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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2001/2002ظٕاٟس اجلاوعٛ لمعاً اجلاوعٜ 

======== 

 

 الْظٔفة اشه الفائس اجملال اشه اجلائسة
أستاذ متفخغ بقدم الرشاعات الغحايئة  عبد التْاب أمني خلٔفة املَيدطأ.د/  العلْو اجلامعة التكدٓرٓة

 بكمية الدراعة
أستاذ متفخغ بقدم السشاهج وطخق  أ.د/ صفٔة ذلند أمحد شالو ىٔةالعلْو اإلىصا

 التجريذ  بكمية التخبية
 أستاذ مداعج بقدم الشبات / دلدى حصني عبد التْاب أمحدد العلْو اجلامعة التعحٔعٔة

 بكمية العمهم
أستاذ مداعج ورئيذ قدم المغة  -د/ باشه صاحل ذلند  داّد العلْو اإلىصاىٔة

ووكيل الكمية لذئهن التعميم األسبانية 
 والظالب بكمية األلدن

على مصتْى اجلامعة  األشتاذ املجاىل
 "مياصفة"

أستاذ بقدم الترهيخ بكمية الفشهن  أ.د/ الصٔد صاحل الصٔد الكناش
 الجسيمة

 األستاذ بقدم الفيدياء بكمية العمهم أ.د/ عبد الرمحً عبد العسٓس أمحد -2
أستاذ ورئيذ قدم الفمدفة اإلسالمية  أ.د/ ذلفْظ على حصً عساو -1 على مصتْى الللٔات 

 وعسيج كمية دار العمهم األسبق
 أستاذ بكمية الهشجسة أ.د/ ّحٔد ٓصرى على -2
 وكيل كمية التخبية الخياضية أ.د/ مضطفى حصني باٍى -3
 وكيل كمية طب األسشان أ.د/ ذلنْد عبد الفتاح -4
 وكيل كمية الفشهن الجسيمة يعه علْاىىأ.د/  عبد امل -5

 وكيل كمية اآلداب أ.د/ صفْت عبد اهلل اخلطٔب -6
 أستاذ السشاهج وطخق التجريذ  أ.د/ صفٔة ذلند أمحد -7

 بكمية التخبية
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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2002/2003ظٕاٟس اجلاوعٛ لمعاً اجلاوعٜ 

======== 

 

 الْظٔفة اشه الفائس اجملال ائسةاشه اجل
أستاذ متفخغ بكمية الدراعة ورئيذ الجامعة  أ.د/ مجال أبْ امللارو رزق العلْو اجلامعة التكدٓرٓة

 األسبق
أستاذ ورئيذ قدم الفمدفة اإلسالمية وعسيج  أ.د/ ذلفْظ على حصً عساو العلْو اإلىصاىٔة

 كمية دار العمهم األسبق
 مداعج بكمية الدراعةأستاذ  د/ أىْر عبد العسٓس جالل لعلْوا اجلامعة التعحٔعٔة

 أستاذ مداعج بكمية الفشهن الجسيمة د/ ذلند جالل حصً ظحاتة العلْو اإلىصاىٔة
أستاذ ورئيذ قدم الهشجسة الكيسيائية ووكيل  أ.د/ أغارٓد ذلنْد تآب على مصتْى اجلامعة  األشتاذ املجاىل

 وخجمة السجتسع كمية الهشجسة لذئهن البيئة
أستاذ مداعج بقدم التخميم وصيانة اآلثار  د/ حصني ذلند على -1 على مصتْى الللٔات 

 بكمية الفشهن الجسيمة
أستاذ ميكخوبيهلهجيا األغحية ووكيل كمية  أ.د/ أمحد ظْقى زٍراٌ -2

الدياحة والفشادق لذئهن البيئة وخجمة 
 السجتسع

 جرس بقدم المغة األسبانية الس د/ عبد العال صاحل طُ -3
 بكمية األلدن

 أستاذ بقدم الذخيعة اإلسالمية أ.د/ ذلند عبد الرمحً ذلند -4
ووكيل كمية دار العمهم لذئهن التعميم  

 والظالب 
 أستاذ بقدم عمم الشفذ التخبهى  أ.د/  على حصني على بدارى -5

 بكمية التخبية
 اذ بقدم الكيسياء بكمية العمهمأست أ.د/ أمحد رلتار ىْر الدًٓ -6
 أستاذ بقدم السيكخوبيهلهجيا الدراعية  أ.د/ جابر زآد عبد الْىٔض -7

 بكمية الدراعة
أستاذ ووكيل كمية اآلداب لذئهن الجراسات  أ.د/ صفْت عبد اهلل اخلطٔب -8

 العميا والبحهث
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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2003/2004اوعٛ لمعاً اجلاوعٜ ظٕاٟس اجل

======== 

 

 الْظٔفة اشه الفائس اجملال اشه اجلائسة
أستاذ متفخغ بقدم الهشجسة الكيسيائية  أ.د/ حصيني مضطفى عضفْر العلْو اجلامعة التكدٓرٓة

 بكمية الهشجسة
 أستاذ متفخغ بقدم اآلثار  أ.د/ رمضاٌ عبدِ على  العلْو اإلىصاىٔة

 بكمية اآلداب
 مداعج بقدم الهراثة أستاذ  د/ قاشه زكى أمحد العلْو جلامعة التعحٔعٔةا

 بكمية الدراعة
 أستاذ مداعج بقدم المغة العخبية  د/ مضطفى ذلند أبْ العال  العلْو اإلىصاىٔة

 بكمية اآلداب ووكيل كمية األلدن
 لدياحة والفشادق وكيل كمية ا أ.د/ أمحد ذلنْد ٍناو على مصتْى اجلامعة  األشتاذ املجاىل

 لذئهن التعميم والظالب
 أستاذ ورئيذ قدم الكيسياء  د/ أبْ الفتْح الصٔد مراد -1 على مصتْى الللٔات 

 بكمية العمهم
 أستاذ ورئيذ قدم الشحت  أ.د/ ذلند إمساعٔل شعد جاٍني -2

 بكمية الفشهن الجسيمة
 أستاذ بقدم وقاية الشبات  أ.د/ صالح ذلند حصني -3

 بكمية الدراعة
 أستاذ ورئيذ قدم الهشجسة الكهخبائية أ.د/ حصً حصني حصني التنلى -4

 بكمية الهشجسة
 أستاذ بقدم الباثهلهجى  أ.د/  ّفاء فرغلى ذلند عارف -5

بكمية التسخيض لمجراسات العميا والبحهث 
 ومجيخ وحجة التذخيص السبكخ لألورام

ذ بقدم الفمدفة ووكيل كمية اآلداب أستا أ.د/ أمحد ذلنْد اجلسار -6
 لذئهن التعميم والظالب

 أستاذ بقدم السشاهج وطخق التجريذ أ.د/ مضطفى إمساعٔل مْشى -7
 بكمية التخبية
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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2004/2005ظٕاٟس اجلاوعٛ لمعاً اجلاوعٜ 

======== 

 

 الْظٔفة اشه الفائس اجملال اشه اجلائسة
أستاذ متفخغ بقدم التذخيح بكمية الظب  أ.د/ ماٍر مضطفى كامل العلْو اجلامعة التكدٓرٓة

 ورئيذ الجامعة الدابق
 أستاذ متفخغ بقدم التاريخ أ.د/ ذلند ذلنْد أمحد إدرٓض  العلْو اإلىصاىٔة

 بكمية اآلداب
مداعج وقائم بأعسال رئيذ قدم أستاذ  د/ مَيد ذلند ذلنْد حصيني العحنى العلْو اجلامعة التعحٔعٔة

 العسارة بكمية الهشجسة
 العلْو اإلىصاىٔة

 "مياصفة"
 أستاذ مداعج بقدم االجتساع د/ رجاء ذلند عبد الْدّد   -1

 بكمية اآلداب 
أستاذ مداعج ورئيذ قدم اإلعالم  د/ حصً على ذلند على -2

 بكمية اآلداب
 على مصتْى اجلامعة  األشتاذ املجاىل

 "مياصفة"
 أستاذ بقدم البداتين بكمية الدراعة أ.د/ فٔضل فاضل أمحد حصً -1
 أستاذ الفمدفة اإلسالمية  أ.د/ ذلند على ذلند اجليدى -2

بكمية دار العمهم ووكيل الكمية لذئهن 
 الجراسات العميا والبحهث

 لظاقةأستاذ بقدم هشجسة القهى وا د/ ّجُٔ ّدٓع مرزّق -1 على مصتْى الللٔات 
 بكمية الهشجسة

أستاذ ووكيل كمية الفشهن الجسيمة  أ.د/ فْزٓة الصٔد رمضاٌ -2
 لذئهن خجمة السجتسع وتشسية البيئة

 أستاذ بقدم االجتساع بكمية اآلداب أ.د/ ذلنْد مضطفى كنال -3
 مجرس بقدم المغة األسبانية  د/ باشه صاحل داّد ذلند -4

 بكمية األلدن
 عسيج  كمية الدياحة والفشادق عبد البارى أمحد على داّدأ.د/   -5

 أستاذ بقدم الكيسياء بكمية العمهم أ.د/ فتحى فَٔه عبد اللطٔف -6
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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2005/2006ظٕاٟس اجلاوعٛ لمعاً اجلاوعٜ 

======== 

 

 الْظٔفة اشه الفائس اجملال اشه اجلائسة
 الجخاحة بقدمالستفخغ األستاذ  أ.د/ مدحت مضطفى أمحد ثابت العلْو امعة التكدٓرٓةاجل

 الظب بكمية
السشاهج  األستاذ الستفخغ بقدم أ.د/ ذلند على ىضر العلْو اإلىصاىٔة

 التخبية بكميةوطخق التجريذ 
ة االستعاضقدم السداعج باألستاذ  د/ جَٔاٌ فلرى ذلند العلْو اجلامعة التعحٔعٔة

الرشاعية بكمية طب األسشان 
ا ووكيل الكمية لذئهن الجراسات العمي

 والبحهث
 العلْو اإلىصاىٔة

 ."مياصفة"
 الشحت  بقدممجرس  د/ رأفت الصٔد ميضْر -1

 بكمية الفشهن الجسيمة
األستاذ السداعج بقدم الجراسات  د/ حصً إمساعٔل عبد الػيى -2

 األدبية بكمية دار العمهم
أستاذ بقدم السشاهج وطخق التجريذ  أ.د/ كْثر إبرأٍه ذلند قطب على مصتْى اجلامعة املجاىلاألشتاذ 

 بكمية التخبية
أستاذ بقدم هشجسة اإلنتاج  أ.د/ عبد الفتاح ذلند ٍاظه -1 على مصتْى الللٔات

 والترسيم بكمية الهشجسة
هن وكيل كمية الفشهن الجسيمة لذئ أ.د/ ذلند  على ذلنْد خاطر -2 

 الجراسات العميا والبحهث
 أستاذ بقدم اإلعالم بكمية اآلداب أ.د/ ذلند شعد أمحد إبرأٍه -3 
أستاذ بقدم بيهلهجيا الفم بكمية طب  أ.د/ على عبد احللٔه عبد العظٔه -4 

األسشان ووكيل الكمية لذئهن التعميم 
 والظالب
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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ

 2007/2008ٟس اجلاوعٛ لمعاً اجلاوعٜ ظٕا

======== 

 

 الٕظٗفٛ اشي الفاٟس اجملاه اشي اجلاٟسٚ

ة ئيأستاذ متفخغ بقدم الرشاعات الغحا ملرحًٕ أ.د/ عبد التٕاب أوني خمٗفٛ املٍّدطا العمًٕ اجلاوعٛ التقدٖرٖٛ
 بكمية الدراعة

 العمًٕ اإلٌصاٌٗٛ

 "وٍاصفٛ"

 األستاذ الستفخغ بقدم الجيكهر وصمي أ.د/ ٔفاٞ عىر عبد احلمٗي -1
 بكمية الفشهن الجسيمة

أستاذ متفخغ بقدم السشاهج وطخق  أ.د/ صفٗٛ ذلىد أمحد شالً -2
 التجريذ  بكمية التخبية

 تم حجب الجائدة العمًٕ اجلاوعٛ التعحٗعٗٛ
 تم حجب الجائدة العمًٕ اإلٌصاٌٗٛ

عمٜ وصتٕٝ  األشتاذ املجاىل

 ٛ"اجلاوعٛ "وٍاصف

 أستاذ بقدم الترهيخ  أ.د/ الصٗد صاحل الصٗد القىاش
 بكمية الفشهن الجسيمة

 أستاذ بقدم اإلنتاج الحيهانى أ.د/ ذلىد عبد الفتاح أمحد ذلىد -2
 بكمية الدراعة 
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 أمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 ظاٟسٚ اجلاوعٛ لألشتاذ املجاىل عمٜ وصتٕٝ الكمٗات 

 2007/2008اوعٜ لمعاً اجل

======== 

 

 الٕظٗفٛ اشي الفاٟس اجملاه اشي اجلاٟسٚ

عمٜ وصتٕٝ  األشتاذ املجاىل

 الكمٗات 

 أستاذ بقدم الهشجسة السجنية  أ.د/ حصني أبٕ الصعاد حصني عبد املتعاه -1
 بكمية الهشجسة

 مجرس بقدم المغة اإلنجميدية  د/ أميَ أوني عمٜ ذلىٕد اجلىن  -2
 لدنبكمية األ

 أستاذ مداعج بقدم المغة العخبية  د/ ِٗاً عمٜ محاد -3
 بكمية اآلداب
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 أمساٞ املٕظفني ٔالعىاه الفاٟسَٖ 

 2007/2008ظٕاٟس اجلاوعٛ لمعاً اجلاوعٜ 

======== 

 

 الٕظٗفٛ اشي الفاٟس اجملاه اشي اجلاٟسٚ

عمٜ وصتٕٝ اإلدارٚ  املٕظف املجاىل

 املركسٖٛ

اإلدارة العامة بفشى تسخيض أول   -خمٗن ذلىدٚ/ لٗمٜ أمحد الصٗد
 لمخجمات الظبية

 عمٜ وصتٕٝ الكمٗٛ

 "وٍاصفٛ"

كاتب سكختارية ومحفهعات أول  -زٍٖب ذلىد البدر عبد احملصَ/ ٚالصٗد -1
 أ.د/ عسيجة كمية الهشجسة بسكتب

  -الصٗدٚ/ فاطىٛ عبد الرحٗي أبٕ العُٕٗ -2

 

خة كاتب سكختارية ومحفهعات ثان مجي
 مكتب أ.د/ عسيج كمية الفشهن الجسيمة

عمٜ وصتٕٝ اإلدارٚ  املجاىل عاونال

 املركسٖٛ

 "وٍاصفٛ"

 سائق أول بإدارة وحجة وسائل الشقل  -عبد الرحٗي ذلىد وازُ/ العاون -1
 عامل خجمات معاونة بسكتب  -خمف ربٗع تٌٕٜ إواً العاون/ -2 

 أ.د/ رئيذ الجامعة 
 عمٜ وصتٕٝ الكمٗٛ 

 

  -لعاون/ رجب عمٜ أبٕ العال جاد الربا

 

 معاون خجمة مستاز بكمية الهشجسة
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2011- 2012 
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 بٗاُ بأمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ

 2011/2012ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

ٜ   احلٔاة علْو اجلامعة التكدٓرٓة سػػػػػػػػػتاذ بقدػػػػػػػػػم أ -أ.د/ وعتزززززززززس بزززززززززا  وضززززززززز فٜ الزززززززززدوٗاط
 األمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الظب

أسػػػتاذ بقدػػػم الشحػػػت بكميػػػة  -أ.د/ ذلىززد إمساعٗزززن جززاِني   العلْو اإلىصاىٔة
 الفشهن الجسيمة

أسػػػػػػػػتاذ مدػػػػػػػػػاعج بقدػػػػػػػػػم  -د/ شززززززززٗد فكززززززززرٝ عبززززززززد الِٕزززززززززاب    احلٔاة علْو اجلامعة التعحٔعٔة
 الكائشات الجقيقة والسشاعة والفيخوسات بكمية الظب

أسػػػتاذ بقدػػػم بكميػػػة الفشػػػهن  -د/ زكرٖزززا أمحزززد حزززافغ أمحزززد    ْو اإلىصاىٔةالعل
 الجسيمة

 أستاذ بقدم -أ.د/ وض فٜ فتٕح عمٜ الضباغ على مصتْى اجلامعة اجلامعة لألشتاذ املجاىل
 الخياضيات بكمية العمهم
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2012- 2013 
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 بٗاُ بأمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2012/2013ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

أسػػػػػػػػػػتاذ  -أ.د/ ذلىززززززززززٕد ذلىزززززززززٕز د ذلىززززززززززد أبززززززززززٕ العٗززززززززززٍني     احلٔاة علْو اجلامعة التكدٓرٓة
 الباطشة العامة بكمية الظب

 أستاذ الجغخافيا بكمية اآلداب -أ.د/ ذلىد ودحت جابر العلْو اإلىصاىٔة

أسػػػتاذ الهشجسػػػة  -عزززس ذلىزززد عبزززد اجلزززٕاد  د/ ٔاٟزززن عبزززد امل احلٔاة علْو اجلامعة التعحٔعٔة
 الكيسيائية بكمية الهشجسة

أسػػتاذ مدػػاعج بقدػػم  -د/ طززارأ أمحززد عبززد احلىٗززد ٌززازه     العلْو اإلىصاىٔة
 تخميم وصيانة اآلثار بكمية الفشهن الجسيمة

 أستاذ الكيسياء -أ.د/ عالٞ الدَٖ عبد احلفٗغ حصَ على مصتْى اجلامعة اجلامعة لألشتاذ املجاىل
 بكمية العمهم
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2013- 2014 
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 بٗاُ بأمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2013/2014ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

 أستاذ الكيسياء بكمية العمهم -أ.د/ ذلىد إبراِٗي زكٜ علْو أشاشٔة اجلامعة التكدٓرٓة

علْو زراعٔة 
 ّبٔطرٓة

ٜ أ.د/ املرشزززززززٜ أبززززززز  سػػػػػػػتاذ الكيسيػػػػػػػاء أ -ٕ الفتزززززززٕح املرشززززززز
 الدراعية بكمية الدراعة

أسػػػػػػتاذ الجيهلهجيػػػػػػا  -أ.د/ عضززززززاً الززززززدَٖ صززززززادأ فرحززززززات   علْو أشاشٔة اجلامعة التعحٔعٔة
 بكمية العمهم

 أستاذ الهراثة بكمية الدراعة -أ.د/ قاشي زكٜ أمحد على مصتْى اجلامعة اجلامعة لألشتاذ املجاىل
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2014- 2015 



 

 اإلدارٚ العاوٛ لمعالقات العمىٗٛ ٔالجقافٗٛ

 إدارٚ العالقات الجقافٗٛ               

 

 22 

 

 دٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ بٗاُ بأمساٞ الصا

 2014/2015ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

 أستاذ الكيسياء بكمية العمهم -أ.د/ أبٕ الفتٕح الصٗد وراد علْو أشاشٔة اجلامعة التكدٓرٓة

علْو زراعٔة 
 ّبٔطرٓة

أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذ  -برٖعزززززززززززززززززززْ الزززززززززززززززززززٌٕٗض أ.د/ جزززززززززززززززززززابر زاٖزززززززززززززززززززد عبزززززززززززززززززززد   
 خوبيهلهجيا الدراعية بكمية الدراعةالسيك

علْو ٍيدشٔة 
 ّتليْلْجٔة

ٖزززززب   ٖزززززد ذلىزززززٕد تا أسػػػػػتاذ الهشجسػػػػػة الكيسيائيػػػػػة  -أ.د/ أغار
 بكمية الهشجسة

علْو اجتناعٔة 
 ّإىصاىٔة

عمػػم قدػػم متفػخغ بأسػػتاذ  -أ.د/ ذلٗزٜ الزدَٖ عجىززاُ ذلصزب    
 المغة والجراسات الدامية والذخقية  بكمية دار العمهم

لألشتاذ املجاىل اجلامعة   أستاذ الجيهلهجيا بكمية العمهم -أ.د/ حصَ ذلىد حمىٜ على مصتْى اجلامعة 

  أحصً رشالة دكتْراِ
مجرس بقدم الكيسياء  -د/ عضىت ذلىد ظخاتٛ العرٖف

 بكمية العمهم

  أحصً رشالة ماجصتري
مجرس مداعج بقدم هشجسة  -ً/ ذلىٕد خالد ذلىد ذلىد

 لهشجسةالحاسبات والشغم كمية ا

  الطالب املجاىل
 الفخقة الخامدة كمية الظب -أمحد محدٝ ظخاتٛ ذلىد

  الطالبة املجالٔة
 الفخقة الثانية كمية الظب -ِاجر عمٜ حصَ

  أفضل املْاقع البحجٔة
أستاذ مداعج بقدم هشجسة  -د/ ذلىد وض فٜ اجلٍدٝ

 القهى السيكانيكية والظاقة كمية الهشجسة

 
أستاذ متفخغ بقدم الكيسياء  -زكٜ أ.د/ ذلىد إبراِٗي

 بكمية العمهم

 
أستاذ مداعج بقدم الكيسياء  -د/ عىرٔ خمٗن فدرٝ دٖاب

 بكمية العمهم
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2015- 2016 
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 بٗاُ بأمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2015/2016ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

 أستاذ الكيسياء بكمية العمهم -أ.د/ كىاه ٖٕشف صادأ  ْو أشاشٔةعل اجلامعة التكدٓرٓة

أسػػػػػػتاذ بقدػػػػػػم الجخاحػػػػػػة  - أ.د/ حصززززززني وٕشززززززٜ حصززززززني ع ززززززا  علْو طبٔة ّصٔدلٔة
 العامة بكمية الظب

د القىزززززززاش      آداب ّعلْو إىصاىٔة د صزززززززاحل الصززززززٗز قدػػػػػػػػم متفػػػػػػػخغ بأسػػػػػػػتاذ  -أ.د/ الصززززززٗز
 الترهيخ بكمية الفشهن الجسيمة

عٔةاجلامعة التعحٔ أسػػػػتاذ مدػػػػاعج بقدػػػػم الكيسيػػػػاء  -د/ عىززززرٔ خمٗززززن فدززززرٝ دٖززززاب   علْو أشاشٔة 
 بكمية العمهم

أسػػػػػػتاذ مدػػػػػػػاعج بقدػػػػػػم الهشجسػػػػػػػة  -د/ ذلىززززززد صززززززالح ذلىززززززٕد    علْو ٍيدشٔة ّتليْلْجٔة
 الكيسيائية بكمية الهشجسة

أستاذ بقدم الكيسياء التحميمية بكمية  -أ.د/ ذلىٕد أمحد عىر علْو طبٔة ّصٔدلٔة
 لةالريج

ُ   على مصتْى اجلامعة اجلامعة لألشتاذ املجاىل د عبزززززد املٕجزززززٕد بزززززدرا أسػػػػػتاذ متفػػػػػخغ  -أ.د/ ذلىزززززٕد عبزززززد الرظززززٗز
 بقدم عمم االجتساع بكمية اآلداب

أستاذ بقدم أمػخاض الشبػات بكميػة  -أ.د/ إٌٔر عبد العسٖس جاله
 الدراعة

ٜ   علْو علنٔة أفضل رشالة الدكتْراِ بقدػػػػػم الكيسيػػػػػاء بكميػػػػػة  مػػػػػجرس  -د/ شزززززارٚ ذلىزززززد وضززززز ف
 العمهم

ٜ    علْو علنٔة أفضل رشالة ماجصتري مػػػػػػػجرس مدػػػػػػػاعج بقدػػػػػػػم   -الصزززززززٗد/ إشزززززززالً ذلىزززززززد وضززززززز ف
 الكيسياء التحميمية بكمية الريجلة

د/ أمحزززد ذلٗزززٜ خمزززف صزززقر   علْو ىظرٓة مػػػجرس مدػػػاعج بقدػػػم عمػػػم   -الصززٗز
 االجتساع بكمية اآلداب

الفخقػػػػػة الثانيػػػػػة كميػػػػػة طػػػػػب  -ال الزززززب/ ذلىزززززٕد وزززززدحت رجزززززب     الطالب املجاىل
 األسشان

 الفخقة الدادسة كمية الظب -ال البٛ/ دالٗا وض فٜ ثابت  الطالبة املجالٔة
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 بٗاُ بأمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ 

 2015/2016ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

أعلى ععرة باحجني 
اثَهإشتعَادًا بأحب  

تاذ متفػػػػػػػػػخغ بقدػػػػػػػػػم أسػػػػػػػػػ -أ.د/ ذلىزززززززززد عبزززززززززد احلىٗزززززززززد أمحزززززززززد  
 بكمية الظبالسيكخوبيهلهجى والسشاعة 

  ٜ  أسػػػػػتاذ متفػػػػػخغ بقدػػػػػم الكيسيػػػػػاء -أ.د/ ذلىزززززد إبزززززراِٗي زكززززز
 بكمية العمهم

سػػػػػػػػة أسػػػػػػػػتاذ بقدػػػػػػػػم الهشج -أ.د/ ٌاصززززززززر عمززززززززٜ ذلىززززززززد بركززززززززات  
 الكيسيائية بكمية الهشجسة

أسػػػػػػتاذ متفػػػػػػخغ بقدػػػػػػم  -أ.د/ ممززززززدٔح ذلىززززززٕد عجىززززززاُ ٌضززززززار  
   بكمية الهشجسة الهشجسة الكيسيائية

  ٝ أسػػػػػػػػتاذ متفػػػػػػػػخغ بقدػػػػػػػػم  -أ.د/ ذلىزززززززد ظززززززززٕقٜ عمززززززززٜ اجلٍززززززززد
   بكمية الهشجسة الهشجسة الكيسيائية

أسػػػػػتاذ بقدػػػػػم  -اشزززززي املرحزززززًٕ أ.د/ أمحزززززد عبزززززد الزززززالٓ أمحزززززد    
   بكمية العمهم الكيسياء

تاذ بقدػػػم أسػػػ -اشزززي املرحزززًٕ أ.د/ دزززاه عبزززد احلمزززٗي ذلىزززد حصزززني  
 الكيسياء بكمية العمهم

بكميػػة  أسػػتاذ بقدػػم عمػػهم الحاسػػب -أ.د/ ذلزب روززسٝ جززرجض  
   العمهم

 أسػػػػتاذ متفػػػػخغ بقدػػػػم الكيسيػػػػاء -أ.د/ عززززست ذلىززززٕد شززززمٗىاُ 
 بكمية العمهم

أسػتاذ بقدػم السيكخوبيهلػهجى  -أ.د/ شٗد فكرٝ عبزد الِٕزاب   
   بكمية الظب والسشاعة
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2016- 2017 
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 أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ  بٗاُ بأمساٞ الصادٚ

 2016/2017ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

أسػػػػػتاذ وقايػػػػػة الشبػػػػػات  -أ.د/ دزززززاه أبزززززٕ املكزززززارً العزززززسب رزأ   التنٔس ّالعطاء
 بكمية الدراعة ورئيذ الجامعة األسبق

بقدػػػػػػم  متفػػػػػػخغ أسػػػػػػتاذ -احلفززززززٗغ حصززززززَأ.د/ عززززززالٞ الززززززدَٖ عبززززززد  علْو أشاشٔة اجلامعة التكدٓرٓة
 الكيسياء كمية العمهم

أسػػػػػػػػػػتاذ متفػػػػػػػػػػخغ بقدػػػػػػػػػػم  -أ.د/ ذلىززززززززززد عبززززززززززد احلىٗززززززززززد أمحززززززززززد  علْو طبٔة ّصٔدلٔة
 السيكخوبيهلهجى والسشاعة بكمية الظب

ُ  علْو زراعٔة ّبٔطرٓة أسػػتاذ متفػػخغ بقدػػم األلبػػان  -أ.د/ أمحززد ظززٕقٜ ذلىززد زِززرا
 بكمية الدراعة

أسػػػتاذ بقدػػػم الكيسيػػػاء كميػػػة  أ.د/ شزززمٕٝ أبزززٕ القاشزززي أمحزززد    علْو أشاشٔة اجلامعة التعحٔعٔة
 العمهم

احلاصلني على معرّعات 
 حبجٔة

  ٝ أسػػػتاذ بقدػػػم الفيديػػػاء بكميػػػة  -أ.د/ عضزززاً الصزززٗد عبزززد ا زززاد
 العمهم وعسيج الكمية األسبق

  ُ مػػػػػػػػػجرس بقدػػػػػػػػػم هشجسػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػهى  -د/ ذلىزززززززززد ر زززززززززا عجىزززززززززا
 ةالسيكانيكية والظاقة بكمية الهشجس

مػػجرس بقدػػم الكيسيػػاء بكميػػة  -د/ ذلىززٕد عرفززات عبززد احلىٗززد    
 العمهم

ٛ  علْو علنٔة أفضل رشالة الدكتْراِ مػػػػػػػجرس بقدػػػػػػػم الهشجسػػػػػػػة  د/ جّٗزززززززاُ وضززززززز فٜ ق زززززززب طمبززززززز
 الكيسيائية بكمية الهشجسة

مػػػػػجرس مدػػػػػاعج بقدػػػػػم  الصززززٗد/ أبزززززٕ بكزززززر عبزززززد الِٕززززاب أمحزززززد    علْو علنٔة أفضل رشالة ماجصتري
 يمية بكمية الريجلةالكيسياء التحم

د عبززززد احلمززززٗي   مػػػػجرس مدػػػػاعج بقدػػػػم  -الصزززٗدٚ/ ملٗززززاٞ الصززٗز
 الكيسياء بكمية العمهم

   َ د/ ذلىززززد صززززالح ذلىززززد حصزززز مػػػػجرس مدػػػػاعج بقدػػػػم   -الصزززٗز
 الهشجسة الكهخبائية بكمية الهشجسة
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 بٗاُ بأمساٞ الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض الفاٟسَٖ

 2016/2017ظٕاٟس اجلاوعٛ لعاً 

********** 
 اشي املرظح اجملاه اشي اجلاٟسٚ

أعلى ععرة باحجني 
 إشتعَادًا بأحباثَه

تاذ متفػػػػػػػػػخغ بقدػػػػػػػػػم أسػػػػػػػػػ -أ.د/ ذلىزززززززززد عبزززززززززد احلىٗزززززززززد أمحزززززززززد  
 بكمية الظبالسيكخوبيهلهجى والسشاعة 

  ٜ  أسػػػػػتاذ متفػػػػػخغ بقدػػػػػم الكيسيػػػػػاء -أ.د/ ذلىزززززد إبزززززراِٗي زكززززز
 بكمية العمهم

متفػػػػػػخغ بقدػػػػػػم  أسػػػػػػتاذ -أ.د/ ممززززززدٔح ذلىززززززٕد عجىززززززاُ ٌضززززززار  
   بكمية الهشجسة الهشجسة الكيسيائية

أسػػػػتاذ البػػػػاثهلهجى بكميػػػػة  -أ.د/ دالٗزززا ذلىززززد عبززززد الززززرحٗي  
 الظب

أسػػػػػتاذ بقدػػػػػم  -اشزززززي املرحزززززًٕ أ.د/ أمحزززززد عبزززززد الزززززالٓ أمحزززززد    
   بكمية العمهم الكيسياء

  ٝ أسػػػػػػػػتاذ متفػػػػػػػػخغ بقدػػػػػػػػم  -أ.د/ ذلىزززززززد ظززززززززٕقٜ عمززززززززٜ اجلٍززززززززد
 جسةبكمية الهش الهشجسة الكيسيائية

بكميػػة  أسػػتاذ بقدػػم عمػػهم الحاسػػب -أ.د/ ذلزب روززسٝ جززرجض  
   العمهم

البػػػػاثهلهجى بقدػػػػم مدػػػػاعج أسػػػػتاذ  -د/ وارٖاٌززززا فتخزززٜز كاوززززن 
 بكمية الظب

الهشجسػػة أسػػتاذ بقدػػم  -ذلىززٕد عبززد احلمززٗي عبززد اجلززٕاد  أ.د/  
 الكيسيائية بكمية الهشجسة

الفخقة الثالثة كميػة  دال الب/ عبد ا  أشاوٛ ذلىد أمحز   الطالب املجاىل
 الفشهن الجسيمة

الفخقػة الثانيػة كميػة طػب  -ال الب/ ذلىزٕد وزدحت جزابر    
 األسشان

 الفخقة الدادسة كمية الظب ال البٛ/ ٍِد رجب شٗد  الطالبة املجالٔة
الفخقػػػػػة الدادسػػػػة كميػػػػػة  -ال البززززٛ/ دالٗززززا وضزززز فٜ ثابززززت     

 الظب
 



 

 اإلدارٚ العاوٛ لمعالقات العمىٗٛ ٔالجقافٗٛ

 إدارٚ العالقات الجقافٗٛ               

 

 29 

 

2017- 2018 



 

 اإلدارٚ العاوٛ لمعالقات العمىٗٛ ٔالجقافٗٛ

 إدارٚ العالقات الجقافٗٛ               

 

 31 

 

ٔاملكروني فٜ احتفاه عٗد العمي  رٖض الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدبأمساٞ بٗاُ   

 2018-2017وَ احلاصمني عمٜ اجلٕاٟس العمىٗٛ لعاً 

************** 
 ىْع التلرٓه الْظٔفة االشه و
 جائدة التسيد والعظاء رئيذ الجامعة األسبق أ.د/ واِر وض فٜ كاون 1
أ.د/ ذلىززززززززززززد عبززززززززززززد الِٕززززززززززززاب   2

 الٍاغٜ

نائب رئيذ الجامعة األسبق 
 عميم والظالبلذئهن الت

 جائدة الهفاء

ٌزززززززززززززززززززٕر الزززززززززززززززززززدَٖ    3 أ.د/ ذلىزززززززززززززززززززد 

 إبراِٗي الصبعأٝ

أستاذ بقدم الجغخافيا وقائم 
 بعسل عسيج كمية اآلداب

جائدة الجامعة التقجيخية 
فى مجال اآلداب والعمهم 

 اإلندانية
عفزززززززززززززززززا  ذلىزززززززززززززززززد عبزززززززززززززززززد  أ.د/  4

 احلىٗد  ذلىد

الكيسياء بقدم مداعج أستاذ 
 العمهمبكمية 

معة التذجيعية جائدة الجا
فى مجال العمهم 

 األساسية

د/ خالزززززززد حربزززززززٜ ذلىزززززززد عبزززززززد     5

 العاه

هشجسة القهى بقدم مجرس 
بكمية السيكانيكية والظاقة 

 الهشجسة

جائدة الجامعة التذجيعية 
فى مجال العمهم الهشجسية 

 والتكشهلهجية

أستاذ بقدم السشاهج وطخق  أ.د/ إدرٖض شم اُ صاحل 6
 التجريذ بكمية التخبية

جائدة الجامعة التذجيعية 
فى مجال اآلداب والعمهم 

 اإلندانية
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 جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل خاله احتفاه عٗد العمي

 2018-2017لعاً 

****** 
( 41)وعػجد  ( بحث69)بإجسالى عجد  الكلية األعلى فى الظشر العلطى الدولى كلية العلوم أواًل: جائزة

 باحث.

بقدػم الكيسيػاء مػجرس  -/ خاليد   ثاتي كتوردالسييد اليفى معامل التػأثيخ  ىثانيًا: جائزة الباحث األعل
 (IF= 25.37) الحيهية بكمية الريجلة

 -:وهطا عشرة أبحاثبإجسالى عجد أبحاث  الباحث األعلى فى الظشر العلطىثالثًا: 
 =IF)بإجسػػػالى  بكميػػػة العمػػػهم كيسيػػػاءبقدػػػم ال أسػػػتاذ -د/  أشيييرب عبيييد الطيييظع  علييي 0أ -1

13.839) 
 مػػػجرس بقدػػػم الهشجسػػػة الكهخبائيػػػة بكميػػػة الهشجسػػػة -أحطيييد عبيييد الطيييظع  اتيييراهي  حييياف د/  -2

 (IF= 9.322)بإجسالى 

 ترتيب الكليات: *
الحاسييييبات  -الطييييب البيطيييير   -اآلداب -الزراعيييية -الطييييب -الهظدسيييية -الصيييييدلة -)العلييييوم 

 والطعلومات(
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 2018-2017جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 العمًٕ()كمٗٛ  

****** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
 01 بكمية العمهم  كيسياءبقدم ال أستاذ د/  أظر  عبد املٍعي عم0٘أ 1
 4 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال أستاذ أ.د / عالٞ الدَٖ عبد احلفٗغ  حصَ  2
 3 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال أستاذ د/ روضاُ أمحد حصني رلٗىر0أ 3
 2 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال أستاذ كىاه ٖٕشف صادأ   د /0أ    4
 2 بكمية العمهم مجرس بقدم الكيسياء د/ عضىت ذلىد ظخاتٛ العرٖف      5
د/ أمساٞ ذلٗ٘ الدَٖ عبد الرحٗي  6

 إبراِٗي
 0 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال مجرس

 0 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال مجرس د/ خالد الصٗد عبد العسٖس الكٗالٌ٘        7
 0 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال أستاذ أ.د/ عست ذلىٕد عمٜ شمٗىاُ 8
 0 بكمية العمهممجرس بقدم الكيسياء  د/ ذلىٕد عرفات عبد احلىٗد إبراِٗي 9
 0 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال مجرس بدٖر د/ طارأ وصعد امساعٗن  10
 0 بكمية العمهم ياءكيسبقدم ال أستاذ عضاً خمف أمحدد/ 0أ  11
 0 بكمية العمهم كيسياءبقدم ال أستاذ أ.د/ ذلىد عبد ا  أوني 12
 3 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال أستاذ د/  حصَ ذلىد حمى٘.ا    13
 3 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال مجرس د/ أمحد عٕض عبد ا ادٙ  14
 3 بكمية العمهم جيهلهجياال مداعج بقدم أستاذ د/ خريٙ شعد زك٘ عبد اجملٗد 15
 2 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال أستاذ د/ أظر  ذلىد تٕفٗق عم0ٕٚٗأ 16
 2 بكمية العمهم جيهلهجيامتفخغ بقدم ال أستاذ د/ ذلىد شعٗد ذلىد عم0٘أ 17
 0 بكمية العمهم جيهلهجيامداعج بقدم ال أستاذ د/ روضاُ شٗد عبد العسٖس ذلىد 18
 0 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال أستاذ أمحد ذلىد عم٘ د/ ِار0ُٔأ 19
الصٗد/  أمحد وٍضٕر عبد املٍعي  20

 0 بكمية العمهم جيهلهجيامداعج بقدم ال مجرس إبراِٗي
 0 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال أستاذ  ا.د / عضاً الدَٖ صادأ فرحات 21
 0 بكمية العمهم جيهلهجياقدم الب مجرس د/ أمحد دعٛ عبد ا  عم٘               22
د/ عضاً أبٕ الصباع عجىاُ  23

 إمساعٗن
 0 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال مجرس

 0 بكمية العمهم جيهلهجيابقدم ال مجرس عىر عبد العسٖس عجىاُ ذلىدد/   24
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 2018-2017تابع  جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ العمًٕ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة شهاال و
 2 بكمية العمهم فيدياءمداعج بقدم ال أستاذ د / ذلىد الصٗد عبد ا  25
 2 بكمية العمهم فيدياءمتفخغ بقدم ال أستاذ د / كىاه عبد ا ادٙ ذلىد  0أ 26
 2 بكمية العمهم فيدياءبقدم ال أستاذ    د/ محدٙ فرغن ذلىد ذلىد   0أ 27
 0 بكمية العمهم فيدياءمجرس بقدم ال د ِىاًد/ أمحد ذلىد ذلى 28
       الصٗد / امحد داه ع ا   29

    

بكمية  فيدياءمجرس مداعج بقدم ال
 العمهم

0 

 0 بكمية العمهم فيدياءمداعج بقدم ال أستاذ د/وين وض ف٘ ذلىٕدأمحد      30
 د/ ذلىد عجىاُ عبد احلىٗد عجىاُ 31

  
 0 مية العمهمبك فيدياءمداعج بقدم ال أستاذ

 0 بكمية العمهم فيدياءبقدم المجرس  د/ عم٘ ذلىد عبد احلمٗي 32
 0 بكمية العمهم فيدياءبقدم ال أستاذ د/ ظٗى٘ ظعرأٙ ذلىد شمٗىا0ُأ 33
 0 بكمية العمهم فيدياءمتفخغ بقدم ال أستاذ د/ عضاً الصٗد عبد ا اد0ٙأ  34
 2 بكمية العمهم الحيهانعمم بقدم  مجرس د/ ٌّ٘ ذلىد عبد الرحٗي 35
 0 بكمية العمهم عمم الحيهانبقدم  مجرس  د/ ذلىٕد إبراِٗي ظمقاو٘ 36
 0 بكمية العمهم عمم الحيهانبقدم  مجرس د/ طارأ ذلىد عبد العسٖس ذلىد 37
 0 بكمية العمهم عمم الحيهانبقدم  أستاذ أ.  د/ حٍاُ عبد احلىٗد عم٘ امحد  38
 0 بكمية العمهم عمم الحيهانجرس بقدم م د/ ٍِاٞ فٕزٙ حصَ 39
 0 بكمية العمهم عمم الحيهانبقدم  أستاذ عاده عبد العمٗي بصٌٕٗ٘أ.د/   40
 0 بقدم الخياضيات بكمية العمهمأستاذ  د/  ٌادٙ ححازٙ عبد الِٕاب  0أ  41
 بحث 69  باحث 41 إداىل عدد األعاث 
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ الضٗدلٛ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
 4 بكمية الريجلة جالنياتيربقدم ال أستاذ مداعج د/ اشاوْ عبد احلكٗي عم٘   1
 2 بكمية الريجلة جالنياتيربقدم ال مجرس د/ ٔلٗد فٗضن ذلىد 2

 د/ أون كىاه حصني       3
ة بكمي جالنياتيربقدم ال أستاذ مداعج

 الريجلة
2 

 د/ ِبٛ فتخ٘ وٍضٕر       4

بكمية  جالنياتيربقدم ال أستاذ مداعج
 الريجلة

2 

د/ اميززززاُ عززززالٞ الززززدَٖ عبززززد العسٖززززس عززززالٞ    5

 الدَٖ
 0 بكمية الريجلة جالنياتيربقدم ال مجرس

 0 بكمية الريجلة جالنياتيربقدم ال مجرس د/ فاطىٛ ذلىد وا ٘ 6
 0 بكمية الريجلة جالنياتيربقدم ال أستاذ د/ خالد عم٘ خالد .أ  7

 د/ أشاوٛ فرغم٘ عم٘ حصَ 8

بكمية  جالنياتيربقدم المداعج  أستاذ
 الريجلة

0 

ا . د / حزززززززامل عبزززززززد املٍضزززززززف أمحزززززززد     9

 شرحاُ 

 0 بكمية الريجلة جالنياتيربقدم ال أستاذ
 5 بكمية الريجلة عقاقيخبقدم ال مجرس د/ أشاوٛ روضاُ ذلىد    10
ي وّزززززززززدٙ   د/ أمحززززززززز0أ 11 د عبزززززززززد الععززززززززٗز

 عبد الم ٗف  

 4 بكمية الريجلة عقاقيخبقدم الأستاذ 
 0 بكمية الريجلة عقاقيخبقدم ال أستاذ مداعج حاود / أظر  زلٗب الصٗد د 12
 0 بكمية الريجلة عقاقيخبقدم الأستاذ  أ.د/ وض فٜ أمحد فؤاد 13
 0 لريجلةبكمية ا عقاقيخبقدم ال مجرس  د/ ممدّح ىبٔل شامٕ اشليدر 14
 0 بكمية الريجلة عقاقيخبقدم ال مجرس د/ جٌْ رفعت فَٔه مٔدائٔل 15
 4 بكمية الريجلة تحميميةالكيسياء بقدم ال أستاذ د/ ذلىٕد أمحد عىر حصَ .أ   16

 د/ شٗد ذلىد شٗد   17
بكمية  تحميميةالكيسياء بقدم ال أستاذ مداعج

 الريجلة
3 

 2 بكمية الريجلة تحميميةالكيسياء م البقد مجرس د/ إمياُ واِر عجىاُ 18
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ الضٗدلٛ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
 0 بكمية الريجلة تحميميةالكيسياء بقدم ال مجرس د/ تاور ذكرٙ ع ْٗ    19
د/ خالزززززززززد ذلىزززززززززد بزززززززززدر الزززززززززدَٖ عبزززززززززد   20

 الٍاصر
 0 بكمية الريجلة تحميميةالكيسياء بقدم ال مجرس

 2 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال مجرس د/ تاور شعد جرب قاعٕد  21
 2 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال أستاذ د/ داه الدَٖ عم٘ أبٕ رمحٛ.أ  22
 0 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال مجرس د/ دالٗا عبد احلىٗد شٗد    23
ٗزززززززززب عبززززززززززد    24 د/ العزززززززززٗىاٞ ذلىززززززززززد زل

 احلافغ 

 0 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال مجرس

 0 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال أستاذ د/ ذلىد عبد العسٖس ذلىد0أ  25
 0 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال مجرس د / ِبٛ أمحد حصَ ذلىد                                                        26
 0 بكمية الريجلة ظبيةالكيسياء بقدم ال مجرس د/ و٘ الصٗد ورش٘ دلىد   27
 0 الحيهية بكمية الريجلةكيسياء بقدم ال مجرس  خالد ذلىد ثابت/ د 28
 0 الحيهية بكمية الريجلةكيسياء بقدم ال مجرس  وٗادٚ حصَ ٌعىٜ شٗدد/   29
 د/ واٖكززززززززززززززن عززززززززززززززاطف فززززززززززززززٕزٝ عبززززززززززززززد  30

 املالك
 0 الحيهية بكمية الريجلةكيسياء بقدم ال مجرس

 د/ أظززززززززززززر  ذلىزززززززززززززد أبزززززززززززززٕ الٕفزززززززززززززا .أ 31

 طاٖع  
 2 بكمية الريجلة دسهمالدوية و بقدم األ أستاذ

بكمية  دسهمالدوية و مداعج بقدم األ أستاذ د/ جّٗاُ حصني حصني ِٗبٛ أ.  32
 الريجلة

0 

بكمية السيكخوبيهلهجى م مداعج بقدأستاذ  د/ رحاب ذلىٕد عبد الباقٜ 33
 الريجلة

0 

 بحث 54  باحث 33 إداىل عدد األعاث 
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ ا ٍدشٛ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
أمحد عبد املٍعي ابراِٗي / د  1

 01 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم ال مجرس حافغ

 5 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم ال مجرس حصنيد/ححازٙ رزأ أمحد   2

 داه ذلىٕد دشٕقٜ إبراِٗي/ د  3
بكمية  كهخبائيةالهشجسة أستاذ مداعج بقدم ال

 الهشجسة
2 

 2 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم ال مجرس احلىٗد زكٜ دٖابأمحد عبد / د  4
 2 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم ال مجرس عىاد دٗن ظخاتٛد/  5
 0 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم الأستاذ  د/ عاده عبد الباشط ذلىد  أ. 6
 0 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم الأستاذ  أ.د/ ِعاً فتخٜ عمٜ حاود 7
 0 بكمية الهشجسة كهخبائيةالهشجسة بقدم ال مجرس د/ ذلىد عبد العسٖس عبد الرمحَ 8

 / خالد حرب٘ ذلىدد  9

والظاقة بكمية  سيكانيكيةالقهى الهشجسة بقدم  مجرس
 الهشجسة

6 

 أ.د/ دلدٝ عبد املالك باشٗمٜ 10

بكمية  والظاقة سيكانيكيةالقهى الهشجسة بقدم  أستاذ
 الهشجسة

0 

د/ ذلىٕد وض فٜ ذلىٕد ذلىد  11

 اجلٍدٝ

والظاقة بكمية  يةسيكانيكالقهى الهشجسة مجرس بقدم 
 الهشجسة

0 

 2 والترسيم بكمية الهشجسة نتاجاالهشجسة بقدم  أستاذ د/ ٔحٗد ٖصرٙ عم٘ عم٘ ٖٕشف 0أ  12
 0 والترسيم بكمية الهشجسة نتاجاالهشجسة بقدم  مجرس فٕىل إٌٔرد/ أمحد  13
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ ا ٍدشٛ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و

 د/ أمحد ذلىد ذلىٕد ابراِٗي  14
والترسيم  نتاجاالهشجسة بقدم  مجرس

 بكمية الهشجسة
0 

وض فٜ ذلىٕد وض فٜ د/ أ. 15

 ذلىٕد 

والترسيم  نتاجاالهشجسة أستاذ بقدم 
 بكمية الهشجسة

0 

عبد احلمٗي ذلىٕد شاوٜ عبد د/  16

  احلمٗي
 نتاجاالشجسة هأستاذ مداعج بقدم 

 والترسيم بكمية الهشجسة
0 

 ذلىد كىاه امحد عمٜد/   17
الديارات والجخارات هشجسة مجرس بقدم 

 بكمية الهشجسة
3 

 ذلىد عمٜ حصَ ورادد/   18
الديارات هشجسة أستاذ مداعج بقدم 

 والجخارات بكمية الهشجسة
0 

 د/  ٔاٟن عبد املعس ذلىد .ا   19
بكمية  سيائيةكيالهشجسة بقدم ال أستاذ

 الهشجسة
0 

20 
 أ.د/ أغارٖد ذلىٕد تاٖب شٕٖفٜ

بكمية  كيسيائيةالهشجسة بقدم ال أستاذ
 الهشجسة

0 

21 
 حصني ابٕ الصعاد حصنيد/   أ. 

بكمية  سجنيةالهشجسة أستاذ بقدم ال
 الهشجسة

0 

د/ إٍٖززززززززززاط إمساعٗززززززززززن ذلىززززززززززد   22

 وض فٜ

مجرس بقدم الهشجسة الظبية بكمية 
 الهشجسة

Springer 

 بحث 46 باحث 22 إداىل عدد األعاث
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 2018-2017جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً بٗاُ تابع 

 )كمٗٛ ال ب(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
 5 مجرس بقدم الرحة العامة بكمية الظب  د/ إّٖاب صالح اشخق فرج 1
 0 بقدم الرحة العامة بكمية الظبأستاذ مداعج  د  / إمياُ شاوح ذلىد وض فٜ     2
 0 أستاذ مداعج بقدم الرحة العامة بكمية الظب ٌبٗن كىاه فرج ٝد/ ٌعٕ 3
 3 بكمية الظب فارماكهلهجيبقدم ال مجرس ٔالٞ حيٜٗ عبد العاِر محادٓ  د/  4
 2 بكمية الظب فارماكهلهجيبقدم ال مجرس د/ ٖامسني فارٔأ عبد الٍاصر 5
 0 بكمية الظب فارماكهلهجيبقدم الأستاذ  ىد ورشٜأ.د/ ذلىد عمٜ ذل 6
 0 بكمية الظب فارماكهلهجيبقدم ال مجرس د/ وّا حيٗ٘ كاون وٗداٟٗن 7

 أ.د/ وعتس با  وض فٜ الدوٗاطٜ 8

 تشاسميةالجمجية و األمخاض البقدم متفخغ  أستاذ
 بكمية الظب

2 

 أ.د/ تاج الدَٖ الصٗد عٍرباملرحًٕ  9
بكمية  تشاسميةالجمجية و ض الاألمخابقدم  أستاذ

 الظب
0 

 0 بكمية الظب تشاسميةالجمجية و األمخاض المداعج بقدم  أستاذ د/ أون طمعت عبد الرمحَ 10
 0 بكمية الظب تشاسميةالجمجية و األمخاض المداعج بقدم  أستاذ د/ ذلىد أمحد ذلىد عبد اجملٗد اخلٗاط 11
12 

 د/ ٌّ٘ إٌٔر حصني 
والسشاعة بكمية  بيهلجيو سيكخ بقدم ال أستاذ مداعج

 الظب
3 

13 
 أ.د / ذلىد عبد احلىٗد أمحد

والسشاعة بكمية  بيهلجيو سيكخ بقدم ال أستاذ
 الظب

0 

14 
 د/ شٗد فكرٙ عبد الِٕاب .أ

والسشاعة بكمية  بيهلجيو سيكخ بقدم ال أستاذ
 الظب

0 

 2 تهليج بكمية الظبأستاذ مداعج بقدم الشداء وال د/ أمحد ذلىد عس الدَٖ إبراِٗي وّراُ 15
 0 أستاذ مداعج بقدم الشداء والتهليج بكمية الظب د/ أوري أمحد عبد ا  16
 0 أستاذ مداعج بقدم الشداء والتهليج بكمية الظب د/ أمحد ربٗع عبد الرحٗي عبد الٍبٜ 17
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ ال ب(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة هاالش و
18 

 د/ وؤوَ ذلىد ذلىد حصَ
أستاذ مداعج بقدم الشداء والتهليج بكمية 

 الظب

0 

د/ عززززززززالٞ وضزززززززز فٜ حصززززززززَ عبززززززززد احملصززززززززَ    19

  الصٕٖفٜ

العامة )مشاعيخ( بكمية  جخاحةمجرس بقدم ال
 الظب

3 

 0 أستاذ مداعج بقدم الجخاحة العامة بكمية الظب د/ أمحد ذلىد ع ٗٛ عمٜ 20
د/ ذلىززززززززززززد طزززززززززززززارأ عبزززززززززززززد القزززززززززززززادر ذلىزززززززززززززد     21

 وض فٜ
العين بكمية  جخاحةمجرس بقدم طب و 

 الظب
0 

22 
 د/ أمحد عبد احلىٗد أمحد   

بكمية  طب وجخاحة العينبقدم  مجرس
 الظب

0 

 0 بكمية الظب عغامالجخاحة بقدم أستاذ  أ.د/ أمحد عىر ٖٕشف أمحد  23
 0 بكمية الظب عغامالة جخاحبقدم  مجرس خالد عىراُ ثابت عىراُد/   24
 2 بكمية الظب باثهلهجيبقدم ال مداعج أستاذ د/ ٔفاٟ٘ ذلىد دعٛ عم٘ 25
26 

 د/ جٕزٖف زكرٝ ع ٗٛ ظخاتٛ

مجرس بقدم الباطشة الخاصة )التخجيخ 
 والعشاية السخكدة( بكمية الظب

0 

 0 أستاذ مداعج بقدم الفديهلهجى بكمية الظب د/ وريِاُ ممدٔح راجٜ ٖٕاقٗٗي 27
 بحث 41 باحث 27 إداىل عدد األعاث  
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ السراعٛ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
د/ عبززززززززززد املززززززززززٍعي عمززززززززززٜ أمحززززززززززد   1

 إبراِٗي

 3 بكمية الدراعةبقدم أمخاض الشبات مجرس 

2 
بكمية  وبيهلهجيا الدراعيةبقدم السيكخ مجرس  د/ مسري أمحد شٗد

 الدراعة
0 

3 
بكمية  الدراعيةوقاية الشبات بقدم مجرس  د/ ورٔٚ فارٔأ كاون عمٜ

 الدراعة
0 

 0 البداتين بكمية الدراعةبقدم مداعج أستاذ  د/ ِٗجي إ اً ذلىد زكٜ 4
 0 عمهم األلبان بكمية الدراعةأستاذ بقدم  عمٜ أمحد ذلىد وتٕىلأ.د/  5
 أبحاث 7 ينباحث 5 د األعاثإداىل عد 
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ اآلداب(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و

1 
السكتبات والسعمهمات بكمية بقدم مجرس  د/ أمحد واِر خفاجٜ ظخاتٛ

 اآلداب
3 

 أبحاث 3 باحث 1 إداىل عدد األعاث 
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 2018-2017س الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً تابع جٕاٟ

 )كمٗٛ ال ب البٗ رٝ(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و

1 
الفديهلهجى بكمية الظب بقدم مجرس  د/ أمحد عبد الِٕاب ذلىد

 البيظخى 
2 

2 
د/ كاوززززززززززززززززن ذلىززززززززززززززززد عبززززززززززززززززد ا   

 حصاٌني

أستاذ مداعج بقدم الكيسياء الحيهى بكمية الظب 
 البيظخى 

0 

 أبحاث 3 باحث 2 إداىل عدد األعاث 
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 2018-2017تابع جٕاٟس الٍعر العمىٜ الدٔىل لعاً 

 )كمٗٛ احلاشبات ٔاملعمٕوات(

************** 
 عدد األحباث الْظٔفة االشه و
أستاذ بقدم عمهم الحاسب بكمية الحاسبات  أ.د/ عبد اجملٗد أوني عمٜ 1

 والسعمهمات
Springer 

IGI 
حمززززززززززٗي حصززززززززززني عبززززززززززد  د/ عضززززززززززاً  2

 احلمٗي

أستاذ مداعج بقدم عمهم الحاسب بكمية 
 الحاسبات والسعمهمات

0 

د/ إميززززاُ ممزززززدٔح دزززززاه الزززززدَٖ   3

 ٌٖٕض

مجرس بقدم نغم السعمهمات بكمية الحاسبات 
 والسعمهمات

0 

 أبحاث 4 باحث 3 إداىل عدد األعاث 
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  الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض بأمساٞ بٗاُ 

 ٜ اجلٕاٟس العمىٗٛ )املعرٔعات البخجٗٛ(وَ احلاصمني عم

 2018-2017لعاً 

************** 
 ىْع التلرٓه الْظٔفة االشه و
أستاذ مداعج بقدم عمم األدوية  د/ عسٚ عمٜ كاون العٗخ 7

 بكمية الظب
باحث رئيدى  بسذخوع 

 بحثى
 أ.د/ ٌضر كاون ذلىد 8

 

أستاذ بقدم الكيسياء بكمية 
 العمهم

وع باحث مذارك بسذخ 
 بحثى

د/ ذلىزززززززززززززززززٕد عرفزززززززززززززززززات عبزززززززززززززززززد    9

 احلىٗد

أستاذ مداعج بقدم الكيسياء 
 بكمية العمهم

باحث مذارك بسذخوع 
 بحثى

ٗزززززن   10 د/ طزززززارأ وصزززززعد إمساع

 بدٖر

مجرس بقدم الكيسياء بكمية 
 العمهم

باحث رئيدى  بسذخوع 
 بحثى
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  ٔاملكروني فٜ احتفاه عٗد العمي الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض بأمساٞ بٗاُ 

 2018-2017)شَ الصبعني( لعاً 

************** 
 الْظٔفة االشه و
 أستاذ متفخغ بقدم الكيسياء الحيهية بكمية الظب وض فٜ ودحت عبد العسٖسأ.د/  1
 دراعةبكمية الاألراضى أستاذ متفخغ بقدم  ذلىٕد أمحد ورشٜأ.د/  2
 بكمية الدراعةدراعى االقتراد الأستاذ متفخغ بقدم  أ.د/ املتٕىل صاحل السٌاتٜ 3
 بكمية الدراعةالبداتين أستاذ متفخغ بقدم  أ.د/ فارٔأ حصَ عبد العسٖس 4
 بكمية الدراعةوقاية الشبات  أستاذ متفخغ بقدم  أ.د/ عبد الرمحَ ذلىٕد ٌٖٕض 5
 العمهمبكمية الخياضيات أستاذ متفخغ بقدم  أ.د/ عبد الرمحَ حصني عٗصٕٝ ِىاً 6
 العمهمبكمية الكيسياء أستاذ متفخغ بقدم  صادأ غربٖاه أ.د/ كىاه ٖٕشف 7
 العمهمبكمية أستاذ متفخغ بقدم عمم الحيهان  أ.د/ ٌاجٜ صادأ تٕفٗق ظربني 8
 أستاذ متفخغ بقدم الجيهلجيا بكمية العمهم أ.د/ ذلىٕد وض فٜ ذلىٕد عسب 9
بكمية سيائية الهشجسة الكيأستاذ متفخغ بقدم  أ.د/ أغارٖد ذلىٕد تاٖب شٕٖفٜ 10

 الهشجسة
بكمية الهشجسة الكهخبائية أستاذ متفخغ بقدم  أ.د/ خمٗن عمٜ أمحد أمحد 11

 الهشجسة
بكمية أستاذ متفخغ بقدم هشجسة اإلنتاج والترسيم  أ.د/ ذلاشَ رزأ إبراِٗي 12

 الهشجسة
أستاذ متفخغ بقدم هشجسة اإلنتاج والترسيم بكمية  أ.د/ ذلىد ذلىد الصٗد كصبْ 13

 الهشجسة 
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  الصادٚ أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض بأمساٞ بٗاُ 

 ٔاملكروني فٜ احتفاه عٗد العمي 

 2018-2017)شَ الصبعني( لعاً 

************** 
 الْظٔفة االشه و
 أ.د/ فاٖس الصعٗد أبٕ غرٖبْ 14

 

أستاذ متفخغ بقدم هشجسة 
 اإلنتاج والترسيم بكمية الهشجسة

أستاذ متفخغ بقدم الفمدفة بكمية  اجلسارأ.د/ أمحد ذلىٕد إمساعٗن  15
 اآلداب

أستاذ متفخغ بقدم السشاهج  أ.د/ كٕثر إبراِٗي ذلىد ق ب 16
 وطخق التجريذ بكمية التخبية

أستاذ متفخغ بقدم السشاهج  أ.د/ إمساعٗن ذلىد ذلىد الصٗد 17
 وطخق التجريذ بكمية التخبية

متفخغ بقدم الجراسات أستاذ  أ.د/ عبد اجلٕاد ظعباُ عبد الصالً 18
 األدبية بكمية دار العمهم

أستاذ متفخغ بقدم الشحت بكمية  أ.د/ فٕزٖٛ الصٗد ذلىد روضاُ 19
 الفشهن الجسيمة
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 تكرميات خاصٛ )الكمٗات احلاصمٛ عمٜ االعتىاد( 

 خاله احتفاه عٗد العمي

 2018-2017لعاً 

****** 
كلييات  7القومية لضطان جيودة التعليي  واالعتطياد )الكليات التى حصل  على االعتطاد من الهيئة * 

 وبرنامج( وهى: 
ترنامج اإلرشياد السيياحى بكليية  -التربية للطفولة الطبكرة -الزراعة -الصيدلة -الهظدسة -العلوم

 طب األسظان -التربية -السياحة والفظادق
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 تكرميات خاصٛ خاله احتفاه عٗد العمي

 2018-2017لعاً 

****** 
والػحى العمػهم مجرس بقدم عمم الحيهان بكمية  -للسيد الدكتور/ طارق   عبد العزيزص * تكخيم خا

10ل )بػتػم تكخيسػم مػن قبػل مػدتسخ دولػى حزػخز الحػائدين عمػى جػهائد نه 
th

 Hope Meeting 

with Nobel Laureates( والحى نغستم الجسعية اليابانية لتظهيخ العمػهم )JSPS خػالل الفتػخة )
باحػث  002كأفزل عخض لسذخوع بحثى وتم اختيػارز مػن بػين  باليابان 05/3/2108 -02من 
 دولة 20من 
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  أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض وعأٌٜ الصادٚ بأمساٞ بٗاُ 

 وَ احلاصمني عمٜ اجلٕاٟس العمىٗٛ )أفضن رشالٛ دكتٕرآ ٔواجصتري( 

 2018-2017لعاً 

************** 
 ىْع التلرٓه الْظٔفة االشه و
بقدم الكيسياء مجرس  ىد ثابتد/ خالد ذل 1

 الحيهية بكمية الريجلة
جائدة أفزل رسالة 
 دكتهراز فى العمهم

 مجرس بقدم الفمدفة د/ دٗن أبٕ العباط زكري 2
 بكمية اآلداب 

جائدة أفزل رسالة 
دكتهراز فى العمهم 

 اإلندانية

مجرس مداعج بقدم  الصٗدٚ/ ِبٛ صاحل عبد الالٓ 3
 الكيسياء الظبية 

 الريجلة بكمية

جائدة أفزل رسالة 
 ماجدتيخ فى العمهم

مجرس مداعج بقدم  الصٗدٚ/ حٍاُ عمٜ كاون عمٜ 4
 الجغخافيا بكمية اآلداب

جائدة أفزل رسالة 
ماجدتيخ فى العمهم 

 اإلندانية
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 2018-2017جٕاٟس التىٗس )أٔاٟن الكمٗات( لعاً  

************** 
 ىْع التلرٓه االشه و
 عمى كمية الظب األول ىد ذلىد عبد العسٖسالصٗد/ حازً ذل 1
 األولى عمى كمية الدراعة الصٗدٚ/ آٖٛ وض فٜ عمٜ حصَ 2
 األولى عمى كمية العمهم الصٗدٚ / وريفت مخٗض حصَ 3
 أول كمية الريجلة الصٗد/ إشالً روضاُ وض فٜ عبد احلىٗد 4
 أول كمية اآلداب الصٗد/ ذلىٕد ٔجْٗ ذلىٕد أمحد 5
 أول كمية التخبية ذلىد أٖٕب حصني شامل الصٗد/ 6
 أول كمية دار العمهم الصٗدٚ / أمساٞ شعٕدٝ ذكٜ ذلىٕد 7
 أول كمية الفشهن الجسيمة الصٗدٚ / وٜ ذلىد عبد ا  ذلىد 8
 أول كمية طب األسشان الصٗدٚ / وٗادٚ ذلىد داه ذلىد 9
 أول كمية التسخيض الصٗدٚ / أمساٞ شعٗد ذلىد ذلىد 10
 أول كمية الحاسبات والسعمهمات الصٗد/ أمحد خريٝ ذلىد حصَ 11
 أول كمية األلدن الصٗدٚ / ٌٕرِاُ بعري عبد الرمحَ ذلىد 12
 أول كمية التخبية الشهعية الصٗدٚ / أون عمٜ حصَ ذلىد 13
 أول كمية التخبية لمظفهلة السبكخة الصٗدٚ / ٔفاٞ شالً ذلٜٗ الدَٖ الصٗد 14
 أول كمية الدياحة والفشادق ٕد ذلىد عس الدَٖ ذلىٕدالصٗد/ ذلى 15
 أول كمية التخبية الخياضية الصٗدٚ / أوريٚ حيٜٗ أمحد كاون 16
 أول السعهج الفشى لمتسخيض الصٗد/ عمٜ ذلىد عمٜ قىر الدٔلٛ 17
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 جٕاٟس التىٗس )ال مبٛ ٔال بٗب ٔاملىرض املجالٗني(  

 2018-2017لعاً 

************** 
 ىْع التلرٓه الْظٔفة شهاال و
 ال الب/  أمحد كىاه حاود شٗد 1

 

 سثالىالظالب ال الفخقة الخامدة كمية الظب

 الظالبة السثالية الفخقة الثانية كمية الريجلة ال البٛ/ إشراٞ أمحد أمحد ذلىد 2
الصٗد ال بٗب/ وض فٜ عبد الفتاح  3

 أمحد

مجرس مداعج جخاحة األوعية الجمهية  
 لسشيا الجامعىبسدتذفى ا

 طبيب مثالى

 أخرائية تسخيض عسميات  الصٗدٚ/ ِىت وض فٜ بكر شٗف  4
 )مذخفة تسخيض(

 مسخض مثالى
 "مشاصفة"

 الصٗد/ وٗالد مسري عسٖس 5

 

 مسخض بهحجة الكمى الرشاعى
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 بأمساٞ املكروني فٜ احتفاه عٗد العمي بٗاُ تابع 

 ون املجال٘( وَ احلاصمني عمٜ جٕاٟس التىٗس )املٕظف ٔالعا

 2018-2017لعاً 

************** 
 ىْع التلرٓه الْظٔفة االشه و
مهعف مثالى عمى  مجيخ عام السكتبات الصٗدٚ/ فاطىٛ وض فٜ كىاه 1

 مدتهى اإلدارات
مهعف مثالى عمى  أخرائى رعاية طالب بكمية اآلداب الصٗد د/ عرفات أمحد تٌٕٜ 2

 مدتهى الكميات
عامل مثالى عمى  حخفى باإلدارة العامة لمسجن الجامعية د ٌاجٜالصٗد/ أبٕ بكر ذلى 3

 مدتهى اإلدارات
 "مشاصفة"

 عامل بإدارة وسائل الشقل الصٗد/ ظخاتٛ عٗاد وكصٗىٕط فرج 4

 الصٗد/ عٗد روضاُ عبد الػٍٜ 5

 

عامل خجمات معاونة بقدم وقاية 
 الشبات بكمية الدراعة

عامل مثالى عمى 
 مدتهى الكميات

 

 

 

 


