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القسم, اللقب العلمياألسم

الدراسات االسالمية, استاذ  علي محمد مقبولي االهدل  1

الدراسات االسالمية,استاذ هدى علي يحيى العماد 2

,اللغة االنجليزية ,استاذ مشارك محمد احمد حسين شرف الدين  3

األثار ,استاذ مشاركابراهيم احمد محمد المطاع 4

الدراسات االسالمية , استاذ مشاركمحمد يحيى المأخذي  5

التاريخ,أستاذ مشاركأمة الغفور عبد الرحمن االمير  6

علم النفس ,استاذ مشاركاروي احمد عبده العزي  7

علم النفس ,استاذ مشاركسكينة احمد محمد هاشم 8

الدراسات االسالمية,استاذ مشاركعبد اهلل حسين زايد الحوثي  9

الدراسات االسالمية ,استاذ مشاركبشرى علي يحيى العماد 10

انطالق محمد عبدالملك  11
المتوكل 

جغرافيا, استاذ مساعد

التاريخ,أستاذ مساعدابتسام حسين احمد المتوكل  12

التاريخ,استاذ مساعدسلوى علي قاسم المؤيد 13

الفلسفة ,استاذ مساعدفاطمة عبد القادراحمد علوان 14

الدراسات االسالمية ,استاذ مساعدايمان عبد اهلل حسين حجر  15

التاريخ,استاذ مساعدنجوى عبداللطيف مطهر  16

اللغة االنجليزية , استاذ مساعدعبد اهلل محمد عبداهلل الغرباني  17

االثار ,استاذ مساعدرمزي عبده ثابت الحكيمي  18

الفلسفة ,استاذ مساعدكوكب محمد علي الغراسي  19

جغرافيا ,معيداحمدعلي عبداهلل الشهاري  20

االجتماع , معيد انتصار محمد عبد اهلل الكبسي  21

مكتبات ومعلومات , معيدامل علي مبخوت جابر الشاعر  22

علم النفس ,معيدعبدالسالم جابر محمد 23
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الخدمة االجتماعية ,معيدطلعت حسن حمود البراز 24

علم النفس ,معيدغادة احمد حمزة علي حمزة 25

االثار ,معيدعمر فارس علي احمد السقاف  26

محمد احمد عبداهلل حسن شرف  27
الدين

اللغة النجليزية ,معيد

عبدالمطلب هاشم يحيى  28
الصنعاني 

االجتماع,معيد

عهد عبدالجبار محمد احمد  29
الحاضري 

اللغة االنجليزية ,معيد

اللغة الفرنسية ,معيدحنان زيد محمد عبدالخالق حجر 30

اللغة العربية ,معيدعبد اهلل مجمل صالح روضان 31

عبدالباري هاشم يحيى  32
الصنعاني 

الفلسفة ,معيد

الدراسات االسالمية ,معيدحنان محمد علي التاج 33

اللغة العربية ,معيدسماح محمد يحيى الوريث 34

االذاعة والتلفزيون,استاذ احمد مطهر يحيى عقبات 35

االذاعة والتلفزيون ,استاذ محمد عبدالوهاب الفقيه كافي 36

الصحافة ,استاذ علي حسين حسن العمار  37

االعالم ,استاذ مشاركعبدالرحيم علي صالح الشاوري  38

االذاعة والتلفزيون, استاذ مساعدحسين محمد محمد غمان  39

العالقات العامة , استاذ مساعدهزاع مرشد احمد شرف 40

االقتصاد,استاذعلي محمد شاطر مثنى  41

االقتصاد ,استاذ يحيى يحيى محمد المتوكل 42

مصطفى حسين محمد  43
المتوكل

االقتصاد,استاذ 

ادارة اعمال ,استاذ سنان غالب رضوان المرهضي 44

ادارة اعمال ,استاذ احمد محمد احمد الشامي  45

المحاسبة والمراجعة,استاذ مشاركعبد الملك اسماعيل حجر  46
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المحاسبة والمراجعة,استاذ مساعدلطف حموداحمد بركات 47

المحاسبة والمراجعة,استاذ مساعدابراهيم عبدالقدوس مفضل 48

المحاسبة والمراجعة ,معيدحسن احمد محمد الكبسي 49

عبد اهلل احمد مثنى اسماعيل  50
الجيالني 

االقتصاد ,معيد

فاتن عبدالهادي عايض منصر  51
القلي

االقتصاد,معيد

القران الكريم وعلومه ,استاذ مشاركعلي حسن مثنى هادي 52

الجغرافيا,استاذ مشارك دارس صالح محمد ابو نشطان 53

اللغة االنجليزية ,استاذ مشاركيحيى محمد علي المراني 54

اللغة العربية ,استاذ مشاركبشيرعبداهلل علي المساري  55

التاريخ,استاذ مساعدنجاة محمدعبداهلل الطلبي  56

اللغة العربية ,استاذ مساعدمني يحيى زيد المحاقري  57

القران وعلومه ,استاذ مساعدسليمان علي عبد اهلل شرف  58

العلوم التربوية ,استاذ مساعدمحمد محمد صغير السيد 59

احالم محمد محمد احمد شرف  60
الدين

اللغة العربية, استاذ مساعد

اللغة العربية ,استاذ مساعدعال علي محمد الحوثي 61

اللغة العربية ,استاذ مساعدهدى احمد عبداهلل الحمزي 62

اللغة االنجليزية ,مدرس منال يحيى عبدالصمد الوزير  63

التاريخ , معيدوليد حمود حمود القالم  64

الرياضيات ,معيدامينة عبد القادر المروني 65

القران وعلومه ,معيدنجاة علي مصلح الحكمي 66

الجغرافيا,استاذ مشارك نجيب قايد عبداهلل البناء  67

القران الكريموعلومه ,استاذ مساعدعلي احمد علي الحمزي  68

رياضيات ,استاذ مساعدأمة اللطيف محمد علي الحمزي  69

العلوم التربوية ,استاذ مساعدابتسام عبدالكريم محمد لطف  70
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احمد صالح حسن حسن  71
الماخذي 

القران وعلومه ,مدرس

الجغرافيا ,معيدبدور يحيى علي المهدي 72

التاريخ ,معيدحسن علي احمد هادي 73

اللغة العربية ,معيدعبد القادر احمد عبداهلل الحمزي  74

اللغة االنجليزيه ,معيدليلى عامر يحيى عامر 75

الرياضيات ,معيدمنى احمد محمد لطف اهلل عامر 76

جغرافيا ,معيدشهرزاد عامر يحيى عامر 77

اللغة العربية ,معيد عبدالملك عبد الصالح زيد 78

الفيزياء ,معيدايمان عبد القدوس الوادعي  79

الفيزياء ,معيدعبداالله علي محمد الحمزي   80

اسمهان محمد علي محمد  81
الشرف 

اللغة االنجليزيه , معيد

القران وعلومه ,معيدفاروق علي يحيى عثمان عباس 82

اللغة العربية ,معيد عائشة عباس علي عباس  83

محمد عبداهلل قايد سلطان  84
الصوفي 

علم النفس ,استاذ 

العلوم ,استاذ أمة الكريم طبه ابو زيد 85

العلوم ,استاذ اشرف محمد احمد النهاري  86

التعليم االساسي ,استاذ سعد ابراهيم السيد العلوي  87

القران الكريم ,استاذ صالح علي محمد النهاري  88

الدراسات السالمية ,استاذ مشارك يحيى حسين محمد النونو  89

تكنولوجيا التعليم ولستاذ مشارك يحيى محسن عبداهلل الشهاري   90

اللغة العربية ,استاذ مشاركعبده محمد صالح الحكيمي 91

القران الكريم ,استاذ مشاركمجاهد يحيى محمد هادي  92

اللغة العربية ,استاذ مشارك عبداهلل احمد حمزة النهاري 93

الطفولة المبكرة ,استاذ مشاركعلي حمود محمد شرف الدين  94
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اصول التربية , استاذ مشارك غالب حميد حميد القانص 95

اصول التربية ,استاذ مشارك طاهر محمد عمر االهدل  96

علم النفس ,استاذ مشارك أمة الرازق محمد احمد الوشلي  97

الرياضيات ,استاذ مشارك ذكرى محمد عبد الرحمن الباقري  98

االجتماعيات ,استاذ مساعد عبد اهلل محمد احمد عبداهلل  99

اللغة االنجليزية ,استاذ مشارك علي حسين علي الشرفي  100

االدارة ,استاذ مساعد علي يحيى علي محمود شرف  101

غادة عبد الرازق عبداهلل  102
المحبشي 

الرياضيات  , استاذ مساعد

اللغة االنجليزية ,مدرسنوال يحيى عبد الصمد الوزير  103

خلود علي علي شمس الدين  104
الناصر 

العلوم ,مدرس

ايمان يحيى احمد حمود شرف  105
الدين 

العلوم ,مدرس 

االجتماعيات, مدرس امل يحيى احمد لطف 106

ذكرى محمد عبداهلل اسماعيل  107
الكبسي 

اللغة االنجليزية ,مدرس 

الرياضايات ,مدرس ندى نصر محمد حمود السقاف  108

العلوم ,معيداشواق عبداهلل علي الكبسي  109

عبير عبداهلل عباس عبداهلل  110
المتوكل 

الدراسات االسالمية ,معيد 

الرياضيات ,معيدطارق محمد صالح الشامي 111

العلوم ,معيدهناء عبدالرحمن الشرفي  112

العلوم ,معيدسهام فضل محمد شجاع الدين  113

اللغة االنجليزية ,معيداحالم محمد علي الشامي  114

العلوم ,معيدنورية نعمان حسن هادي  115

اللغة االنجليزية ,معيداسماء عبداهلل علي المهدي  116

القران الكريم , معيدسهام منصور علي الجعفري  117
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العلوم التربوية ,استاذ مساعد علي حمود شرف الدين  118

التربية الرياضية ,استاذ مشارك فتحي احمد هادي السقاف  119

المواد النظرية ,استاذ مشاركعبد الغني مجاهد صالح مطهر 120

ابراهيم احمد حفظ الدين  121
الشرفي

المواد النظرية ,استاذ مشارك

التربية البدنية ,معيدفتحي محمد محمد مفتاح 122

العلوم التربوية ,استاذ مشاركاحمد علي محمد المنصور  123

القران وعلومه ,استاذ مشاركمحمد علي احمد الكبسي  124

الرياضيات ,استاذ مشاركعادل محمد عبداللطيف العذري  125

التاريخ ,استاذ مشاركيحيى احمد حسن الشحري  126

اللغة االنجليزية ,استاذ مشارك خالد عبدالرحمن حسن االهدل  127

الرياضيات ,استاذ مساعدكمال احمد الشامي 128

القران وعلومه ,استاذ مساعدحمادي احمد علي الشرفي  129

الفيزياء ,معيدعبدالملك عبداهلل حسن الكبسي  130

لببغة االنجليزية ,معيدزكريا محمد عبدالحميد المفتي  131

الرياضيات ومعيداسعد علي محمد الكبسي  132

بثينه محمد يحيى احمد  133
الشامي 

اللغة االنجليزية ,معيد

الرياضيات ,معيدسليمة عبداهلل حسين العماد  134

الرياضيات ,معيداحمد احمد علي الشرفي  135

الرياضيات ,مدرس مهدي علي مهدي مهدي  136

قسم نظام المعلومات ,استاذ فظل مطهر محسن باعلوي  137

قسم تكنلوجيا المعلومات ,استاذ عدنان يحيى احمد المتوكل  138
مشارك 

عبدالرحمن محمد صالح علي  139
الديلمي 

قسم تكنولوجيا الشبكات امنية,معيد 

تكنولوجيا المعلومات ,معيد حسين طاهر عيدروس علوي  140
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حمزة عبد اهلل عباس علي  141
المتوكل 

قسم تكنولوحيا المعلومات ,معيد

المحاصيل والمراعي ,معيدعبداهلل محمد علي المجاهد 142

االنتاج الحيواني  ,استاذحسن سليمان احمد مهدي 143

وقاية النبات ,استاذ مشارك محمد احمد عبدالرحمن هاشم  144

االنتاج الحيواني ,استاذمساعدحسين عبدالهادي الوادعي  145

عبدالمؤمن حمودعبدالواحد  146
شجاع 

البساتين والغابات ,استاذ مساعد

الهندسة الزراعية ,استاذ مساعدعبدالكريم محمد احمد المجاهد  147

وقاية النبات ,استاذ مساعدجميلة يحيى محمد عاطف  148

االقتصاد واالرشاد الزراعي ,استاذ مساعد ابتسام محمد علي عزان  149

زينب شهاب عبدالهادي ثابت  150
السقاف 

المحاصيل والمراعي ,معيد

الهندسة الزراعية ,معيدلينا صالح حسن علوان  151

االنتاج الحيواني ,معيدعبدالحكيم ناصر علي الشرفي  152

عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع  153
الدين 

الفقه المقارن ,استاذ 

اصول الفقه ,استاذ مشارك اسماعيل ابراهيم محمدالوزير 154

المرافعات ,استاذ مشارك ابراهيم محمد حسين الشرفي  155

القانون المدني ,استاذ مشارك مأمون احمد محمد الشامي  156

القانون المدني ,استاذ مساعدمطهر محمد محب عالمه 157

القانون الدولي الخاص ,استاذ مساعدطارق عبداهلل عيسى مجاهد  158

القانون التجاري والبحري ,استاذ مساعداحمد احمد يحيى الوشلي  159

القانون العام ,استاذ مشارك الهام محمد عبدالملك المتوكل  160

عباس محمد احمد المتوكل  161
الشهاري 

القانون العام ,استاذ مساعد

اصول الفقه ,استاذ مساعدسميرة عبداهلل علي الميدمة  162

عبداالله عبدالكريم حسين  163
المهدي

القانون الجنائي ,استاذ مساعد 
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تاريخ القانون والفلسفة ,معيدمحمد ابراهيم محمد الوزير  164

هاشم محمد اسماعيل شرف  165
الدين 

القانون التجاري والبحري ,معيد

الكيماء الدوائية ,استاذ علي جمال احمد كاف 166

الكيمياء الدوائية ,استاذ مساعد محمد عباس علي حميد الدين  167

عبدالملك احمد عبدالملك  168
حميد الدين 

الصيدالنيات ,مدرس

الصيدالنيات ,معيدعبدالعزيز عبداهلل علي مهدي 169

علم االدوية والمداوة,استاذعدنان عبده حسين االهدل  170

الباطنة العامة,استاذيحيى عبدالملك العزي  171

االحياء الدقيقة ,استاذ خالد عبدالكريم المؤيد  172

الباطنة الخاصة ,استاذعبدالرحمن محمد سالم  173

الباطنه العامة ,استاذ زايد احمد صالح عاطف  174

الباطنة الخاصة ,استاذمحمد علي محمد الشامي  175

الجراحة العامه ,استاذ مشارك محمد عبداهلل احمد القطاع  176

االنف واالذن والحنجرةعلي عبيد مثنى مهدي 177

الهندسة المكانيكيه ,استاذ مشارك حمود عبدالسالم محمد النهاري  178

الهندسة الكهربائية ,استاذ مساعدمحمد عباس حسن الوادعي  179

الطب والعلوم الصحية ,استاذ مشارك احمد احمد محمد االهنومي  180

الجراحة العامة ,استاذ مشارك خالد محمد يحيى الكحالني  181

عبدالكافي محمد علي شجاع  182
الدين

الباطنة العامة ,استاذ مشارك 

الباطنة العامة ,استاذ مشارك بثينة عبداهلل علي الشرفي  183

الباطنة العامة ,استاذ مشارك محمد محمد احمد الكبسي  184

النساء والتوليد ,استاذ مشارك بلقيس السيد احمد الجيالني  185

الطب المجتمع ,استاذ مشارك عادل احمد يحيى العماد  186

الجراحة العامه ,استاذ مساعد عبدالقادر احمد المنصور  187
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محمد  احمد شمس الدين  235
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اللغة االلمانية ,استاذ مساعد 

اللغة العربية ,استاذ مساعدنبيلة علي اسماعيل المتوكل  236
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طب الفم وامراض اللثة ,مدرس 

تقويم اسنان ,مدرس نهى جمال احمد محمد مطهر  246

صناعة االسنان ,مدرس فؤاد احمد علي القطاع  247
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