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الرقم 
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سل

المصدرسنة الحصول على الموهل العلمًنوع الغقدالتخصصالمؤهل العلمً االخٌرالرتبة الجامعٌةاإلسم

اٌطالٌاء م2012ثابتتقوٌم اسناندكتوراةمساعد. أ أبومدٌن ناصرعقرب1ً

جامعة السعٌدم2017-2016ثابتطب اسنانبكمعٌدسلوى جمال أحمد حسٌن البعدان2ً

جامعة السعٌدم2017-2018ثابتطب اسنانبكمعٌدمروة علً عبده عقالن العرٌقً  3

جامعة السعٌدم2017-2018ثابتطب اسنانبكمعٌدزٌنب حمود محمد عبد الوهاب الحذٌفً  4

جامعة بغدادم2000تعاقدوراثة خلوٌةدكتوراةمشارك. أ مفٌد فائد احمد االثوري5

مصر- جامعة اسٌوط م2009تعاقدطب فٌسلوجًدكتوراةمساعد. أ منصور قائد إبراهٌم عبدهللا الخلٌدي  6

المغرب - شعٌب الدكالً م2018تعاقدفٌزٌاء اللٌزر دكتوراةمساعد. أفاروق محمد مقبل سعد  7

القاهرة    م2013تعاقدطب الفم وعالج اللثة دكتوراةمساعد. أبلٌغ عبد الرؤوف القدس8ً

جامعة طنطام2013تعاقدطب عام وجراحة الفم واالسناندكتوراةمساعد. أعادل عبد الرب نعمان االدٌم9ً

سورٌاء دمشقم2013تعاقدجراحة الفم والوجة والفكٌندكتوراةمساعد, أنشوان عبدالجبار نعمان10

روسٌاء االتحادٌة م2008تعاقدجراحة الفم دكتوراةمساعد. أفهمً  عبد الحلٌم عبدهللا العرٌق11ً

م2006تعاقدطب األسنان  دكتوراةدكتور. أفواد عبده علً الصبري  12
جامعة كومنيس  براتسالفا الجمهورية

السلوفاكية

جامعة الملك سعودم2015تعاقدكٌمٌاءدكتوراةمساعد. أمجٌب عبدهللا  سعٌد سلطان  13

جامعة تعز       م2012تعاقداللغة العربية وادبهادكتوراةمساعد. أمحمد عبد الرحمن السامع14ً

مصر- الجامعة االسكندرٌة  م2017تعاقدالفٌزٌاء الحٌوٌة الطبٌة دكتوراةمساعد. أخالد سعٌد سالم سعٌد   15

مصر- جامعة المنصورةم2018تعاقدكٌمٌاءدكتوراةمساعد. أعادل حسن علً محمد الصبري  16

السودان- الخرطوم م2006تعاقدمٌكروبٌولوجً واحٌاء دقٌقةدكتوراةمساعد. أشوقً درهم القدس17ً

مصرم2008تعاقدبٌلوجً وخلٌة انسجةدكتوراةمساعد. أمحمد العزي محٌمد عبدهللا18

(باكستان)- جامعة بٌشاور م2019تعاقدكٌمٌاء عضوٌة دوائٌة  دكتوراةمساعد. أمحمد منصور سعد سعٌد19

بولندا- جامعة بٌاوٌستك م1995تعاقدامراض الكبد المعدٌةدكتوراةمساعد. أهزاع ناجً محمد القدس20ً

مصر-جامعة عٌن شمس م2018تعاقدالمواد الحٌوٌة فً طب االسنان  ماجستٌرمدرس مساعدظافر عبد الواسع الشٌبانً   21

جامعة القاهرةم2014تعاقدتركٌبان سنٌة مثبتةماجستٌرمدرس مساعدشهدي جمال عبد القادر22

جامعة تعزم2010تعاقدلغة انجلٌزٌةماجستٌرمدرس مساعدمنٌر أحمد محمد المرشد23

الهند- جامعة نمٌس م2013تعاقدعلم دمماجستٌرمدرس مساعدمحمد سٌف أحمد الشمٌري24

جامعة ذمارم2018تعاقدبٌولوجًماجستٌرمدرس مساعدهالل عبده علً محمد الملٌكً   25

جامعة تعز م2007تعاقدمختبراتبكمعٌدابراهٌم محمد عبد الهادي االهدل26

جامعة اب م2014تعاقدطب اسنانبكمعٌدعقالن على مقبل قائد27

جامعة اب م2012تعاقدطب اسنانبكمعٌدلبٌب هزاع الشام28ً

م2020/2019بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة طب الفم واالسنان حسب رتبهم وتخصصاتهم للعام الجامعً 



جامعة عدن  2013-2012تعاقدطب أسنان  بكمعٌددنٌا امٌن عبد الصمد الهتاري       29

جامعة ذمارم2007تعاقدطب اسنانبكمعٌدباسم عبد الغنً علً الشرجبً  30

جامعة عدنم2008تعاقدطب اسنانبكمعٌدمروة حسن احمد سالم القدس31ً

جامعة تعزم2010تعاقدطب عام وجراحةبكمعٌدبالل منصور سرحان فرحان32

جامعة تعز م2007تعاقدمٌكروبٌولوجًبكمعٌدغادة  أحمد الصغٌر محمود33

جامعة السعٌدم2017-2016تعاقدطب اسنانبكمعٌدموفق عبد الحمٌد محمد علً الطٌب   34

جامعة عدن م2014تعاقدطب اسنانبكمعٌدهند عبد الصمد ثابت سالم 35

جامعة الحدٌده2012تعاقدطب اسنانبكمعٌدبشرى عبد السالم عبده احمد36

جامعة تعزم2009تعاقدبٌولوجًبكمعٌدوجدان خالد النابه37ً

جامعة عدنم2014تعاقدطب وجراحة الفم واالسنانبكمعٌدوفاء عبدالرحمن القدس38ً

جامعة أبم2014تعاقدطب أسنانبكمعٌدبثٌنة عبدالمطلب ناصر الشمٌري39

جامعة ذمار2018تعاقدطب أسنانبكمعٌدتقً الدٌن علً أحمد قائد  40

جامعة السعٌدم2017تعاقدطب أسنانبكمعٌدحلٌمة عبدالباسط علً سٌف41

جامعة ذمارم2009تعاقدطب اسنانبكمعٌدمعاذ سلطان عبده سعٌد  42

جامعة ذمارم2004تعاقدطب اسنانبكمعٌدوجدي ٌاسٌن عبده مانع  الزٌادي    43

جامعة اب م2015تعاقدطب اسنانبكمعٌدبركات علً قاسم الطٌار44

جامعة ذمارم2013تعاقدطب عام وجراحهبكمعٌدتوفٌق عبده علً محمد45

جامعة اب م2016تعاقدطب اسنانبكمعٌدزهدي محمد سلطان قائد46

جامعة تعزم2007تعاقدبٌولوجًبكمعٌدعال عبد الوهاب عبده علً العرٌقً 47

جامعة السعٌدم2017تعاقدطب اسنانبكمعٌدفاطمة صادق عبدهللا محمد      48

جامعة السعٌدم2017تعاقدطب اسنانبكمعٌدأمة الرحمن محمد عبدهللا عبدالعزٌز   49

جامعة تعزم2016تعاقدمختبراتبكمعٌدرانٌا عبد القوي حمود عالب 50

جامعة السعٌدم2016-2017تعاقدطب اسنانبكمعٌداسامة علً احمد حجٌرة   51

جامعة اب م2016-2017تعاقدطب اسنانبكمعٌدمعتز عبد الوراث غالب حزام   52

جامعة عدنم2015-2016تعاقدطب اسنانبكمعٌدمً عزالدٌن علً شهاب53

جامعة اب م2017-2018تعاقدطب اسنانبكمعٌدتٌمور عبدالباسط سالم العزعزي 54

جامعة تعزم2013تعاقدمختبرات طبٌةبكمعٌداسماء سلطان احمد55

كلٌة الطب جامعة تعزم2017-2018تعاقدطب عام وجراحةبكمعٌدهبه حسٌن احمد اسماعٌل السري 56

عمٌد الشؤون االكادٌمٌة احصائً الشؤون االكادٌمٌة


