمي+ تأهيل 

يجميع المواد
مسان 

يفسلجة
مسان 

صباجيتعلم+ تأهيل 

صباجيتعلم حركي+ تأهيل 

صباجيبحث علمي

صباجيبحث علمي+ تأهيل 

يبحث
مسان 

يجميع المواد
مسان 

صباجيراسبة بجميع المواد

صباجيالعاب القوى+ اإلدارة والتنظيم + علم النفس + علم التدريب 

يجميع المواد
مسان 

صباجيراسب بجميع المواد

صباجياالدارة والتنظيم+ علم النفس + علم التدريب 

صباجيالكرة الطائرة+ العاب القوى + علم النفس + علم التدريب 



ي
 
ون يد االلكبر البر

2074-sport@uodiyala.edu.iq

2004-port@uodiyala.edu.iq

2006-port@uodiyala.edu.iq

ahmed.sabah@uodiyala.edu.iq

ahmed-dhaidan@uodiyala.edu.iq

ahmed-ashour-300-sport@uodiyala.edu.iq

ahmed-waed@uodiyala.edu.iq

osama.mohamed@uodiyala.edu.iq

alhamza.husain@uodiyala.edu.iq

2010-sport@uodiyala.edu.iq

ansaf-Menem-662-sport@uodiyala.edu.iq

ayat-Tariq-666-sport@uodiyala.edu.iq

2090-sport@uodiyala.edu.iq

husain.ibrahim@uodiyala.edu.iq

2018-sport@uodiyala.edu.iq

haider.jabar@uodiyala.edu.iq

Haider-Muthanna-514-sport@uodiyala.edu.iq

Reda-Mohamed-522-sport@uodiyala.edu.iq

2098-port@uodiyala.edu.iq

salem.akram@uodiyala.edu.iq

sami-abduljabbar@uodiyala.edu.iq

salam.qais@uodiyala.edu.iq

2108-port@uodiyala.edu.iq

abdullah.saadon@uodiyala.edu.iq

2112-port@uodiyala.edu.iq

2114-sport@uodiyala.edu.iq

Ali-Hassan-620-sport@uodiyala.edu.iq

Ali-Hussein-534-sport@uodiyala.edu.iq

211921014052sport@uodiyala.edu.iq

ali-ramadan-248-sport@uodiyala.edu.iq

Ali-Riad-448-sport@uodiyala.edu.iq

2122-sport@uodiyala.edu.iq

2128-port@uodiyala.edu.iq

ali.fadhel@uodiyala.edu.iq

Ghaylan-Ahmed-556-sport@uodiyala.edu.iq

karar-muhammad@uodiyala.edu.iq

2134-sport@uodiyala.edu.iq

mohamed.hatem@uodiyala.edu.iq

mohamed.shaker@uodiyala.edu.iq

mohamed-sayad-264-sport@uodiyala.edu.iq

mohamed.ali@uodiyala.edu.iq

Mohamed-Ali-468-sport@uodiyala.edu.iq

mohamed.ali.d@uodiyala.edu.iq

2138-port@uodiyala.edu.iq



mahmod.husam@uodiyala.edu.iq

2152-sport@uodiyala.edu.iq

2064-sport@uodiyala.edu.iq

2154-port@uodiyala.edu.iq

Mostafa-Tawfiq-272-sport@uodiyala.edu.iq

2156-sport@uodiyala.edu.iq

mostafa-saad-368-sport@uodiyala.edu.iq

Mostafa-Amer-646-sport@uodiyala.edu.iq

Mustafa-Ali-470-sport@uodiyala.edu.iq

mohannad-ali-278-sport@uodiyala.edu.iq

2162-port@uodiyala.edu.iq

haitham-abdelkarim-282-sport@uodiyala.edu.iq

2076-sport@uodiyala.edu.iq

3000sport@uodiyala.edu.iq

ahmed-anmar-sport-330@uodiyala.edu.iq

3006sport@uodiyala.edu.iq

bahaa.taher@uodiyala.edu.iq

hasan.salam@uodiyala.edu.iq

Hassan-Ali-sport-222@uodiyala.edu.iq

hussein-abdelmoneim-sport-216@uodiyala.edu.iq

hussein-alaa-sport-219@uodiyala.edu.iq

hamza-najah-418-sport@uodiyala.edu.iq

Haider-Hatem-sport-216@uodiyala.edu.iq

Haider-Zaid-sport-306@uodiyala.edu.iq

raad-mozahem-sport-207@uodiyala.edu.iq

3072sport@uodiyala.edu.iq

saad.kamel@uodiyala.edu.iq

saad-mohammad-sport-300@uodiyala.edu.iq

salam-jaafar-226-sport@uodiyala.edu.iq

diaa-hussein-sport-300@uodiyala.edu.iq

abbas.salman@uodiyala.edu.iq

3087sport@uodiyala.edu.iq

AbdulHamid-Kawther-sport-297@uodiyala.edu.iq

abdulraouf-mahmoud-sport-96@uodiyala.edu.iq

abdulkareem.hameed@uodiyala.edu.iq

abdullah-hussein-sport-192@uodiyala.edu.iq

ali-asaad-242-sport@uodiyala.edu.iq

3039sport@uodiyala.edu.iq

ali-sarhan-622-sport@uodiyala.edu.iq

2124-sport@uodiyala.edu.iq

2046-sport@uodiyala.edu.iq

3096sport@uodiyala.edu.iq

imran-samir-sport-279@uodiyala.edu.iq

fares.qais@uodiyala.edu.iq

kareem-hassan-sport-270@uodiyala.edu.iq



2054-sport@uodiyala.edu.iq

3045sport@uodiyala.edu.iq

3048sport@uodiyala.edu.iq

mohammed-abbas-356-sport@uodiyala.edu.iq

mohamed.faisal@uodiyala.edu.iq

3051sport@uodiyala.edu.iq

2148-sport@uodiyala.edu.iq

mortada-jamal-sport-177@uodiyala.edu.iq

mezban.nazar@uodiyala.edu.iq

mostafa-raed-sport-243@uodiyala.edu.iq

mostafa-saad-sport-168@uodiyala.edu.iq

mostafa-munther-sport-150@uodiyala.edu.iq

Munther-Abbas-sport-159@uodiyala.edu.iq

montazar.hazbar@uodiyala.edu.iq

mehdi-abbas-sport-60@uodiyala.edu.iq

mohaimen.saffa@uodiyala.edu.iq

yaas-khudair-sport-147@uodiyala.edu.iq

athear-Ali-sport800@uodiyala.edu.iq

Ahmed-Haseeb-sport16@uodiyala.edu.iq

Ahmed-Hussain-sport256@uodiyala.edu.iq

Ahmed-hkasim-sport248@uodiyala.edu.iq

ahmed-hashem-sport568@uodiyala.edu.iq

ithar-hameed-sport584@uodiyala.edu.iq

4014-sport@uodiyala.edu.iq

Hassan-Ali-sport608@uodiyala.edu.iq

Hassan-Ali-sport616@uodiyala.edu.iq

hassan-hadi-sport296@uodiyala.edu.iq

husain.ismael@uodiyala.edu.iq

Hussain-Jassim-sport312@uodiyala.edu.iq

4018-sport@uodiyala.edu.iq

Hamza-Mahmood-sport296@uodiyala.edu.iq

hanan-Hesham-sport552@uodiyala.edu.iq

hayawi.ali@uodiyala.edu.iq

Haider-Jassim-sport80@uodiyala.edu.iq

haider-adel-sport352@uodiyala.edu.iq

haidr.muslem@uodiyala.edu.iq

saif-salah-sport408@uodiyala.edu.iq

saif-gadhban-sport320@uodiyala.edu.iq

saif.feras@uodiyala.edu.iq

Abbas-Hassan-sport432@uodiyala.edu.iq

4072-sport@uodiyala.edu.iq

4074-sport@uodiyala.edu.iq

4076-sport@uodiyala.edu.iq

Ali-Abdul-Sattar-sport128@uodiyala.edu.iq

Omar-Zaki-sport360@uodiyala.edu.iq



Omar-Ali-sport136@uodiyala.edu.iq

Omar-Muhannad-sport688@uodiyala.edu.iq

4080-sport@uodiyala.edu.iq

faraj-noman-sport456@uodiyala.edu.iq

laith-Omar-sport480@uodiyala.edu.iq

4084-sport@uodiyala.edu.iq

mohamed-sobhi-sport-162@uodiyala.edu.iq

4092-sport@uodiyala.edu.iq

mohammed-emad-sport504@uodiyala.edu.iq

mohammed-yahia-sport208@uodiyala.edu.iq

Marwan-deyaa-sport736@uodiyala.edu.iq

3057sport@uodiyala.edu.iq

mustafa-ali-470-sport@uodiyala.edu.iq

Moustafa-Essa-sport424@uodiyala.edu.iq

Nazir-Kawthar-sport-237@uodiyala.edu.iq

Noureddine-sabah-sport440@uodiyala.edu.iq

HAYTHEM-Ali-sport208@uodiyala.edu.iq

waleed.ahmed@uodiyala.edu.iq

4006-sport@uodiyala.edu.iq

aya-habeeb-sport536@uodiyala.edu.iq

Jafar-muhsin-sport272@uodiyala.edu.iq

4086-sport@uodiyala.edu.iq

Mohammed-Salem-sport376@uodiyala.edu.iq

Moustafa-deyaa-sport528@uodiyala.edu.iq

Youssef-hameed-sport464@uodiyala.edu.iq


