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ماليزياءم2014 ثابتهندسة معمارٌةدكتوراةمساعد. أمحمد سٌف محمد الربٌح1

موفد الهندم2014ثابتتقنٌة معلوماتدكتوراةمساعد. أمحمد أحمد الحروي2

االكاديمية العربيةم2012ثابتنظم معلومات حاسوبماجستٌرمدرس مساعدأدٌب أسماعٌل حزام أحمد3

جامعة صنعاءم2017ثابتهندسة حاسوبتمهٌدي ماجستٌرمدرس مساعد معاذ حمود ناجً سٌف4

(الدمام)جامعة الملك فيصل م1990ثابتعمارة وتخطٌطبكمعٌدمرزوق حٌدرة عبدهللا مالك5

جامعة صنعاءم1991ثابتهندسة معمارٌةبكمعٌدعبدالعزٌز سالم سعٌد الحمادي 6

جامعة عدنم2011ثابتهندسة معمارٌةبكمعٌدعادل منٌر علً محمد7

جامعة الموصلم1999تعاقدرٌاضٌاتدكتوراةمشارك.أولٌد عبده محمد سعٌد8

الهندم2009تعاقدالهمدسة الكٌمائٌةدكتوراةمشارك.أبدٌع عبدهللا محمد مهٌوب9

جامعة تعزم2012تعاقدادارة نظم معلوماتدكتوراةمساعد. أجمال احمد احمد عبدهللا علوي10

ماليزياءم2016تعاقدهندسة اتصاالت وحاسوب  دكتوراةمساعد. أعبدالملك مقبل احمد الحمٌري  11

جامعة سوهاجم2012تعاقداحصاء رٌاضًدكتوراةمساعد. أعبدهللا عبدة مدهش12

جامعة الملك عبد العزيزم2017تعاقدرٌاضٌاتدكتوراةمساعد. أمحمد حسن عبد الرزاق عقالن  13

جامعة الوطنية الماليزيةم2011تعاقداستشعار عن بعد ونظم معلومات جرافٌا دكتوراةمساعد. أأنور عبدهللا سفٌان عبده  14

ماليزياءم2010تعاقدهندسة اتصاالت وحاسوب  دكتوراةمساعد. أصبري سعٌد محمد الشٌبانً  15

الهند- جامعة ميسورم2009تعاقدجٌولوجٌاءدكتوراةمساعد. أعلً محمد قائد سعٌد16

المانيام2010تعاقدهندسة كمبٌوترماجستٌرمدرس مساعدعبدة محمد سفٌان17

جا معة الجزائرم2014تعاقدهندسة اتصاالتماجستٌرمدرس مساعدأحمد محمد غالب فرحان18

المانيام2012تعاقدعلوم حاسوبماجستٌرمدرس مساعدمختار أحمد سالم العواض19

بيرون-الجامعة اللبنانية الدولية م2015تعاقدادارة انظمة معلوماتٌةماجستٌرمدرس مساعدمنٌر عبدالجلٌل محمد هالل  20

المجرم1995تعاقدهندسة معمارٌةماجستٌرمدرس مساعدخالد نعمان محمد النجاشً 21

جامعة جنوب الصينم2019تعاقدهندسة برمجٌات ماجستٌرمدرس مساعدعزالدٌن احمد عثمان سعٌد 22

الجزائرم2015تعاقد(تصمٌم وحساب الهٌاكل )هندسة مدنٌةماجستٌرمدرس مساعدعبدالسالم أحمد محمد سالم 23

جامعة صنعاءم1993تعاقدهندسة معمارٌةبكمعٌدكارم  محمود أحمد عبد الغنً  24

جامعة العلوم والتكنولوجيام2010-2011تعاقدتقنٌة معلوماتبكمعٌدربٌع قادري محمد علً القرش25ً

م2020/2019بيان بأعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة وتقنية المعلومات حسب رتبهم وتخصصاتهم للعام الجامعي 



جامعة صنعاءم1999تعاقدهندسة معمارٌةبكمعٌدأروى أحمد محمد خالد الحسامً  26

جامعة صنعاءم2014تعاقدهندسة معمارٌة بكمعٌدأروى عبد الجبار طاهر  27

المملكة العربية السعوديةم1990تعاقدعلوم رٌاضٌات بحتةبكمعٌدعلى اسماعٌل ٌوسف العمري28

باكستان- جامعة الهورم1987تعاقدهندسة معمارٌة بكمعٌدنبٌل عبد الهادي عبد الباري العرٌقً  29

سوريا جامعة دمشقم1999تعاقدهندسة الكترونٌةبكمعٌداحمد عبد القوي قائد الشمٌري30

صنعاء- جامعة العلوم الحديثة م2017تعاقدهندسة معمارٌة بكمعٌداسامه صادق سعٌد مقبل الكمال31ً

جامعة تعزم2013تعاقدتقنٌة المعلوماتبكمعٌدهناء عبد الفتاح محمد عبدهللا 32

جامعة ابم2017تعاقدهندسة معمارٌة بكمعٌدزٌنب جمٌل أحمد محمد ظافر الرباصً  33

جامعة تعزم2010تعاقدهندسة وتقنٌة معلومات بكمعٌدفطوم محمد سٌف غالب 34

جامعة السعيدم2017-2016تعاقدعلوم حاسوببكمعٌداسماء أمٌن عبده قحطان35

كلية اآلداب/ جامعة تعز م2011تعاقدلغة انجلٌزٌةبكمعٌدسارة احمد عثمان المخالفً 36

جامعة تعزم2014تعاقدتقنٌة معلوماتبكمعٌدأفنان عبدالجلٌل طة عبدالكرٌم الخرسان37ً

جامعة السعيدم2014تعاقدتقنٌة معلوماتبكمعٌدجهاد احمد دبوان سٌف38

جامعة عدنم2017تعاقدهندسة مدنٌةبكمعٌدعادل عثمان مرتضى عثمان39

لبنان- الجمهورية الفنية م2003تعاقدهندسة معمارٌةبكمعٌدجمٌل علً احمد االهدل  40

جامعة ذمارم2017تعاقدهندسة معمارٌةبكمعٌدعبد الحكٌم محمد قائد عقالن  41

معهد مصر العلي للهندسة والتكنولوجيام2016تعاقدهندسة معمارٌةبكمعٌدمحمد حمود عبد المولى حسن  42
عميد الشؤون االكاديمية احصائي الشؤون االكاديمية


