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المصدرسنة الحصول على الموهل العلمًنوع العقدالتخصصالمؤهل العلمً االخٌرالرتبة الجامعٌةاإلسم

المغرب- جامعة محمد االول م2005ثابتقانون تجاريدكتوراةمساعد. أعادل عبدالغنً الرفاع1ً

جامعة ام ردمان السودان مم2009ثابتثقافة اسالمٌةدكتوراةمساعد. أ عمر هٌال فرحان2

جامعة دلهً الهندم2008ثابتلغوٌاتدكتوراةمساعد. أ عبدالملك ابوالغٌث3

جامعة المالٌا مالٌزٌاءم2012ثابتعلوم قراندكتوراةمساعد.أنصر عبد الغنً مطر عبده4

جامعة تعزم2010ثابتاإلدارة والتخطٌط التربويدكتوراةمساعد. أعبد الغنً المسلم5ً

كلٌة العلوم االسالمٌةم2010ثابتعلوم شرٌعةبكمعٌد أحمد محمد غالب الحرازي6

كلٌة دار العلوم جامعة القاهرةم2009تعاقدتفسٌردكتوراةمشارك. أعبد الكرٌم شرف7

جامعة تعزم2015تعاقدتارٌخ اسالمًدكتوراةمشارك. أسعٌد ناجً غالب قائد اسكندر 8

م2005جامعة صنعاء م2005تعاقدفقة مقارندكتوراةمشارك. أعبد السالم الشرعب9ً

جامعة القاهرة م2013تعاقدقانون دولًدكتوراةمساعد.أمدهش محمد أحمد المعمري 10

الهند م2012تعاقدلغة انجلٌزٌةدكتوراةمساعد. أعبد المنعم علً بن علً الشٌبان11ً

مصر- جامعة االزهر م2016تعاقدتفسٌر وعلوم قراندكتوراةمساعد. أحٌاه علً عبد الولً حسان 12

جامعة النٌلٌنم3017تعاقدالقانون العامدكتوراةمساعد. أنبٌل عبدهللا سنان الجالل 13

الهند م2015تعاقدلغوٌاتدكتوراةمساعد. أسحر عبدالسالم محمد احمد الشرجبً  14

الهند م2012تعاقدلغة انجلٌزٌةدكتوراةمساعد. أتركً مهٌوب قائد محمد15

EFLU (حٌدر اباد الهند)  م2015تعاقدأداب انجلٌزيدكتوراةمساعد. أعبدهللا عبدالرحمن حمود الحرٌبً 16

السودان م2005تعاقدالقانوندكتوراةمساعد. أعبد المجٌد الصلوي17

جامعة المنار تونس م2003تعاقدفكر سٌاسًدكتوراةمساعد. أفٌصل بن اسماعٌل بن محمد  الحذٌف18ً

جامعة ام ردمان السودان م2002تعاقدالسنة وعلوم الحدٌثدكتوراةمساعد. أعبد الرزاق الشرعب19ً

مالٌزٌاء م2013تعاقدتفسٌردكتوراةمساعد. أعفٌف نعمان عبد الباق20ً

جامعة القاهرة م2003تعاقدتكنولوجٌاء التعلٌمدكتوراةمساعد. أعبد الباسط سعٌد عبد هللا الفقٌه21

جامعة صنعاء م2008تعاقدنحو وصرفدكتوراةمساعد. أأحمد عثمان ناجً المخالف22ً

القران والعلوم االسالمٌة السودان م2015تعاقداصول الفقهدكتوراةمساعد. أعبدالباري صالح على سعٌد الحمٌدي23

السودان م2016تعاقدالقانون والفقه المقارندكتوراةمساعد.أمنصور طه دحان قائد الجندي24

مصر- جامعة أسٌوط م2012تعاقدالقانون المدنًدكتوراةمساعد.أأنور ٌوسف حسٌن عبدالكرٌم25

جامعة تعزم2018تعاقدطرق تدرٌس لغة انجلٌزٌةدكتوراةمساعد. أفٌصل محمد عبد الغنً الصبري26

مصر- جامعة أسٌوط م2009تعاقدقانون خاصدكتوراةمساعد. أمصطفى محمد عبدهللا مقبل  27

م2020/2019بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس  ومساعدٌهم فً كلٌة العلوم األنسانٌة حسب رتبهم وتخصصاتهم للعام الجامعً 



(الهند )حٌدر ابادم2013تعاقدلغة انجلٌزٌةدكتوراةمساعد. أنجاة احمد محمد عقالن البذٌجً 28

الهند جامعة اٌفلو حٌدر اباد2018تعاقدترجمةدكتوراةمساعد. أهدى قاسم سٌف سٌف29

مصر- جامعة أسٌوط م2010تعاقدقانون خاص+ قانون عامماجستٌر مدرس مساعدفاتن محمد سلطان ناجً الشدادي30

جامعة مصرم2006تعاقدعلوم سٌاسٌةماجستٌر مدرس مساعدأحمد محمد عبد الملك الهٌاجم31

جامعة عدن م2013تعاقدلغة انجلٌزٌةماجستٌر مدرس مساعدأحمد هزاع عبده صالح المحمدي32

(المعهد العالً للقضاء)صنعاءم2013تعاقدشرٌعة وقانونماجستٌر مدرس مساعدخلٌل عبد السالم عبد الوهاب  33

  (جامعة تعز )كلٌة اآلداب 2010تعاقدلغة إنجلٌزٌة ماجستٌر مدرس مساعدهدى حمود سرحان عبدالواسع34

جامعة السعٌدم2008تعاقدعلوم قرانبكمعٌدذكرى عبدهللا محمد سٌف الحمادي35

جامعة السعٌدم2013تعاقدعلوم قرآنبكمعٌدأسماء علً عبدهللا محمد الحمٌري  36

جامعة صنعاءم1987تعاقدلغة انجلٌزٌةبكمعٌدعبد الوارث سٌف عل37ً

جامعة تعزم2010تعاقدلغة انجلٌزٌةبكمعٌدعبدة علً قائد حسن38

عمٌد الشؤون االكادٌمٌة احصائً الشؤون االكادٌمٌة


