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مصرم2001ثابت  طفٌلٌاتدكتوراةبرفسور. أ أدم الشمٌري حزام فائد الشمٌري1

جامعة قناة السوٌسم2012 ثابتمٌكروبٌلوجً ومناعة طبٌةدكتوراةمساعد. أ وحٌد عبدالباري السوٌدي2

الصٌنم2014ثابتعلوم وتكنولوجٌااألغذٌةدكتوراةمساعد. أرٌاض عبد المجٌد صالح3

باكستانم2012ثابتعلم أدوٌةماجستٌرمدرس مساعد حمد محمود محمد الشعبب4ً

جامعة السعٌدم2014ثابتصٌدلةبكمعٌد شٌماء محمد أحمد العطاش5

جامعة السعٌدم2014ثابتصٌدلةبكمعٌد لمٌاء حلمً أحمد جازم6

جامعة تعزم2007ثابتكٌمٌاءبكمعٌد سامً محمد النقٌب7

جامعة بغدادم2000تعاقدوراثة خلويةدكتوراةمشارك. أ مفٌد فائد احمد االثوري8

مصر- جامعة اسٌوط م2014تعاقدطفٌلٌاتدكتوراةمشارك. أمحمد عبده احمد التاج9

جامعة القاهرة م2001تعاقدبٌولوجًدكتوراةمشارك. أبدرية محمد عبد الواسع10

جامعة القاهرة م2013تعاقدفلسفة فً علوم االراضً دكتوراةمساعد. أأنور محمد محمود الشمٌري  11

عٌن شمس القاهرة م2006تعاقدصحة نفسٌةدكتوراةمشارك.أصادق عبده سٌف المخالفً 12

جامعة تعزم2015تعاقدفٌزٌاءدكتوراةمساعد. أمحمد احمد فارع محسن الخطٌب13

مسكوم2016تعاقدكٌمٌاءدكتوراةمساعد. أعبد القادر مقبل فرحان قحطان 14

مصر- جامعة االسكندرٌة م2013تعاقدكٌمٌاء حٌوٌةدكتوراةمساعد. أمفٌد عبدالوهاب أحمد بداح15

جامعة الخرطومم2011تعاقدادارة الصحة والسالمة والبيئةدكتوراةمساعد. أرٌاض عبد السالم على أمٌر الشمٌري16

الجامعة الوطنٌة المالٌزٌةم2014تعاقدفٌزٌاءدكتوراةمساعد. أنبٌل احمد علً ٌحً شداد17

مالٌزٌاءم2016تعاقدمٌكروبٌولوجًدكتوراةمساعد. أنجٌب قائد ناصر أحمد  18

الخرطوم السودانم2006تعاقدمٌكروبٌولوجً واحٌاء دقٌقةدكتوراةمساعد. أشوقً درهم القدس19ً

الهند م2010تعاقدكيمياء المواددكتوراةمساعد. أنٌازي عبد المولى سالم العرٌق20ً

مصر- جامعة المنصورةم2018تعاقدكٌمٌاءدكتوراةمساعد. أعادل حسن علً محمد الصبري  21

جامعة تعز       م2012تعاقداللغة العربية وادبهادكتوراةمساعد. أمحمد عبد الرحمن السامع22ً

جامعة القاهرة م2013تعاقدم2013كيمياء عضوية دكتوراةمساعد. أ مختار عبد الحافظ عبد الحمٌد23

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



جامعة القاهرة م2014تعاقدعلم االجتماعدكتوراةمساعد. أعبد الملك أحمد علً فرحان24

مصر- جامعة االسكندرية م2012تعاقدتمريض عناية حرجة دكتوراةمساعد. أمختار عبده حميد أحمد املليكي  25

جامعة ماساريك      – الجمهورية التشيكية م2012تعاقدعالج طبٌعًدكتوراةمساعد. أنبٌل عبدهللا إبراهٌم المحمودي  26

مصرم2014تعاقدالفلسفة فً العلوم الزراعٌةدكتوراةمساعد. أوهٌب علً ثابت الذبحانً  27

مصر- الجامعة االسكندرية  م2013تعاقداالشعة التشخٌصٌة  دكتوراةمساعد. أحاشد عبد القادر عبد الجلٌل االبٌص  28

مصر- الجامعة االسكندرية  م2017تعاقدالفٌزٌاء الحٌوٌة الطبٌة دكتوراةمساعد. أخالد سعٌد سالم سعٌد   29

ماليزيا- جامعة كيبان جسان م2010تعاقدطب مجتمع ماجستٌرمدرس مساعدمختار عبدهللا محمىد التميمي  30

جامعة الهندم2013تعاقدعلم دمماجستٌرمدرس مساعدمحمد سٌف أحمد الشمٌري31

جامعة صنعاءم2009تعاقدمٌكروبٌلوجًماجستيرمدرس مساعداحمد  عبدهللا منصور احمد32

جامعة الزقازٌق2007تعاقدصٌدالنٌاتماجستٌرمدرس مساعدأمٌن محمد عزي عبد الرحمن33

أكاديمية السليليز الطبية كاتىفيتسم1994تعاقدعقاقٌرماجستٌرمدرس مساعدعارف عز الدٌن نعمان34

جامعة تعزم2014تعاقدمٌكروبٌولوجًماجستيرمدرس مساعدامانً مصطفى القدس35ً

جامعة تعزم2010تعاقدلغة انجلٌزٌةماجستٌرمدرس مساعدنعمان سعٌد سعٌد الشمٌري36

بنغال ور– جامعة  م2018تعاقداالحٌاء الدقٌقة ماجستٌرمدرس مساعدعارف الدٌن عوض مثنى العامري   37

جامعة تعز- كلٌة العلوم التطبٌقٌة م2018تعاقدمختبراتماجستٌرمدرس مساعدفتحٌة محمد قاسم قائد  38

جامعة صنعاءم2015تعاقدتغذٌة عالجٌةماجستٌرمدرس مساعدخالد محمد عساج محمد39

املجلس اليمني واملكتب الاقليمي ملنظمة الصحة م2015تعاقدنساء ووالدة ماجستيرمدرس مساعدالهام محمد قائد محمد  40

جامعة تعزم2009تعاقدعلم النبات  بكتمهٌدي ماجستٌر امتٌاز عبد الحكٌم عبدهللا المقطري  41

جامعة صنعاءم2014تعاقدعلم ادوٌةتمهٌدي ماجستٌرمعٌد حسام خالد صالح القرش42ً

جامعة تعز– كلٌة الطب م2014تعاقدمختبراتبكمعٌدفكرٌة قائد عبده عبدهللا 43

جامعة تعزم2015-2014تعاقدمٌكروبٌولوجً بكمعٌدسهام عبدالوهاب أحمد سعٌد الحكٌمً  44

جامعة صنعاءم2000تعاقدمختبرات طبٌة بكمعٌدفهد عبدهللا عبدالعزٌز الرمٌمة  45

جامعة تعزم2014تعاقدمختبرات طبٌةبكمعٌدسارة سمٌر سٌف عثمان46

جامعة تعزم2014تعاقدطب عام وجراحة  بكمعٌدخلود عبدالرحمن شكري أحمد 47

جامعة تعزم2009تعاقدكٌمٌاءبكمعٌدمحمد جمٌل ناجً الشجاع  48

جامعة صنعاءم1997تعاقدعلوم وتقنٌات األغذٌةبكمعٌدباسم قائد عماد عثمان49

جامعة العلوم التطبٌقٌة االردنم1999تعاقدمختبرات وتحالٌل طبٌةبكمعٌدعبدهللا عبد الخبٌر الرمٌمة 50

جامعة تعزم2012تعاقدمختبرات طبٌةبكمعٌدنعمة عبد الودود51

جامعة الحديدة م2014تعاقدمختبرات طبٌةبكمعٌدعبدالعلٌم سعٌد عبد الجلٌل52

جامعة تعزم2010تعاقدتمرٌض عامبكمعٌدمعاذ عبده حسن مقام53

جامعة تعز م2017-2018تعاقدطب عام وجراحه  بكمعٌداحمد فارع الاغبري رهام بدر54



جامعة الحكمةم2011تعاقدمختبرات طبٌةبكمعٌدٌسرى خالد العواض55ً

جامعة تعزم2009تعاقدكٌمٌاءبكمعٌدمحمد جمٌل ناج56ً

جامعة تعزم2013تعاقدمختبرات طبٌةبكمعٌداسماء سلطان احمد57

جامعة تعزم2014تعاقدطب عامبكمعٌدرغدة أحمد محمد سعٌد الدبعً 58

جامعة تعزم2008تعاقدمٌكروبٌلوجً بكمعٌدسوزان عبده عل59ً

جامعة تعز م2016تعاقدمختبراتبكمعٌدنجاح محمد ناجً محمد المخالف60ً

كلية الطب جامعة تعزم2010تعاقدطب عام وجراحةبكمعٌدأمٌره عبده محمد صالح النخالن61ً

باكستانم1989تعاقدطب عام  وجراحة  بكمعٌدعادل عبد السالم عبده مله62ً

جامعة السعيدم2017-2016تعاقدمختبراتبكمعٌداٌناس محمد حزام أحمد الخلٌدي 63

جامعة تعزم2017-2016تعاقدكٌمٌاءبكمعٌداحمد عبد العزٌز عبدهللا 64

جامعة صنعاءم2017-2016تعاقدقسم علوم وتقنٌة االغذٌة  بكمعٌدانتصار سٌف محمد صالح الشرعبً 65

جامعة السعيدم2017-2016تعاقدمختبراتبكمعٌدسبأ إبراهٌم نصر سلطان 66

جامعة تعزم2016تعاقدمختبراتبكمعٌدرانٌا عبد القوي حمود عالب 67

عمٌد الشؤون االكادٌمٌة احصائً الشؤون االكادٌمٌة


