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 م
 الدرجه العلميه الحاليه االسم

 ثى١شأ.د/ ٔج١ً دمحم عجذ اٌذ١ّذ  1

 طت اٌذ١ٛاْاعزبر ثمغُ 

 لبئُ ثعًّ ع١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة

 اعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌزؾش٠خ  ٚعٍُ األجٕخ أ.د/ أؽشف عجذاٌّذغٓ اٌؾشاثٝ 2

3 

 أ.د/ اعبِٗ اٌغ١ذ ِذشٚط إٌٙذاٜٚ

 اعزبر ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ

4 

 عجذاٌغزبس اٌغ١ذ اثٛ سٚاػأ.د/ عجذاٌشدّٓ 

 اعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌجبثٌٛٛج١ب

5 

 اعزبر ثمغُ اِشاض اٌذٚاجٓ ٚاالعّبن ا.د/ ٘بٔٝ فٛصٜ أدّذ اٌٍمبٔٝ
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6 
 أ.د/ اعّبع١ً اعّبع١ً ٠ٛعف اثٛ غ١ّٕخ

 اعزبر ٚ سئ١ظ لغُ اٌفغ١ٌٛٛجٝ

7 

 خال٠باٌسئ١ظ لغُ االٔغجخ ٚلبئُ ثعًّ اعزبر  ٚ أ.د/ دمحم عبسف عٍٝ إٌؾشرٝ

8 
 اعزبر ٚسئ١ظ لغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛجٝ ا.د/ ِذ٠ذخ صالح اثشا١ُ٘ ِذّٛد

9 

 اعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌطت اٌؾشعٝ ٚاٌغَّٛ أ.د/ ٠بعش عع١ذ اٌغ١ذ عبٌُ

11 
 سئ١ظ لغُ االد٠ٚخ اٌج١طش٠خلبئُ ثعًّ اعزبر ٚ  أ.د / دبصَ دمحم اثشا١ُ٘ ؽب١٘ٓ

11 
 أ.د/  ؽش٠ف صوش٠ب وبًِ اٌخ١ٌٛخ

 ٚسئ١ظ لغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخاعزبر 

 اعزبر ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د/ عجذ اٌجٛاد صالح اٌطذب1ٜٚأ 12

 

 اعزبر ٚلبئُ ثعًّ سئ١ظ لغُ صذخ اٌذ١ٛاْ ٚاالِشاض اٌّؾزشوخ د/ ِٛعٝ عجذ هللا دمحم ا٠ٛةأ. 13

14 
 أ.د/ دمحم عجذ إٌجٝ عجذ اٌّمصٛد اٌعذي

 ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخاعزبر 
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15 
 أ.د/ دّبدح عجذ اٌعض٠ض اٌغ١ذ ادّذ

 اعزبر ٚلبئُ ثعًّ سئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚاٌزغز٠خ االو١ٕ١ٍى١خ

16 
 غُ اٌطف١ٍ١بدل ٚلبئُ ثعًّ سئ١ظ  اعزبر أ.د/ِذّٛد سصق عٍٝ أثٛ ١ٌٍخ

 د/عٍٝ دبفع عٍٝ دمحم اٌفبس 17
 اٌى١ّ١بء اٌذ٠ٛ١خغُ ل ٚلبئُ ثعًّ سئ١ظ  أعزبر

18 
 اٌى١ّ١بء اٌذ٠ٛ١خاعزبر ثمغُ  د/ لذسٜ دمحم اثشا١ُ٘ صبدق

19 
 لغُ طت اٌذ١ٛاْ سئ١ظ اعزبر ِغبعذ ٚلبئُ ثزغ١١ش أعّبي د/ ٔٙٝ عجذ هللا عجذ اٌٛ٘بة

21 
  اعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د / ؽش٠ف ِٕؾبٜٚ ٔصش عجذسثٗ

21 
 اعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ ِذّٛد ٠ٛٔظد/ ِٕٝ اٌغ١ذ 

22 
  أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌجشادخ د/ أدّذ ٔصش سِضبْ اٌخّبسٜ

23 
 د/ ِشفذ عجذاٌذ١ٍُ عجذاٌٍط١ف عجذاٌشدّٓ

 اعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚاٌزغز٠خ االو١ٕ١ٍى١خ

24 
 اٌجبثٌٛٛج١بأعزبر ِغبعذ ثمغُ  د/ ٚائً دمحم عٍٝ دمحم جٛدح
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25 
 أعزبر ِغبعذ ثمغُ اِشاض اٌذٚاجٓ ٚاالعّبن اٌجغزبٜٚعٛض د / أدّذ سجت 

 اٌى١ّ١بء اٌذ٠ٛ١خثمغُ  أعزبر ِغبعذ د/ عجذ اٌٛ٘بة اٌغٕٛعٝ عجذ اٌّذغٓ 26

27 
  ثمغُ اٌٛالدح أعزبر ِغبعذ د/ دمحم عٍٝ اثشا١ُ٘ ِشعٝ

28 
 ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛجِٝذسط  د/ عّبد اٌذ٠ٓ دمحم فؤاد دمحم اٌجٕذٜ

29 
  ِذسط ثمغُ اٌزؾش٠خ ٚعٍُ األجٕخ د/ أدّذ دمحم اٌغ١ذ سؽٛاْ

31 
 ِذسط ثمغُ اٌزؾش٠خ ٚعٍُ األجٕخ د/ أدّذ جالي سصق عٍٝ ١ّٔش

31 

 د/ دمحم عجذ إٌّعُ عجذ اٌذ١ّذ اٌغ١ذ إِبَ

  ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚاٌزغز٠خ االو١ٕ١ٍى١خ

32 
 ِذسط ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د/ صبف١ٕبص عٍٝ دمحم اثشا١ُ٘

33 
  ِذسط ثمغُ اٌجبثٌٛٛج١ب د/ ٘ذٜ عٍٝ عجذ اٌٍط١ف عجذ اٌشدّٓ
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 خال٠باٌِذسط ثمغُ االٔغجخ ٚ د / أدّذ اٌغ١ذ ٔٛس اٌذ٠ٓ أدّذ 34

35 
 ِذسط ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د/ أ٠ّٓ دغٓ عجذ اٌعض٠ض ث١ِٛٝ صذلخ

 ِذسط ثمغُ اٌفغ١ٌٛٛجٝ عٍٝ دمحم عجذ اٌذٝد/ دٕبْ  36

37 
  خال٠باٌِذسط ثمغُ االٔغجخ ٚ د/ أعّبء صالح اٌذ٠ٓ اثشا١ُ٘

 ِذسط ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د/ ِذّٛد ِذّٛد ٠ٛعف اثٛغ١ّٕخ 38

 ِذسط ثمغُ اٌٛالدح د / دمحم عغشاْ اٌجذ١شٜ 39

 ثمغُ اٌطت اٌؾشعٝ ٚاٌغَِّٛذسط  د/ دا١ٌب دجؾٟ دمحم عٍٟ عّه 41

 ِذسط ثمغُ طت اٌذ١ٛاْ د/ أعّبء غبٌت عط١ٗ صبٌخ 41

 ِذسط ثمغُ االٔغجخ ٚخال٠ب د/ عذش فب٠ض ع١ذ ِذّٛد 42

 ِذسط ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د/ ٔجٜٛ إثشا١ُ٘ دمحم إثشا١ُ٘ 43

 اٌذ١ٛاْ ٚاالِشاض اٌّؾزشوخِذسط ثمغُ صذخ  د/ صجبح إثشا١ُ٘  ؽعجبْ عٍٝ اٌجٍجّٛٔٝ 44

 د/ ٠ظ ادّذ ٠ظ ثذس 45
 ِذسط ثمغُ طت اٌذ١ٛاْ
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 ِذسط ثمغُ اٌطف١ٍ١بد د/ ععبد دمحم جّعخ إٌّؾبٜٚ اٌصبثش 46

47 
 ِذسط ثمغُ اٌشلبثخ اٌصذ١خ عٍٝ االغز٠خ د/ إ٠ّبْ دّذٞ عجذ اٌٍط١ف عجذ اٌعبي

48 
  ِذسط ثمغُ اٌجشادخ د/ دمحم عٍٟ عضة ٔع١ُ ِؾبٌٟ

49 
 ِذسط ثمغُ االد٠ٚخ اٌج١طش٠خ د/ سدبة عجذ اٌجٛاد أدّذ ِبضٝ

 ِذسط ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛجٝ د/ دا١ٌب طٍعذ دغٓ دغ١ٓ دّذ 51

 ِذسط ثمغُ االد٠ٚخ اٌج١طش٠خ د/ جبثش اٌصبثش عجذ ا١ٌٔٛظ ثط١ذخ 51

52 
 ِذسط ثمغُ اٌشعب٠خ ٚر١ّٕخ اٌثشٚح اٌذ١ٛا١ٔخ د/ ثث١ٕخ دغٓ عٍٝ ع١غٝ

  ِذسط ثمغُ اِشاض اٌذٚاجٓ ٚاالعّبن عجذهللا خ١شٜ فزخ هللا عٍٝ اٌج١ٍٝد/  53

54 
 اٌى١ّ١بء اٌذ٠ٛ١خِذسط ثمغُ  د/ دمحم دمحم فٛصٜ ص٠ًٚ

  ِذسط ثمغُ اٌجشادخ د/ عصبَ جبثش عجذ اٌشدّٓ إٌّؾبٜٚ 55

56 
  ِذسط ثمغُ اٌجشادخ د/ عبدي صجذٝ عٍٝ عجذاٌشاصق
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  ِذسط ثمغُ االد٠ٚخ اٌج١طش٠خ / ١ٌّبء جّبي ٚاصف دمحمد 57

 ِذسط ثمغُ اٌطت اٌؾشعٝ ٚاٌغَّٛ / د١ّذح ِذّٛد دمحم أدّذد 58

59 
  مذسس بقسم الباثولوجيا / إثشا١ُ٘ فؤاد إثشا١ُ٘ اٌعؼد

61 
 مذسس بقسم طب الحيوان / ثؾ١ش جّبي ععذ دغٓ اٌؾبفعٝد

61 
 واالسماكمذسس بقسم امشاض الذواجه  أدّذ سِضبْ ِذّٛد جبدٚ د/

62 
 مذسس بقسم طب الحيوان عبِٝ جّبي اٌغع١ذ د/

63 
 مذسس بقسم الباثولوجيا د/ سا١ٔب دّبدح عٍٝ أدّذ

  مذسس مساعذ بقسم الطفيلياث ط.ة/ ٘جخ عع١ذ عجبط ١٘ٚت 64

 مذسس مساعذ بقسم الفسيولوجى ط.ة/ عطبء دمحم عجذاٌشد١ُ 65

 مساعذ بقسم صحت الحيوان واالمشاض المشتشكتمذسس  ط.ة/ ٔٙبد أدّذ عجذاٌغٕٝ صبٌخ 66

67 
  مذسس مساعذ بقسم الشعايت وتىميت الثشوة الحيواويت ط.ة/ ِذدذ سِضبْ عط١خ اٌفذادٔٝ
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68 
 مذسس مساعذ بقسم الوالدي ط.ة/وبًِ صجذٝ ثذ٠ٜٛ اثشا١ُ٘

69 
 نمذسس مساعذ بقسم طب الحيوا ط.ة/ ادّذ سِضبْ عط١خ اٌفذادٔٝ

 مذسس مساعذ بقسم طب الحيوان ِصطفٟ ع١ٍّبْ  عجذهللاط.ة/ سف١ذح  71

71 
 مذسس مساعذ بقسم التغزيت والتغزيت االكليىيكيت ط.ة/ اعّبء صبثش ادّذ ٕ٘ذاٜٚ اٌفبس

 مذسس مساعذ بقسم الميكشوبيولوجى ط.ة/ ٔٙب عجذاٌشد١ُ عٛاد عجذاٌشد١ُ 72

 التششيح وعلم األجىتمذسس مساعذ بقسم  ط.ة/ ِذّٛد دمحم عجذاٌذ١ّذ  اٌجٕذٜ 73

 ط.ة/ادّذ لذسٜ ععذ اٌجبسدٝ 74
 مذسس مساعذ بقسم التششيح وعلم األجىت

 مذسس مساعذ بقسم الباثولوجيا ط.ة/ أعّبء أٔٛس ِذّٛد دجبصٜ 75

 مذسس مساعذ بقسم الشعايت وتىميت الثشوة الحيواويت ط.ة/ ا٠ّبْ ِصطفٝ عجبط عجذاٌجبسٜ 76

 بقسم التششيح وعلم األجىت مذسس مساعذ اٌٍط١ف اثشا١ُ٘ ة / االء اثشا١ُ٘ عجذ1ط 77

78 
 الشقابت الصحيت على األغزيتمعيذ بقسم  ط.ة/ دغٓ سِضبْ إثشا١ُ٘ ِشؽذٜ
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79 
 الشقابت الصحيت على األغزيتمعيذ بقسم  ط.ة/ دغٓ ججش٠ً دمحم ججش٠ً سد١ُ

 خالياالمعيذ بقسم االوسجت و ط.ة/ عجذهللا أٔٛس دمحم اٌغٕٛعٝ 81

81 
 معيذ بقسم ميكشوبيولوجى ط.ة/ دغ١ٓ اٌصبفٝ ِصطفٝ ١ِٙٛة

 معيذة بقسم الفسيولوجى ة / سؽب عط١خ ثشوبد دس٠ٚؼ غشاة1ط 82

  معيذة بقسم صحت الحيوان واالمشاض المشتشكت ة / ِٕبس عجذ اٌج١ًٍ عجذٖ اثٛؽذبرخ1ط 83

 واالسماك معيذة  بقسم امشاض الذواجه ة / عّش ععذ عجذ اٌفزبح أثبظخ1ط 84

 الشقابت الصحيت على األغزيتمعيذ بقسم  ط.ة /إعالَ ٠ٛعف ِٛعٝ إثشا١ُ٘  اٌخ١بسٜ 85

 معيذ بقسم امشاض الذواجه واالسماك ط.ة/ عّشٚ دمحم اٌغ١ذ ج١ٕذٜ 86

 معيذة بقسم االدويت البيطشيت ط.ة /  أ٠خ أدّذ عٛض ِٛعٝ  جضس 87

 معيذة بقسم الوالدة ط.ة / ٘جخ اٌغع١ذ دمحم ٠ٛعف اٌص١ذٝ 88

 معيذة بقسم طب الحيوان ط.ة/ ثغٕذ فخشٜ عجذ اٌذى١ُ اٌغٛدأٝ  89

91 
 ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛجٝ ِع١ذح فش٠بي صبثش عجذ اٌذ١ّذ ِٛعٝ ط.ة/ 

91 
  ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌذ٠ٛ١خ ِع١ذح سل١خ فزذٝ عع١ذ سجتط.ة/ 
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92 
 االء عجذ إٌّعُ عجذ اٌخبٌك دمحمط.ة/ 

 اٌزؾش٠خ ٚعٍُ األجٕخِع١ذح ثمغُ 

93 
 اٌطت اٌؾشعٝ ٚاٌغَّٛ اٌج١طش٠خ ثمغُ ِع١ذح ِش٠ُ خ١ًٍ ثٙجذ أثٛ ؽَٛط.ة/ 

94 
 اٌجبثٌٛٛج١ب ِع١ذح ثمغُ أ١ِشح ع١ذ ؽذبرٗ عجذ اٌخبٌك دمحمط.ة/ 

95 
 اٌٛالدح ِع١ذح ثمغُ عبسح دمحم اٌصبفٝ فّٙٝ اٌٍّعٝط.ة/ 

96 
 اٌفغ١ٌٛٛجٝ ِع١ذح ثمغُ خٍٛد ؽعجبْ ععذ دمحمط.ة/ 

97 
 اٌشلبثخ اٌصذ١خ عٍٝ األغز٠خ ِع١ذ ثمغُ إعالَ صالح اٌذ٠ٓ عجذ اٌمبدس فشج ساضٝط.ة/ 

 ث١بْ ثبٌغبدح االعبرزح اٌّزفشغ١ٓ ثبٌى١ٍخ 

 م
 الدرجه العلميه الحاليه االسم

 استار متفشغ بقسم امشاض الذواجه واالسماك أ.د/دبرُ صالح اٌذ٠ٓ عجذ اٌذ١ّذ 1

 استار متفشغ بقسم امشاض الذواجه واالسماك خ١ًٍ ع١ٍّبْأ.د/ ِجذٜ  2

3 
 أ.د/ دمحم ٠ذ١ٝ ادّذ ٔصش

 طب الحيواناستار متفشغ بقسم 
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