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 بيان

 هيئت التدريضعضاء أ

 2017/2018املعارين

  



 

 أوال : كليت آلاداب          

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

 –اإلالك فيصل حامعت  مذرش محمذ عبذه بذر الذًً 1

 الضعىدًت

في إظار عام 

 جامً

 وزاري  31/8/2018 1/9/2017

 9/8/2017في3672

في إظار عام  اللصيم ـ الضعىدًتحامعت  مذرش الشركاوي علي محمذ محمىد  2

 جامً

 في3673وزاري  31/8/2018 1/9/2017

9/8/2017 

 –اإلالك صعىد حامعت  أصتار مضاعذ راهيا محمذ عسيس هظمي 3

 الضعىدًت

في إظار عام 

 عاشر

 في3671وزاري  31/8/2018 1/9/2017

9/8/2017 

 7/8/2017في 317 31/8/2018 1/9/2017 صادش الضعىدًت–اإلاجمعت حامعت  أصتار فضل هللا محمذ اصماعيل 4

وزاري  31/8/2018 1/9/2017 جامً الضعىدًت –هجران  حامعت مذرش مصعفى  إبراهيم مصعفى شعبان 5

 16/8/2017في4031

في إظار عام  الضعىدًت –الذمام  حامعت مذرش صامح مصعفى العشماوي  6

 خامط

 24/9/2017في418  31/8/2018 1/9/2017

 في358 31/8/2018 1/8/2017 رابع الضعىدًت –حامعت هجران  أصتار مضاعذ محمذ كمححضين محمىد  7

20/8/2017 

في إظار عام  كعر –حامعت كعر  مذرش بضيىويمحمذ  أحمذ حالل  8

 خامط 

 7/8/2017في322 31/8/2018 1/9/2017

حامعت مصر للعلىم  مذرش هىذ محمذ محمذ درويش هيكل  9

 داخليت (والتكىىلىحيا )إعارة 

في إظار عام 

 جان

 19/10/2017في462 31/8/2018 1/9/2017

 ثانيا : كليت التربيت             

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

في إظار عام  الضعىدًت   -شلراء حامعت مذرش  فاظمه أبى الىىر محمذ  1

 خامط 

 في442 31/8/2018 جاريخ الضفر 

15/10/2017  

ؤلامام عبذ الرحمً  حامعت أصتار  محمىد أبى اإلاعاظي عكاشت 2

  الذمام -بً فيصل  
 
 صابلا

 الضعىدًت –

وزاري  31/8/2018 1/9/2017 جامً

 16/8/2017في4032

 في 231 31/8/2018 1/9/2017 رابع الضعىدًت -حامعت الجىف مذرش الصاوي  عمر  حضام الذًً أحمذ 3

18/7/2017 

          خميط فهيم عبذالفتاح 4

 عبذ العسيس

 –أم اللري  حامعت مذرش

 الضعىدًت

في إظار عام 

 خامط

 في321 31/8/2018 1/9/2017

7/8/2017 

ـــ أمريكا ما حامعت أصتار مضاعذ وصام محمذ اإلاليجي 5 في إظار عام  كالضتر ـ

 صابع

 فيوزاري  4034 31/8/2018 1/9/2017

16/8/2017 

ــــ  حامعت ظيبت بييبع مذرش محمذ صالمت عبذ الحميذصلمان  6

 الضعىدًت

 في319 31/8/2018 1/9/2017 جالثعام 

7/8/2017 

في إظار عام  الضعىدًت -حامعت اإلاجمعت  مذرش حميذ أحمذ خالف عيس ى 7

 جالث

 في301 31/8/2018 1/9/2017

26/7/2017 

 

 

 

 

 



 

               : 
ً
 كليت طب ألاشنانثالثا

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

في 484 31/8/2018 1/12/2017 ألاول  الضعىدًت -حامعت الجىف مدرس أحمذ شىكت راجب هاشم 1

29/10/2017 

 
ً
 : كليت الزراعت رابعا

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

 -اإلالك فيصلحامعت  أصتار مضاعذ حامذ مىصىر حضام الذًً  1

 الضعىدًت

في إظار 

العام 

 خامط

 في6  31/8/2018 1/9/2017

8/1/2018 

في إظار عام  الضعىدًت –حامعت اللصيم  مذرش أحمذ محمىد السهيري  2

 رابع

 8/1/2018في  5 31/8/2018 1/9/2017

ـــ اإلالك عبذالعسيس حامعت  أصتار ًىصف عبذالىهاب ععيت 3 ـ

 الضعىدًت

في إظار 

العام 

 الضابع

 وزاري   5895 31/8/2018 1/9/2017

 12/12/2017في

 محمىد محمذ عبذالرؤوف 4

 كريش

ـــ حامعت  أصتار اإلالك عبذالعسيس ـ

 الضعىدًت

 2017/ 8/ 13في 332 31/8/2018 1/9/2017 صادش

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

 عاشر

في 272 وزاري  31/8/2018 1/9/2017

20/1/2018 

جبىك باإلاملكت العربيت حامعت  مذرش هالت محمىد بيىمي محمذ 6

 الضعىدًت

في إظار عام 

 جالث

 26/7/2017في300 31/8/2018 1/9/2017

 1/8/2017في 310 31/8/2018 1/9/2017 عام أول  الضعىدًت  –حامعت اللصيم  أصتار أحمذ محمذ أحمذ صيذ عجاج  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ً
 : كليت العلوم خامصا

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

 في433 31/8/2018 1/9/2017 خامط الضعىدًت –حامعت شلراء  مذرش عصام علي محمذ صيذ 1

8/10/2017 

في إظار  الضعىدًت –حامعت شلراء  أصتار مضاعذ خرابت الضيذ ابراهيم صعذ 2

العام 

 التاصع 

وزاري  31/8/2018 1/9/2017

 28/9/2017في4920

 –اإلالك عبذ العسيس  حامعت أصتار مضاعذ مذحت عبذ الىعيم شاكر 3

 الضعىدًت

 وزاري  31/8/2018 1/9/2017 صابع

5101 

 15/10/2017في  

 –حامعت العائف  أصتار مضاعذ ًمان عبذ الرزاق حضًإ 4

 الضعىدًت

في إظار عام 

 جامً

في  3670 وزاري  31/8/2018 1/9/2017

9/8/2017 

 –اإلالك عبذ العسيس  حامعت مذرش خميط فتحي حلمي عيس ى 5

 الضعىدًت

في إظار عام 

 عاشر

 5102 وزاري  31/8/2018 1/9/2017

 15/10/2017في

 –كلياث الريان ألاهليت  أصتار مضاعذ الذًبعلي  علي محمذ  6

 الضعىدًت – اإلاذًىت اإلاىىرة 

 في434 31/8/2018 1/9/2017 صادش

8/10/2017 

لعمادة  اإلالك خالذ حامعت مضاعذ أصتار ععاهللا فرج ععاهللا 7

ــــ الضعىدًت البحث العلمي   ــ

 في4033وزاري  31/8/2018 1/9/2017 صابععام 

16/8/2017 

–كليت آلاداب والعلىم  مذرش  أحمذ الحضاهين الضيذ الحضاهين  8

 الضعىدًت  –بيشت الحامعت 

 في إظار عام

 جالث

 20/8/2017في354 31/8/2018 1/9/2017

 –حامعت اإلالك صعىد أصتار الشيخمىس ى محمذ عبذ الرؤوف  9

 الضعىدًت

 في3674وزاري  31/7/2018 1/8/2017 صابع

9/8/2017 

 –بالىحه -الجامعيت  الكليت أصتار مضاعذ محمذ عبذ اللعيف زيً عبذ ربه 10

 الضعىدًت -حامعت جبىك 

 30/8/2017في  377 31/8/2018 1/9/2017 جانعام 

أصعذ عبذ الفتاح حضً عبذ  11

 الرحيم 

 –كليت العلىم التعبيليت  أصتار مضاعذ

 –وزارة التعليم العالي 

 صلعىت عمان

في إظار عام 

 جان 

 في303 31/8/2018 1/9/2017

26/7/2017 

كليت العلىم وآلاداب    مذرش  صفاء عبذ الرحمً عبذ اللادر  12

 الضعىدًت  –حامعت بيشت 

في إظار عام 

 أول 

 في 324 31/8/2018 27/11/2017

7/8/2017 

حامعت  –مركس أبحاث اإلاياه  أصتار مضاعذ ماحذ مصعفى صليمان ألاوصعى 13

 -اإلالك عبذ العسيس  

 الضعىدًت 

في إظار عام 

 أول 

في  565 31/8/2018 15/1/2018

14/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ً
 التجارة كليت : شادشا

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

 283 31/8/2018 1/9/2017 خامط بيروث ـ لبىانحامعت  مذرش ربيع فتىح محمذ عيذ 1

9/7/2017 

ـ  اللصيمحامعت  مذرش وعمت حرب محمذي مشابغ 2

 الضعىدًت

في إظار عام 

 خامط

 7/8/2017في 320 31/8/2018 1/9/2017

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

 خامط

1/9/2017 31/8/2018 282 

9/7/2017 

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

 صادش

1/9/2017 31/8/2018 323 

7/8/2017 

 432 31/8/2018 1/9/2017 رابع لبىان ـ بيروث حامعت أصتار مضاعذ راهيا بذرالذًً علي مصعفى 5

8/10/2017 

 241 31/8/2018 1/9/2017 رابع لبىان ـ بيروث حامعت أصتار مضاعذ وشىي شاكر علي رحب 6

14/6/2017 

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

 خامط

1/9/2017 31/8/2018 222      

26/9/2017 

كليت التجارة و إدارة  أصتار مضاعذ  علي محمىد مصعفى الهريذي 8

حامعت بيروث  –ألاعمال 

 لبىان -

 في318 31/8/2018 1/9/2017 عام خامط

7/8/2017 

ــــ  حامعت مذرش  محمىد محمذ هاجي زععىط 9 اإلالك خالذ ــ

 الضعىدًت

في إظار عام 

 جالث 

1/9/2017 31/8/2018 357 

20/8/2017 

 
ً
 : :كليت التمريض شابعا

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

 9/9/2017في  384 31/8/2018 1/9/2017 خامط الضعىدًت –حامعت ظيبت  أصتار مضاعذ الهام ًىصف الحىفي 1

كليت ابً صيىا ألاهليت للعلىم  مذرش عسة أهىر علي عبذه 2

 الضعىدًت -بجذة  –العبيت 

 20/8/2017في  360 31/8/2018 1/9/2017 لثجا

 –كليت العلىم التعبيليت  مذرش   ماحذة محمىد محمذ الجميل  3

حامعت ألامير صعام بً عبذ 

  -وادي الذواصر–العسيس 

 الضعىدًت 

 8/12/2017 أول 

جاريخ الليام 

 باإلحازة

 26/7/2017في 298 31/8/2018

 
ً
 : كليت الصيدلتثامنا

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

في إظار عام  حامعت ظيبت ـ الضعىدًت أصتار مضاعذ  صالي علي حلمي 1

 رابع

1/9/2017 31/8/2018 302 

26/7/2017 

 –أم اللري  حامعت أصتار  ايهاب ظلعت عبذالرحيم 2

 الضعىدًت

في إظار عام 

 رابع

1/9/2017 31/8/2018 299 

26/7/2017 

                                                           

 

                                       



 

بيان عذدي بالضادة أعضاء هيئت التذريط اإلاعاريً 

 .م8201 م /7201 للعام الجامعي

 

 اإلاجمىع  أصتار مضاعذ أصتار مذرش الكليت

 9 1 2 6 آلاداب

 7 1 1 5 التربيت

 7 3 1 3 السراعت

 13 1 8 4 العلىم

 9 1 4 4 التجارة

 3 - 1 2 التمريض

 2 1 1 - الصيذلت

 1 - - 1 ظب ألاصىان

 51 9 18 24 اإلاجمىع

 


