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 جاهعت الكوفت 
 كليت العلوم 

 قسن علوم الحياة 

  9191-9102(  /  فقط حملة الدكتوراهالهيئة التدريسية لقسم علوم الحياة ) 

 ث الورتبت العلويت  االسن االختصاص العام االختصاص الدقيق
 1 أظتبذ دكتىز             هىظً ًعوخ هصهس علن اإلحُبء الوجهسَخ فبَسوظبد

 2 أظتبذ  دكتىز ههدٌ  حعُي  هحُل العوبز علن  األحُبء الوجهسَخ هٌبعخ ثكتسَب هسضُخ
 3 أظتبذ   دكتىز   أزؼد ًىزٌ غٌٍ  الدجُلٍ علن الحُىاى فعلجخ حُىاى

 4 أظتبذ دكتىز   حُدز صبلح جفبد الؽبفعٍ علن الحُىاى علن الدم
 5 أظتبذ دكتىز          عجبض ؼبكس الوحٌه الوجهسَخ علن  األحُبء  وزاثخ جصَئُخ هجهسَخ
 6 أظتبذ دكتىز           كسَن طبلت خؽبى علن   الٌجبد تقٌُبد احُبئُخ ًجبتُخ

 7 أظتبذ دكتىز عالء الدَي صجحٍ هحعي علن   الحُىاى غدد صن
 8 أظتبذ دكتىز      هُبدح فسحبى دزوَػ علن  االحُبء  الوجهسَخ هٌبعخ

 9 أظتبذ دكتىز    فبضل  كبظن كسَن علن الٌجبد ًجبدفعلجخ 
 10 أظتبذ دكتىز       ظهبد  حوُد حعي علن   الحُىاى حؽساد
 11 أظتبذ دكتىز ظلُن  خضُس عجد  العجبض علن   الحُىاى طفُلُبد

 12 أظتبذ دكتىز فبطوخ  عجد الحعُي هججل علن   االحُبء الوجهسَخ فطسَبد  
 13 اظتبذ دكتىز أحود  عجد  الججبز جلىة علن  اإلحُبء  الوجهسَه هسضُخهٌبعخ ثكتسَب 

 14 أظتبذ دكتىز   شهسح هحعي علٍ علن  األحُبء  الوجهسَخ هضبداد
 15 أظتبذ دكتىز        احود  عجُط هطس علن  الٌجبد تصٌُف ًجبد
 16 اظتبذ دكتىز               أطُبف  جوُل ثبهس علن الٌجبد وزاثخ ًجبد

 17 اظتبذ دكتىز      ًىفل  حعُي   خضُس علن  األحُبء  الوجهسَخ تقٌُبد حُبئُخ

 18 أظتبذ دكتىز       عرزاء  ثبقس  حعي علن   الحُىاى فعلجخ حُىاى

 19 أظتبذ دكتىز زًد دمحم عجد الحعُي الحعٌٍُ علن الحُىاى وزاثخ جصَئُخ

 20 اظتبذ دكتىز                 ظعُد ًجُل ظلُن علن  األحُبء  الوجهسَخ هضبداد

 21 أظتبذ هعبعد دكتىز      هحعي  جالة عجبض علن  الٌجبد شزاعخ ًعُجُخ

 22 أظتبذ هعبعد دكتىز       ظعبد  وحُد كبظن علن االحُبء  الوجهسَخ احُبء  هجهسَخ غرائُخ
 23 دكتىزأظتبذ هعبعد  دمحم هحعي  السفُعٍ علن  األحُبء  الوجهسَخ فطسَبد
 24 اظتبذ هعبعد دكتىز         ظعبد  دمحم  جىدح علن  الحُىاى فعلجخ

 25 أظتبذ هعبعد دكتىز        ثععبد  عجد   شَد عجىد علن  األحُبء  الوجهسَخ احُبء هجهسَخ صٌبعُخ

 26 أظتبذ هعبعد دكتىز                أثُس ثبظل عجبض علن  األحُبء  الوجهسَخ ظوىم فطسَخ

 27 اظتبذ هعبعد دكتىز                  آالء  ؼبكس حٌتىغ علن   الحُىاى وزاثخ وفعلجخ

 28 اظتبذ هعبعد دكتىز          ًصُس  جىاد  كبظن علن الٌجبد تقبًخ ًجبد

 29 اظتبذ هعبعد دكتىز هع   هللا    تسكٍ علىاى علن   الحُىاى حؽساد
 33 اظتبذ هعبعد دكتىز الصهسحجٌبى دمحم عجد   علن   الحُىاى أًعجخ

 31 اظتبذ هعبعد دكتىز إٌَبض  عجد  السؤوف عوبز علن الٌجبد طجُخ نباتاث
 32 اظتبذ هعبعد دكتىز     ؼُوبء  ججبز هبدٌ علن الٌجبد ثُئخ ًجبد

 33 اظتبذ هعبعد دكتىز دمحم  جبثس ههبوغ علن   الحُىاى وزاثخ جصَئُخ
 34 اظتبذ هعبعد دكتىز             ؼبكس  عجىدزافع   علن   الحُىاى وزاثخ

 35 اظتبذ هعبعد دكتىز            اًتصبز  زشاق دمحم علن   الحُىاى علن الدم
 36 اظتبذ هعبعد دكتىز       شهساء  َىظف خضُس علن  األحُبء  الوجهسَخ هضبداد وثكتسَب هسضُخ
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 37 دكتىزاظتبذ هعبعد  ًىزض ًىزٌ ثؽجىغ علن  الحُىاى فعلجخ 
 38 اظتبذ هعبعد دكتىز ظٌبء عجبدٌ حجُت علن  الحُىاى فعلجخ 

 39 اظتبذ هعبعد دكتىز            ثُداء   عجىد حعي علن  األحُبء  الوجهسَخ فعلجخ احُبء هجهسَخ
 43 اظتبذ هعبعد دكتىز                   علٍ حعي عجىد علن   الحُىاى اًعجخ

 41 اظتبذ هعبعد دكتىز               هدي جوُل ثبقس الوجهسَخعلن  األحُبء   فُسوظبد
 42 اظتبذ هعبعد دكتىز        حبزث  زجت  حُدز علن   الحُىاى حؽساد
 43 اظتبذ هعبعد دكتىز          ظكٌُخ ججبز علن   الحُىاى طفُلُبد
 44 دكتىزاظتبذ هعبعد            زغد  علٍ  صبحت علن  األحُبء  الوجهسَخ فطسَبد

 45 هدزض  دكتىز أحود  عجد  السضب هظلىم علن   الٌجبد فعلجخ ًجبد
 46 هدزض  دكتىز ظعبد   عجد  الهبدٌ  الحلى علن  األحُبء  الوجهسَخ وزاثخ احُبء  اهجهسَخ

 47 هدزض دكتىز      ؼُوبء حعُي جبثس  علن   الحُىاى أًعجخ وفعلجخ
 48 هدزض دكتىز           فسحبىحُدز  لطُف   علن   الحُىاى غدد صن

 49 هدزض دكتىز           حُدز هحعي خلفه علن   الحُىاى خلُخ
 53 هدزض دكتىز علٍ عجد الحعُي هحٍ علن   الحُىاى طفُلُبد

 51 هدزض دكتىز اٌَبض حعُي علٍ علن  األحُبء  الوجهسَخ شزاعخ ًعُجُخ
 52 هدزض دكتىز صفبء عجد شَد  علن  األحُبء  الوجهسَخ احُبء هجهسَخ صٌبعُخ

 53 هدزض دكتىز حعُي حوُد حعي علن  األحُبء  الوجهسَخ احُبء هجهسَخ
 54 هدزض دكتىز  شهساء دمحم فبخس  علن   الحُىاى فعلجخ

 
 69=  على المالك  العدد الكلي للتدريسيين

 54عدد التدريسيين حملة الدكتوراه على المالك  = 

 8الماجستير على المالك = عدد التدريسيين حملة 
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  9191-9102(  /  فقطالهيئة التدريسية لقسم علوم الحياة ) على المالك 

 ث الورتبت العلويت  االسن االختصاص العام االختصاص الدقيق
 1 أظتبذ دكتىز             يىظً َعًخ يصهس عهى اإلحُبء انًجهسَخ فبَسوظبد

 2 أظتبذ  دكتىز يهدٌ  حعٍُ  يحُم انعًبز عهى  األحُبء انًجهسَخ يُبعخ ثكتسَب يسضُخ
 3 أظتبذ   دكتىز   أزؼد َىزٌ غٍُ  اندجُهٍ عهى انحُىاٌ فعهجخ حُىاٌ

 4 أظتبذ دكتىز   حُدز صبنح جفبد انؽبفعٍ عهى انحُىاٌ عهى اندو
 5 أظتبذ دكتىز          عجبض ؼبكس انًحُه انًجهسَخ عهى  األحُبء  وزاثخ جصَئُخ يجهسَخ
 6 أظتبذ دكتىز           كسَى طبنت خؽبٌ عهى   انُجبد تقُُبد احُبئُخ َجبتُخ

 7 أظتبذ دكتىز عالء اندٍَ صجحٍ يحعٍ عهى   انحُىاٌ غدد صى
 8 أظتبذ دكتىز      يُبدح فسحبٌ دزوَػ عهى  االحُبء  انًجهسَخ يُبعخ

 9 أظتبذ دكتىز    فبضم  كبظى كسَى عهى انُجبد َجبدفعهجخ 
 10 أظتبذ دكتىز       ظهبد  حًُد حعٍ عهى   انحُىاٌ حؽساد
 11 أظتبذ دكتىز ظهُى  خضُس عجد  انعجبض عهى   انحُىاٌ طفُهُبد

 12 أظتبذ دكتىز فبطًخ  عجد انحعٍُ يججم عهى   االحُبء انًجهسَخ فطسَبد  
 13 اظتبذ دكتىز أحًد  عجد  انججبز جهىة عهى  اإلحُبء  انًجهسَه يسضُخيُبعخ ثكتسَب 

 14 أظتبذ دكتىز   شهسح يحعٍ عهٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ يضبداد
 15 أظتبذ دكتىز        احًد  عجُط يطس عهى  انُجبد تصُُف َجبد
 16 اظتبذ دكتىز               أطُبف  جًُم ثبيس عهى انُجبد وزاثخ َجبد

 17 اظتبذ دكتىز      َىفم  حعٍُ   خضُس عهى  األحُبء  انًجهسَخ تقُُبد حُبئُخ

 18 أظتبذ دكتىز       عرزاء  ثبقس  حعٍ عهى   انحُىاٌ فعهجخ حُىاٌ

 19 أظتبذ دكتىز زَد دمحم عجد انحعٍُ انحعٍُُ عهى انحُىاٌ وزاثخ جصَئُخ

 20 اظتبذ دكتىز                 ظعُد َجُم ظهُى عهى  األحُبء  انًجهسَخ يضبداد

 21 أظتبذ يعبعد دكتىز      يحعٍ  جالة عجبض عهى  انُجبد شزاعخ َعُجُخ

 22 أظتبذ يعبعد دكتىز       ظعبد  وحُد كبظى عهى االحُبء  انًجهسَخ احُبء  يجهسَخ غرائُخ
 23 دكتىزأظتبذ يعبعد  دمحم يحعٍ  انسفُعٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ فطسَبد
 24 اظتبذ يعبعد دكتىز         ظعبد  دمحم  جىدح عهى  انحُىاٌ فعهجخ

 25 أظتبذ يعبعد دكتىز        ثععبد  عجد   شَد عجىد عهى  األحُبء  انًجهسَخ احُبء يجهسَخ صُبعُخ

 26 أظتبذ يعبعد دكتىز                أثُس ثبظم عجبض عهى  األحُبء  انًجهسَخ ظًىو فطسَخ

 27 اظتبذ يعبعد دكتىز                  آالء  ؼبكس حُتىغ عهى   انحُىاٌ وزاثخ وفعهجخ

 28 اظتبذ يعبعد دكتىز          َصُس  جىاد  كبظى عهى انُجبد تقبَخ َجبد

 29 اظتبذ يعبعد دكتىز يع   هللا    تسكٍ عهىاٌ عهى   انحُىاٌ حؽساد
 33 اظتبذ يعبعد دكتىز انصهسحجُبٌ دمحم عجد   عهى   انحُىاٌ أَعجخ

 31 اظتبذ يعبعد دكتىز إَُبض  عجد  انسؤوف عًبز عهى انُجبد طجُخ نباتاث
 32 اظتبذ يعبعد دكتىز     ؼًُبء  ججبز هبدٌ عهى انُجبد ثُئخ َجبد

 33 اظتبذ يعبعد دكتىز دمحم  جبثس يهبوغ عهى   انحُىاٌ وزاثخ جصَئُخ
 34 اظتبذ يعبعد دكتىز             ؼبكس  عجىدزافع   عهى   انحُىاٌ وزاثخ

 35 اظتبذ يعبعد دكتىز            اَتصبز  زشاق دمحم عهى   انحُىاٌ عهى اندو
 36 اظتبذ يعبعد دكتىز       شهساء  َىظف خضُس عهى  األحُبء  انًجهسَخ يضبداد وثكتسَب يسضُخ
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 37 دكتىزاظتبذ يعبعد  َىزض َىزٌ ثؽجىغ عهى  انحُىاٌ فعهجخ 
 38 اظتبذ يعبعد دكتىز ظُبء عجبدٌ حجُت عهى  انحُىاٌ فعهجخ 

 39 اظتبذ يعبعد دكتىز            ثُداء   عجىد حعٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ فعهجخ احُبء يجهسَخ
 43 اظتبذ يعبعد دكتىز                   عهٍ حعٍ عجىد عهى   انحُىاٌ اَعجخ

 41 اظتبذ يعبعد دكتىز               هدي جًُم ثبقس انًجهسَخعهى  األحُبء   فُسوظبد
 42 اظتبذ يعبعد دكتىز        حبزث  زجت  حُدز عهى   انحُىاٌ حؽساد
 43 اظتبذ يعبعد دكتىز          ظكُُخ ججبز عهى   انحُىاٌ طفُهُبد
 44 دكتىزاظتبذ يعبعد            زغد  عهٍ  صبحت عهى  األحُبء  انًجهسَخ فطسَبد

 45 اظتبذ يعبعد      َجساض  َحًُ عجد هللا  عهى  األحُبء  انًجهسَخ ثكتسَب يسضُخ
 46 يدزض  دكتىز أحًد  عجد  انسضب يظهىو عهى   انُجبد فعهجخ َجبد

 47 يدزض  دكتىز ظعبد   عجد  انهبدٌ  انحهى عهى  األحُبء  انًجهسَخ وزاثخ احُبء  ايجهسَخ
 48 يدزض دكتىز      ؼًُبء حعٍُ جبثس  انحُىاٌ عهى   أَعجخ وفعهجخ

 49 يدزض دكتىز           حُدز  نطُف  فسحبٌ عهى   انحُىاٌ غدد صى
 53 يدزض دكتىز           حُدز يحعٍ خهفه عهى   انحُىاٌ خهُخ

 51 يدزض دكتىز عهٍ عجد انحعٍُ يحٍ عهى   انحُىاٌ طفُهُبد
 52 يدزض دكتىز اَُبض حعٍُ عهٍ انًجهسَخعهى  األحُبء   شزاعخ َعُجُخ

 53 يدزض دكتىز صفبء عجد شَد  عهى  األحُبء  انًجهسَخ احُبء يجهسَخ صُبعُخ
 54 يدزض دكتىز حعٍُ حًُد حعٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ احُبء يجهسَخ
 55 يدزض أيُخ عجد انًحعٍ عهى انُجبد تؽسَح َجبد

 56 يدزض          غٍُجُبٌ يهدٌ   عهى   انحُىاٌ فعهجخ
 57 يدزض                                   فسَبل ايٍُ عهى   انحُىاٌ ثُئخ

 58 يدزض                         شهساء كبيم عهى  االحُبء  انًجهسَخ ثبَهىجٍ جصَئٍ

 59 يدزض دكتىز                شهساء دمحم فبخس عهى   انحُىاٌ فعهجخ

 63 يدزض يعبعد                ايُس عهٍ ؼبكس انحُىاٌعهى    فعهجخ

 61 يدزض يعبعد                  َىز  شهُس عهى   انحُىاٌ فعهجخ

 62 يدزض يعبعد                            اؼسف زؤوف عهى   انحُىاٌ اجُخ

 
 69=  على المالك  العدد الكلي للتدريسيين

 35على المالك  = عدد التدريسيين حملة الدكتوراه 

 8عدد التدريسيين حملة الماجستير على المالك = 
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  9191-9109الهيئة التدريسية لقسم علوم الحياة ) على المالك والعقود (  / 

 ث الورتبت العلويت  االسن االختصاص العام االختصاص الدقيق

 1 أظتبذ دكتىز             يىظً َعًخ يصهس عهى اإلحُبء انًجهسَخ فبَسوظبد

 2 أظتبذ  دكتىز يهدٌ  حعٍُ  يحُم انعًبز عهى  األحُبء انًجهسَخ يُبعخ ثكتسَب يسضُخ
 3 أظتبذ   دكتىز   أزؼد َىزٌ غٍُ  اندجُهٍ عهى انحُىاٌ فعهجخ حُىاٌ

 4 أظتبذ دكتىز   حُدز صبنح جفبد انؽبفعٍ عهى انحُىاٌ عهى اندو
 5 أظتبذ دكتىز          عجبض ؼبكس انًحُه انًجهسَخ عهى  األحُبء  وزاثخ جصَئُخ يجهسَخ

 6 أظتبذ دكتىز           كسَى طبنت خؽبٌ عهى   انُجبد تقُُبد احُبئُخ َجبتُخ
 7 أظتبذ دكتىز عالء اندٍَ صجحٍ يحعٍ عهى   انحُىاٌ غدد صى
 8 أظتبذ دكتىز      يُبدح فسحبٌ دزوَػ عهى  االحُبء  انًجهسَخ يُبعخ
 9 أظتبذ دكتىز    فبضم  كبظى كسَى عهى انُجبد َجبدفعهجخ 

 10 أظتبذ دكتىز       ظهبد  حًُد حعٍ عهى   انحُىاٌ حؽساد
 11 أظتبذ دكتىز ظهُى  خضُس عجد  انعجبض عهى   انحُىاٌ طفُهُبد

 12 أظتبذ دكتىز فبطًخ  عجد انحعٍُ يججم عهى   االحُبء انًجهسَخ فطسَبد  

 13 اظتبذ دكتىز أحًد  عجد  انججبز جهىة عهى  اإلحُبء  انًجهسَه يسضُخيُبعخ ثكتسَب 
 14 أظتبذ دكتىز   شهسح يحعٍ عهٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ يضبداد

 15 أظتبذ دكتىز        احًد  عجُط يطس عهى  انُجبد تصُُف َجبد
 16 اظتبذ دكتىز               أطُبف  جًُم ثبيس عهى انُجبد وزاثخ َجبد

 17 اظتبذ دكتىز      َىفم  حعٍُ   خضُس عهى  األحُبء  انًجهسَخ تقُُبد حُبئُخ

 18 أظتبذ دكتىز       عرزاء  ثبقس  حعٍ عهى   انحُىاٌ فعهجخ حُىاٌ

 19 أظتبذ دكتىز زَد دمحم عجد انحعٍُ انحعٍُُ عهى انحُىاٌ وزاثخ جصَئُخ

 20 اظتبذ دكتىز                 ظعُد َجُم ظهُى عهى  األحُبء  انًجهسَخ يضبداد

 21 أظتبذ يعبعد دكتىز      يحعٍ  جالة عجبض عهى  انُجبد شزاعخ َعُجُخ

 22 أظتبذ يعبعد دكتىز       ظعبد  وحُد كبظى عهى االحُبء  انًجهسَخ احُبء  يجهسَخ غرائُخ
 23 دكتىزأظتبذ يعبعد  دمحم يحعٍ  انسفُعٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ فطسَبد
 24 اظتبذ يعبعد دكتىز         ظعبد  دمحم  جىدح عهى  انحُىاٌ فعهجخ

 25 أظتبذ يعبعد دكتىز        ثععبد  عجد   شَد عجىد عهى  األحُبء  انًجهسَخ احُبء يجهسَخ صُبعُخ

 26 أظتبذ يعبعد دكتىز                أثُس ثبظم عجبض عهى  األحُبء  انًجهسَخ ظًىو فطسَخ

 27 اظتبذ يعبعد دكتىز                  آالء  ؼبكس حُتىغ عهى   انحُىاٌ وزاثخ وفعهجخ

 28 اظتبذ يعبعد دكتىز          َصُس  جىاد  كبظى عهى انُجبد تقبَخ َجبد

 29 اظتبذ يعبعد دكتىز يع   هللا    تسكٍ عهىاٌ عهى   انحُىاٌ حؽساد
 33 اظتبذ يعبعد دكتىز انصهسحجُبٌ دمحم عجد   عهى   انحُىاٌ أَعجخ

 31 اظتبذ يعبعد دكتىز ئَُبض  عجد  انسؤوف عًبز عهى انُجبد طجُخ نباتاث

 32 اظتبذ يعبعد دكتىز     ؼًُبء  ججبز هبدٌ عهى انُجبد ثُئخ َجبد

 33 اظتبذ يعبعد دكتىز دمحم  جبثس يهبوغ عهى   انحُىاٌ وزاثخ جصَئُخ
 34 اظتبذ يعبعد دكتىز             ؼبكس  عجىدزافع   عهى   انحُىاٌ وزاثخ

 35 اظتبذ يعبعد دكتىز            اَتصبز  زشاق دمحم عهى   انحُىاٌ عهى اندو

 36 اظتبذ يعبعد دكتىز       شهساء  َىظف خضُس عهى  األحُبء  انًجهسَخ يضبداد وثكتسَب يسضُخ

 37 دكتىزاظتبذ يعبعد  َىزض َىزٌ ثؽجىغ عهى  انحُىاٌ فعهجخ 

 38 اظتبذ يعبعد دكتىز ظُبء عجبدٌ حجُت عهى  انحُىاٌ فعهجخ 

 39 اظتبذ يعبعد دكتىز            ثُداء   عجىد حعٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ فعهجخ احُبء يجهسَخ

 43 اظتبذ يعبعد دكتىز                   عهٍ حعٍ عجىد عهى   انحُىاٌ اَعجخ
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 41 اظتبذ يعبعد دكتىز               هدي جًُم ثبقس انًجهسَخعهى  األحُبء   فُسوظبد
 42 اظتبذ يعبعد دكتىز        حبزث  زجت  حُدز عهى   انحُىاٌ حؽساد
 43 اظتبذ يعبعد دكتىز          ظكُُخ ججبز عهى   انحُىاٌ طفُهُبد
 44 دكتىزاظتبذ يعبعد            زغد  عهٍ  صبحت عهى  األحُبء  انًجهسَخ فطسَبد

 45 اظتبذ يعبعد      َجساض  َحًُ عجد هللا  عهى  األحُبء  انًجهسَخ ثكتسَب يسضُخ

 46 يدزض  دكتىز أحًد  عجد  انسضب يظهىو عهى   انُجبد فعهجخ َجبد

 47 يدزض  دكتىز ظعبد   عجد  انهبدٌ  انحهى عهى  األحُبء  انًجهسَخ وزاثخ احُبء  ايجهسَخ

 48 يدزض دكتىز      ؼًُبء حعٍُ جبثس  انحُىاٌ عهى   أَعجخ وفعهجخ

 49 يدزض دكتىز           حُدز  نطُف  فسحبٌ عهى   انحُىاٌ غدد صى

 53 يدزض دكتىز           حُدز يحعٍ خهفه عهى   انحُىاٌ خهُخ

 51 يدزض دكتىز عهٍ عجد انحعٍُ يحٍ عهى   انحُىاٌ طفُهُبد

 52 يدزض دكتىز اَُبض حعٍُ عهٍ انًجهسَخعهى  األحُبء   شزاعخ َعُجُخ

 53 يدزض دكتىز صفبء عجد شَد  عهى  األحُبء  انًجهسَخ احُبء يجهسَخ صُبعُخ
 54 يدزض دكتىز حعٍُ حًُد حعٍ عهى  األحُبء  انًجهسَخ احُبء يجهسَخ
 55 يدزض أيُخ عجد انًحعٍ عهى انُجبد تؽسَح َجبد

 56 يدزض          غٍُجُبٌ يهدٌ   عهى   انحُىاٌ فعهجخ

 57 يدزض                                   فسَبل ايٍُ عهى   انحُىاٌ ثُئخ

 58 يدزض                         شهساء كبيم عهى  االحُبء  انًجهسَخ ثبَهىجٍ جصَئٍ

 59 يدزض دكتىز                شهساء دمحم فبخس عهى   انحُىاٌ فعهجخ

 63 يدزض يعبعد                ايُس عهٍ ؼبكس انحُىاٌعهى    فعهجخ

 61 يدزض يعبعد                  َىز  شهُس عهى   انحُىاٌ فعهجخ

 62 يدزض يعبعد                            اؼسف زؤوف عهى   انحُىاٌ اجُخ

 التدريسيين  العقود

 63 يدزض دكتىز هُد فإاد عجبض احُبء يجهسَخ  

 64 يدزض دكتىز اظساء دمحم زَبض  جصَئٍ  

 65 يدزض يعبعد شَُت خهُم  عهى انحُىاٌ  

 66 يدزض يعبعد يعصىيخ صبدق احُبء يجهسَخ  

 67 يدزض يعبعد هجخ اثساهُى  عهى انحُىاٌ  
 68 يدزض يعبعد غصواٌ عجد االنه  عهى انُجبد  

 69 يدزض يعبعد َجأ دمحم عهىاٌ  عهى انحُىاٌ 

 99الكلي للتدريسيين = العدد 

 35عدد التدريسيين حملة الدكتوراه على المالك  = 

 8عدد التدريسيين حملة الماجستير على المالك = 

 7عدد التدريسيين العقود =
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