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 الشهادة االسم الرباعي واللقب ت
تاريخ الحصول 

 على الشهادة
 اللقب العلمي الجامعة المانحة للشهادة

تاريخ الحصول 
على اللقب 

 العلمي

االختصاص 
 العام

االختصاص 
 الدقيق

1.  

 04/07/2005 دكزٕراِ ُجريعًبر صبير حًذ اعجيذ انس

 جبيعخ يٕسكٕ انحكٕييخ

ب / رٔسي نهُٓذسخ انًذَيخ

 االرحبديخ

 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 20/06/2015 اسزبر يسبعذ

2.  
21/10/2010 دكزٕراِ يٕفك سهًبٌ احًذ فبضم انججٕري 01/10/2001 اسزبر يسبعذ جبيعخ انًٕصم/ انعراق   كيًيبء 

كيًيبء ال 

 عضٕيخ

يصعت عجذانججبر عجذانجبلي لبسى   .3

 انزًر
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 23/04/2009 عذاسزبر يسب جبيعخ انًٕصم/ انعراق 04/05/1999 يبجسزير

4.  
 ييكبَيك انزرثخ ُْذسخ يذَيخ 10/01/2010 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 23/12/2009 دكزٕراِ ايًٍ ٔنيذ َبيف عهي انذثبغ

5.  
 اَشبءاد ُْذسخ يذَيخ 18/05/2010 يذرس جبيعخ ثغذاد/ انعراق 28/04/2010 دكزٕراِ سبنى يٕسف عٕاد حسٍ انًعًبري

6.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 08/05/2011 يذرس جبيعخ ثغذاد/ انعراق 15/08/2014 دكزٕراِ انعهيى يحًٕد حسيٍ انعُبزنيش عجذ

7.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 20/09/2008 يذرس جبيعخ رشَٕك رشيُك /انصيٍ 20/09/2008 دكزٕراِ اَس فخري لبصذ يحًذ انحرثبٔي

 الكادر التدريسي
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احالو زكي اييٍ يحًٕد لصبة   .8

 ثبشي
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 21/08/2008 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 04/01/1999 يبجسزير

9.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 16/09/2010 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 08/04/2007 يبجسزير احًذ يبسيٍ شٓبة احًذ ال طّ

10.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 13/10/2008 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 07/01/1997 يبجسزير يحًذ احًذ سعيذ سهيًبٌ انعجيذي

11.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 8/1/2014 يذرس جبيعخ انًٕصم / انعراق 13/3/2008 يبجسزير َبديخ افراو يعمٕة انرحًبَي

12.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 10/05/2015 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 14/03/2010 يبجسزير حُبٌ حمي اسًبعيم عجذ انخيبط

13.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 30/08/2009 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 09/03/1999 يبجسزير ييبدح حبزو يحًذ عهي انحسيٍ

14.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 02/01/2014 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 05/07/2005 يبجسزير عجير ْبشى حسٍ احًذ انعالٔي

رَب ثرْبٌ عجذانرحًٍ عجذهللا   .15

 انشٕٓاَي
 اَشبءاد ُْذسخ يذَيخ 24/04/2011 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 09/05/2007 يبجسزير

16.  
 2019/02/15 دكزٕراِ يحًذ سبنى شٓبة احًذ انًشٓذاَي

جبيعخ اسطُجٕل انزمُيخ / 

 رركيب
 2012/11/29 يذرس

ُْذسخ 

 يذَي/ثيئخ
 ثيئخ

17.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 31/10/2010 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 25/05/2004 يبجسزير عجذهللا اسًبعيم اثراْيى عطيخ

انكريى يحًذ عًر يحًذ عجذ  .18

 انحيبني
 10/01/2018 دكزٕراِ

( / Nantesجبيعخ َبَذ )

 فرَسب
 يٕاد اَشبئيخ ُْذسخ يذَيخ 16/07/2012 يذرس

19.  

 20/03/2019 دكزٕراِ حبيذ ادريس حبيذ داؤد انخشبة

جبيعخ سبٔس كبرٔاليُب 

(South Carolina) /

 انٕاليبد انًزحذح االيريكيخ

 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 28/09/2008 يذرس يسبعذ

20.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 27/10/2011 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 01/06/2005 يبجسزير حال َجيم ايهيب يعمٕة انشًبس

يحًذ ظبفر عجذانُبفع عجذ انحكيى   .21

 انحيبني
 جيٕركُيك ُْذسخ يذَيخ 05/02/2010 يذرس جبيعخ غبزي عُزبة / رركيب 29/03/2018 دكزٕراِ
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انحبط  ليضبر عجذانْٕبة اثراْيى  .22

 احًذ انحسيُي
 اَشبءاد ُْذسخ يذَيخ 29/06/2016 يذرس جبيعخ انًٕصم/ انعراق 09/10/1993 يبجسزير

23.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 23/09/2007 يذرس يسبعذ جبيعخ انًٕصم/ انعراق 01/08/2007 يبجسزير يحًذ سبنى يحًٕد داؤد انسهيى

24.  
 اَشبءاد ُْذسخ يذَيخ 08/10/2012 يذرس يسبعذ عخ انًٕصم/ انعراقجبي 10/06/2010 يبجسزير يحًذ ْشبو شكر يحًٕد انخفبف

ٔعذ يحًذ عهي عجبس يحًذ   .25

 انٓبثش
 22/12/2016 يذرس يسبعذ جبيعخ انًٕصم/ انعراق 23/01/2003 يبجسزير

ُْذسخ 

 يذَي/ثيئخ
 ثيئخ

26.  
 ثيئخ ُْذسخ يذَيخ 21/12/2016 يذرس يسبعذ جبيعخ ركريذ/ انعراق 17/05/2016 يبجسزير يٕسف حسٍ َجى عجذهللا انججٕري

 


