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 بيان

 هيئة التدريسعضاء أ

 2016/2017املعارين

  



 

 أوال : كليت آلاداب          

 الركم الىزاري اللرار/ إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م 

في إظار عام  الضعىدًت –اإلالك فيصل  مذرش محمذ عبذه بذر الذًً 1

 صابع

 وزاري  31/8/2017 1/9/2016

 27/7/2016في2980

في إظار عام  الضعىدًتاللصيم ـ  مذرش الشركاوي علي محمذ محمىد  2

 صابع

 في2105وزاري  31/8/2017 1/9/2016

23/6/2016 

في إظار عام  الضعىدًت –اإلالك صعىد  أصتار مضاعذ راهيا محمذ عسيس هظمي 3

 جاصع

 في2114وزاري  31/8/2017 1/9/2016

23/6/2016 

 27/7/2016في 257 31/8/2017 1/9/2016 خامط الضعىدًت–اإلاجمعت  أصتار فضل هللا محمذ اصماعيل 4

وزاري  31/8/2017 1/9/2016 صابع الضعىدًت –هجران  مذرش مصعفى  إبراهيم مصعفى شعبان 5

 31/7/2016في3155

 6/9/2016في315  31/8/2017 1/9/2016 رابع الضعىدًت –الذمام  مذرش صامح مصعفى العشماوي  6

في إظار عام  الضعىدًت-أم اللري  أصتار مضاعذ مصعفى محمذ وجيذ 7

 عاشر

في 3156وزاري  31/8/2017 1/9/2016

31/7/2016 

 في247 31/8/2017 1/8/2016 ثالث الضعىدًت –حامعت هجران  مذرش حضين محمىد محمذ كمح 8

21/7/2016 

 27/7/2016في256 31/8/2017 1/9/2016 ثالث كعر –حامعت كعر  مذرش أحمذ حالل بضيىوي 9

حامعت مصر للعلىم  مذرش درويش هيكل  هىذ محمذ محمذ 10

 والتكىىلىحيا )إعارة داخليت (

 2/11/2016في 401 31/8/2017 1/9/2016 أول 

 

 ثانيا : كلية التربية             

 الركم الىزاري اللرار/ إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م

ؤلامام محمذ بً صعىد   أصتار الشالى محمىد محمىد مصعف 1

 الضعىدًت

في إظار عام 

 ثامً

 في2115وزاري  31/8/2017 1/9/2016

23/6/2016  

وزاري  31/8/2017 1/9/2016 صابع الضعىدًت –الذمام  أصتار مضاعذ محمىد أبى اإلاعاظي عكاشت 2

 27/7/2016في2978

 في 222 31/8/2017 1/9/2016 ثالث الضعىدًت -حامعت الجىف مذرش الصاوي  عمر  حضام الذًً أحمذ 3

27/6/2016 

في إظار عام  الضعىدًت –اإلالك خالذ  أصتار وفاء حضً مرس ي 4

 عاشر

في 2284وزاري  31/8/2017 1/9/2016

9/7/2016 

عبذ    خميط فهيم عبذالفتاح 5

 العسيس

في إظار عام  الضعىدًت –أم اللري  مذرش

 رابع

 في223 31/8/2017 1/9/2016

27/6/2016 

في إظار عام  شلراء ـ الضعىدًت مذرش هاصفمحمذ ابتضام حضين  6

 صادش

 في237 31/8/2017 1/9/2016

18/7/2016 

في إظار عام  ماكالضتر ــــ أمريكا أصتار مضاعذ وصام محمذ اإلاليجي 7

 صادش

 في227 31/8/2017 1/9/2016

4/7/2016 

ــــ  حامعت ظيبت بييبع مذرش صلمان محمذ صالمت عبذ الحميذ 8

 الضعىدًت

 في231 31/8/2017 1/9/2016 ثانعام 

14/7/2016 

في إظار عام  الضعىدًت -حامعت اإلاجمعت  مذرش حميذ أحمذ خالف عيس ى 9

 ثان

 في235 31/8/2017 1/9/2016

14/7/2016 

  –هذب كلي  مذرش غادة فخري أحمذ عمر 10
ً
 ثلافيا

ً
ملحلا

بمكتب الىفذ الذائم لذي 

 اليىهيضكى بباريط

في إظار عام 

 خامط

في 1792وزاري  1/1/2017 2/7/2016

9/6/2016 

 



 

 

 ثالثا : كلية الزراعة 

 الركم الىزاري اللرار/ إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م

 -اإلالك فيصلحامعت  أصتار مضاعذ حضام الذًً حامذ مىصىر  1

 الضعىدًت

في إظار 

 رابعالعام ال

 في346 31/8/2017 1/9/2016

4/10/2016 

 11/10/2016في  352 31/8/2017 1/9/2016 لثثا الضعىدًت –حامعت اللصيم  مذرش السهيري أحمذ محمىد  2

ـــ حامعت  أصتار ًىصف عبذالىهاب ععيت 3 اإلالك عبذالعسيس ـ

 الضعىدًت

 11/10/2016في 353 31/8/2017 1/9/2016 خامط

 محمىد محمذ عبذالرؤوف 4

 كريش

ـــ حامعت  أصتار اإلالك عبذالعسيس ـ

 الضعىدًت

 2016/ 9/ 20في  330 31/8/2017 1/9/2016 خامط

في إظار عام  ليبيا -عمر اإلاختار حامعت  مذرش هبيل الذصىقي علي مىصىر  5

 جاصع

في 5029 وزاري  31/8/2017 1/9/2016

11/10/2016 

جبىك باإلاملكت العربيت حامعت  مذرش هالت محمىد بيىمي محمذ 6

 الضعىدًت

في إظار عام 

 ثان

 28/7/2016في261 31/8/2017 1/9/2016

 

 رابعا : كلية العلوم

 الركم الىزاري اللرار/ إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م

 في236 31/8/2017 1/9/2016 رابع الضعىدًت –حامعت شلراء  مذرش عصام علي محمذ صيذ 1

18/7/2016 

وزاري  31/8/2017 1/9/2016 ثامً الضعىدًت –حامعت شلراء  أصتار مضاعذ خرابت الضيذ ابراهيم صعذ 2

 27/7/2016في2979

 –اإلالك عبذ العسيس  أصتار مضاعذ مذحت عبذ الىعيم شاكر 3

 الضعىدًت

 4/9/2016في  305 31/8/2017 1/9/2016 صادش

 –اإلالك عبذ العسيس  أصتار محمذ عبذ هللا درويش 4

 الضعىدًت

في إظار عام 

 صابع

في  3158وزاري  31/8/2017 1/9/2016

31/7/2016 

 –حامعت العائف  أصتار مضاعذ ًمان عبذ الرزاق حضًإ 5

 الضعىدًت

في إظار عام 

 صابع

في  3157 وزاري  31/8/2017 1/9/2016

31/7/2016 

 –اإلالك عبذ العسيس  مذرش فتحي حلمي عيس ى 6

 الضعىدًت

في إظار عام 

 جاصع

 5028 وزاري  31/8/2017 1/9/2016

 11/10/2016في

 الغذ للعلىم التعبيليتكليت  أصتار مضاعذ الذًبعلي  علي محمذ  7

 الضعىدًت –بجذة 

 في232 31/8/2017 1/9/2016 خامط

14/7/2016 

ـــ الضعىدًت مضاعذ أصتار ععاهللا فرج ععاهللا 8 ــ في إظار عام  اإلالك خالذ ـ

 صادش

 في233 31/8/2017 1/9/2016

14/7/2016 

–كليت آلاداب والعلىم  مذرش  أحمذ الحضاهين الضيذ الحضاهين  9

 الضعىدًت  –بيشت الحامعت 

 في إظار عام

 ثان

 28/7/2016في259 31/8/2017 1/9/2016

 –حامعت اإلالك صعىد أصتار محمذ عبذ الرؤوف الشيخ 10

 الضعىدًت

 في234 31/7/2017 1/8/2016 صادش

14/7/2016 

 –بالىحه -الكليت الجامعيت  أصتار مضاعذ عبذ ربهمحمذ عبذ اللعيف زيً  11

 الضعىدًت -حامعت جبىك 

 6/9/2016في  314 31/8/2017 1/9/2016 عام أول 

 

 



 

 

 التجارة كلية سا :خام

 اللرار/الركم الىزاري  إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م

 206 31/8/2017 1/9/2016 رابع بيروث ـ لبىانحامعت  مذرش ربيع فتىح محمذ عيذ 1

9/6/2016 

اللصيم ـ حامعت  مذرش وعمت حرب محمذي مشابغ 2

 الضعىدًت

في إظار عام 

 رابع

 28/7/2016في 260 31/8/2017 1/9/2016

في إظار عام  حامعت بيروث ـ لبىان مذرش إكرامي صعيذ مختار 3

 رابع

1/9/2016 31/8/2017 202 

9/6/2016 

في إظار عام  حامعت بيروث ـ لبىان أصتار إًمان ععيت هاصف 4

 خامط

1/9/2016 31/8/2017 199 

9/6/2016 

 203 31/8/2017 1/9/2016 الثث لبىان ـ بيروث حامعت مذرش راهيا بذرالذًً علي مصعفى 5

9/6/2016 

 204 31/8/2017 1/9/2016 الثث لبىان ـ بيروث حامعت أصتار مضاعذ وشىي شاكر علي رحب 6

9/6/2016 

 في إظار عام عفت ـــــ الضعىدًتحامعت  أصتار مضاعذ أحمذ محمذ محمذ ععيت 7

 رابع

1/9/2016 31/8/2017 151      

28/4/2016 

كليت التجارة و إدارة  مذرش علي محمىد مصعفى الهريذي 8

حامعت بيروث  –ألاعمال 

 لبىان -

 205 31/8/2017 1/9/2016 ثان 

9/6/2016 

ــــ  حامعت مذرش  محمىد محمذ هاجي زععىط 9 اإلالك خالذ ــ

 الضعىدًت

في إظار عام 

 أول 

 31/8/2016 367 

23/10/2016 

 

 : ا :كلية التمريضسادس

 اللرار/الركم الىزاري  إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م

 26/9/2016في  342 31/8/2017 1/9/2016 رابع الضعىدًت –حامعت ظيبت  أصتار مضاعذ الهام ًىصف الحىفي 1

كليت ابً صيىا ألاهليت للعلىم  مذرش عسة أهىر علي عبذه 2

 الضعىدًت -بجذة  –العبيت 

 26/9/2016في  334 31/8/2017 1/9/2016 ثان

 

 سابعا : كلية الصيدلة

 اللرار/الركم الىزاري  إلى مً العام حهت ؤلاعارة الىظيفت الاصم م

في إظار عام  الضعىدًتحامعت ظيبت ـ  مذرش صالي علي حلمي 1

 لثثا

1/9/2016 31/8/2017 200 

9/6/2016 

في إظار عام  الضعىدًت –أم اللري  أصتار مضاعذ ايهاب ظلعت عبذالرحيم 2

 ثالث

1/9/2016 31/8/2017 201 

9/6/2016 

                                                           

 

                                       



 

 

 

بيان عذدي بالضادة أعضاء هيئت التذريط اإلاعاريً 

 .م7201م /6201 للعام الجامعي

 

 اإلاجمىع  أصتار مضاعذ أصتار مذرش الكليت

 10 1 2 7 آلاداب

 10 2 2 6 التربيت

 6 2 1 3 السراعت

 11 2 6 3 العلىم

 9 1 2 6 التجارة

 2 - 1 1 التمريض

 2 - 1 1 الصيذلت

 50 8 15 27 اإلاجمىع

 


