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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيد عميد كلية العلوم المحترم 

 للتفضل باالطالع والمصادقة مع التقدير. 9102/9191اسماء التدريسين  في قسم البيئة والتلوث للعام ادناه 

 الوالن الذبلً اللمت العلوً الزخصص الذلٍك الزخصص العبم الشيبدح اسن الزذرٌسً  د

 دبزم عسٌس نبجً 1
 بء هجيرٌخادٍ علٌم دٍبح دوزٌراه

اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 دمحم جٌاد صبلخ  2
 ثٍئخ ًرلٌس علٌم دٍبح دوزٌراه

 اسزبر  
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

3 
ثبسن عجذ الذسن عجذ 

 الذسٍن

 ثٍئخ اشعبع فٍسٌبء دوزٌراه

 اسزبر  
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

صبدق وبظن لفزخ  4

 السرفً 

 ثٍئخ  علٌم دٍبح دوزٌراه

 اسزبر  
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 هينذ دبزم نبجً  5
 وٍوٍبء رذلٍلٍخ وٍوٍبء دوزٌراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 نيبد دجٍت هطله 6

 ادٍبء هجيرٌخ علٌم زراعٍخ دوزٌراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 زٌذ هىً دمحم  7

 فسلجخ دٌٍانٍخ علٌم دٍبح دوزٌراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 ًالزلٌسلسن الجٍئخ 

 أثٌرر دبرن هجٍذ 8

 علٌم دٍبح دوزٌراه

 

 رصنٍف نجبد

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

  
 فبرش جٌاد وبظن 9

 رلٌس ثٍئً اداة /جغرافٍخ دوزٌراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس
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 هٍضبق عجذ هسلن  10
اسزبر  ثٍئخ نجبد علٌم دٍبح دوزٌراه

 هسبعذ 

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 افٍبء صجبح نبصر  11 

 فسلجخ دٌٍانٍخ علٌم دٍبح دوزٌراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 دىٍن ججبر العٍجً  12
اسزبر  وٍوٍبء رذلٍلٍخ وٍوٍبء  هبجسزٍر

 هسبعذ 
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 دمحم عٌدح دوذ  13
اسزبر  رمنٍبد علٌم دٍبح هبجسزٍر

 هسبعذ 
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 ذفراش شٌو 14

 دوزٌراه

 

رمنٍبد دٌٌٍخ  علٌم زراعٍخ

 /هىبفذخ دشراد
 هذرش  

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 انعبم علً رسٍبر  15

 ثٍئخ دٌٍانٍخ علٌم دٍبح دوزٌراه

 هذرش  

 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 وٍوٍبء دٍبرٍخ علٌم دٍبح هبجسزٍر هٍضن هيذي عجذ علً  16
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس هذرش

 همذاد عجذ االلو  17
هذرش  ثٍئخ  علٌم دٍبح جسزٍرهب

 هسبعذ 
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 انٌر لبسن ادوذ 18
هذرش  فٍسٌبء هٌاد فٍسٌبء هبجسزٍر

 هسبعذ 
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

 رً الفمبر علً جبسن  19
هذرش  ثٍئخ اراضً رطجخ ثٍئخ ًرلٌس هبجسزٍر

 هسبعذ 
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

هذرش  وٍبء دٍبرٍخوٍ وٍوٍبء هبجسزٍر دسن عجبش لسهٌز 20

 هسبعذ 
 لسن الجٍئخ ًالزلٌس

21 
 صبهر خضٍر هرزح

 
اسزبر  فسلجخ نجبد علٌم دٍبح دوزٌراه

 هزورش

 هذبضر خبرجً

22 
 

 هررضى دمحم طبىر
هذرش  ثٍئخ  ثٍئخ ًرلٌس هبجسزٍر

 هسبعذ
 هذبضر خبرجً

هذرش  ثٍئخ  ثٍئخ هبجسزٍر لٍش دوذ وبهل 23

 هسبعذ
 هذبضر خبرجً

 

 

 زم عزيز ناجي                                                           أ.د. حيدر صالح الشافعيأ.م.د. حا

 رئيس القسم                                                                                     العميد
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 السيد عميد كلية العلوم المحترم

 

اسماء التدريسين الحاملين لشهادة الدكتوراه على المالك الدائم  في قسم البيئة والتلوث للعام ادناه 

 للتفضل باالطالع والمصادقة مع التقدير 9102/9191

 بليالوالن الذ اللمت العلوي الزخصص الذليك الزخصص العبم الشهبدح اسن الزذريسي  د

 دبزم عسيس نبجي 1
 اديبء هجهريخ علىم ديبح دوزىراه

اسزبر 

 لسن الجيئخ والزلىس هسبعذ

 دمحم جىاد صبلخ  2
 ثيئخ ورلىس علىم ديبح دوزىراه

 اسزبر  
 لسن الجيئخ والزلىس

ثبسن عجذ الذسن عجذ  3

 الذسين

 ثيئخ اشعبع علىم ديبح دوزىراه

 اسزبر  
 لسن الجيئخ والزلىس

لفزخ  صبدق وبظن 4

 السرفي 

 ثيئخ  علىم ديبح دوزىراه

 اسزبر  
 لسن الجيئخ والزلىس

 ههنذ دبزم نبجي  5
 ويويبء رذليليخ ويويبء دوزىراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس

 نهبد دجيت هطله 6

 اديبء هجهريخ علىم زراعيخ دوزىراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس

 زيذ هىي دمحم  7

 فسلجخ ديىانيخ ىم ديبحعل دوزىراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس

 أثىرر دبرن هجيذ 8

 علىم ديبح دوزىراه

 

 رصنيف نجبد

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس
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 فبرش جىاد وبظن 9

 رلىس ثيئي اداة /جغرافيخ دوزىراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس

 هيثبق عجذ هسلن  11
اسزبر  ثيئخ نجبد علىم ديبح دوزىراه

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس

 افيبء صجبح نبصر  12 

 فسلجخ ديىانيخ علىم ديبح دوزىراه

اسزبر 

 هسبعذ 

 لسن الجيئخ والزلىس

 فراش شىوذ 13

 دوزىراه

 

رمنيبد ديىيخ  علىم زراعيخ

 /هىبفذخ دشراد
 هذرش  

 لسن الجيئخ والزلىس

 انعبم علي رسيبر  14

 ثيئخ ديىانيخ علىم ديبح دوزىراه

 هذرش  

 لسن الجيئخ والزلىس

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م.د. حازم عزيز ناجي                                                           أ.د. حيدر صالح الشافعي

 العميد رئيس القسم                                                                                 
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 السيد عميد كلية العلوم المحترم

 

للتفضل باالطالع  9102/9191اسماء التدريسين على المالك الدائم في قسم البيئة والتلوث للعام ادناه 

 والمصادقة مع التقدير.

 الوالن الذبلي اللمت العلوي الزخصص الذليك الزخصص العبم الشهبدح اسن الزذريسي  د

 اديبء هجهريخ علىم ديبح راهدوزى دبزم عسيس نبجي 1
اسزبر 

 لسن الجيئخ والزلىس هسبعذ

 دوزىراه دمحم جىاد صبلخ 2
 لسن الجيئخ والزلىس اسزبر ثيئخ ورلىس علىم ديبح

ثبسن عجذ الذسن عجذ  3

 الذسين
 دوزىراه

 لسن الجيئخ والزلىس اسزبر ثيئخ اشعبع علىم ديبح

صبدق وبظن لفزخ  4

 السرفي
 دوزىراه

 لسن الجيئخ والزلىس اسزبر ثيئخ ديبح علىم

 دوزىراه ههنذ دبزم نبجي 5
 ويويبء رذليليخ ويويبء

اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 دوزىراه نهبد دجيت هطله 6
 اديبء هجهريخ علىم زراعيخ

اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 دوزىراه زيذ هىي دمحم 7
 فسلجخ ديىانيخ علىم ديبح

ر اسزب

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 علىم ديبح دوزىراه أثىرر دبرن هجيذ 8

 
 رصنيف نجبد

اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 دوزىراه فبرش جىاد وبظن 9

 رلىس ثيئي اداة /جغرافيخ
اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 دوزىراه هيثبق عجذ هسلن 10
 ثيئخ نجبد علىم ديبح

اسزبر 

 هسبعذ
 ن الجيئخ والزلىسلس

 دوزىراه افيبء صجبح نبصر 11 
 فسلجخ ديىانيخ علىم ديبح

اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 ويويبء رذليليخ ويويبء هبجسزير دىين ججبر العيجي 12
اسزبر 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 رمنيبد علىم ديبح هبجسزير دمحم عىدح دوذ 13
اسزبر 

 هسبعذ
 والزلىسلسن الجيئخ 

 فراش شىوذ 14

 دوزىراه

 
 علىم زراعيخ

رمنيبد ديىيخ 

 /هىبفذخ دشراد
 لسن الجيئخ والزلىس هذرش

 لسن الجيئخ والزلىس هذرش ثيئخ ديىانيخ علىم ديبح دوزىراه انعبم علي رسيبر 15

 لسن الجيئخ والزلىس هذرش ويويبء ديبريخ علىم ديبح هبجسزير هيثن ههذي عجذ علي 16

 ثيئخ علىم ديبح هبجسزير همذاد عجذ االلو 17
هذرش 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 فيسيبء هىاد فيسيبء هبجسزير انىر لبسن ادوذ 18
هذرش 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 ثيئخ اراضي رطجخ ثيئخ ورلىس هبجسزير رو الفمبر علي جبسن 19
هذرش 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس

 ويويبء ديبريخ ويويبء هبجسزير ىزدسن عجبش لسه 20
هذرش 

 هسبعذ
 لسن الجيئخ والزلىس
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