
  

الشؤون االكاديمية عمادة  
AL ـ SAEED UNIVERSITY   

Academic Affairs Deanship        
 

 جـــــامعـــــــة السعيــــــــد
 عمادة الشؤون األكادميية

 
 بنظام التعاقد السنوي -الجمهورية اليمنية -بكليات جامعة السعيد بتعزأعضاء هيئة التدريس 

 البريد االلكتروني التخصص القسم الكلية الدرجة العلمية االسم الرقم

 سنانطب الفم واألأوالً: كلية 

  تقويم أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل أستاذ مساعد د/ابو مدين ناصر عقربي 1

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل أستاذ أ.د/  فواد عبده علي الصبري 2

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس محمود نجيب عبد المجيد العريقيأ/ 3

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/ سلوى جمال أحمد البعداني  4

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/ زينب حمود محمد عبد الوهاب    5

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/مروى علي عبده عقالن العريقي  6

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/خلود محمود شاهر  العريقي   7

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/سارة عارف عبدالجبار السقاف 8

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/أسامة على أحمد حجيرة 9

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/أشجان مصطفى عبدالملك أحمد 10

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس الخالدي أ/أشرف غالب محمد 11

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/أروى عبده حميد سيف 12

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/بثينة عبدالمطلب ناصر صالح 13

  أسنان أسنان طب سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/باسم عبدالغني على الشرجبي 14

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/حليمة عبدالباسط على سيف 15

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/خالد أمين عبدهللا محمد على 16

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/رائد لبيب على سعيد المخالفي 17

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس ظعلى عبد الحافأ/زينب هزاع  18

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/زهدي محمد سلطان قائد 19
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  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/سعاد عبدالعليم محمد سعيد اليوسفي 20

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/سارة ياسين فارع محمد االكحلي 21

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/صالح صالح أحمد قاسم  22

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/صفاء عبدالعزيز طائف علي 23

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/عمرو عبدالرحمن عبده سعيد 24

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/عيسى على سنحان قاسم 25

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/عزام عبدالحكيم رسام سيف 26

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/عائشة محمد عبدالوهاب قائد الحداد 27

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/فاطمة صادق عبدهللا محمد 28

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/لما محمود عبدالحق محمد العريقي 29

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/مهند رضوان شرف محمد 30

  أسنان طب أسنان سنانطب الفم واأل بكالوريوس أ/مروة حسن أحمد سالم 31

 ثانيًا: كلية العلوم الطبية والصحية

  ميكروبيولوجي مختبرات العلوم الطبية والصحية أستاذ أ.د/ آدم حزام الشميري 8

  ميكروبيولوجي مختبرات العلوم الطبية والصحية أستاذ أ.د/وحيد عبد الباري مقبل علي 9

  علم دم مختبرات والصحيةالعلوم الطبية  ماجستير أ/محمد سيف أحمد الشميري 10

  علم االدوية صيدلة العلوم الطبية والصحية ماجستير أ/حمد محمود محمد الشعبي 11

  صيدلة صيدلة العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/شيماء محمد أحمد العطاش 12

  صيدلة صيدلة العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/لمياء حلمي أحمد جازم الرب  13

  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/سبأ إبراهيم نصر سلطان  14

  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/اكرم داوود عبد الخالق سالم 15
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  تغذية تغذية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/غيداء جميل عبدهللا عبد العزيز   16

  فلسفة في علوم االراضي عام العلوم الطبية والصحية أستاذ مساعد محمود الشميريد/أنور محمد  7

  التشخيصية االشعة  تغذية العلوم الطبية والصحية أستاذ مساعد د/حاشد عبد القادر عبدالجليل االبيض 18

  ميكروبيولوجي مختبرات العلوم الطبية والصحية أستاذ مساعد د/شوقي درهم قاسم ناجي القدسي 19

  صناعات غذائية تغذية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/عارف عبدالجبار عبدالمعين 20

  كيمياء علوم طبية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/أحمد عبدالعزيز عبدهللا 21

  وتحليل طبية مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس الرميمة رأ/عبدهللا عبدالخبي 22

  صيدلة صيدلة العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/أحمد عمر عبيد دباش الوجيه 23

  مختبرات مختبرات  العلوم الطبية والصحية بكالوريوس  أ/أيناس محمد حزام أحمد الخليدي 24

  كيمياء تغذية  العلوم الطبية والصحية بكالوريوس  أ/أكرم عبدالكريم ناجي علوان 25

  علوم وتقنيات التغذية تغذية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس  أ/باسم قائد عماد عثمان  26

  ميكروبيولوجي مختبرات العلوم الطبية والصحية ماجستير أ/رياض حسين حسين صالح  27

  مختبرات مختبرات  العلوم الطبية والصحية بكالوريوس  أ/رانيا عبدالقوي حمود غالب 28

  مختبرات مختبرات  العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/سارة سمير سيف عثمان 29

  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس سهام عبد الوهاب أحمد سعيد 30

  صناعات غذائية تغذية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/عارف عبدالجبار عبدالمعين 31

  كيمياء علوم طبية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس عبدهللاأ/أحمد عبدالعزيز  32

  تغذية تغذية العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/ضحى جميل عبدالرزاق االغبري 33

  االحياء الدقيقة مختبرات العلوم الطبية والصحية ماجستير أ/عبدالناصر العزي عبدالحق 34

  علوم تحليلية مختبرات العلوم الطبية والصحية ماجستير أ/عبدهللا عبده عبدهللا قائد 35

  الطب االساسي في علم المناعة مختبرات العلوم الطبية والصحية ماجستير أ/عماد نجيب على شمسان 36
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  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/عمار سلطان عبده سعيد  37

  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/فكرية قائد عبده عبدهللا 38

  كيمياء عضوية صيدلة  العلوم الطبية والصحية ماجستير أ/فتحية محمد قاسم قائد 39

  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/مرام صدقي صادق نصر الشميري 40

  كيمياء صيدلة الطبية والصحيةالعلوم  بكالوريوس أ/محمد جميل ناجي الشجاع 41

  وراثه خلوية مختبرات العلوم الطبية والصحية أستاذ مساعد د/مفيد فائد أحمد حسن االثوري 42

  مختبرات مختبرات العلوم الطبية والصحية بكالوريوس أ/منال جمال محمد أحمد غازي 43

  كيمياء صيدلة  العلوم الطبية والصحية أستاذ د/نبيل عبدهللا نعمان القدسي 44

  كيمياء فيزيائية عام العلوم الطبية والصحية أستاذ مساعد د/نيازي عبدالمولى سالم العريقي 45

ا: كلية 
ً
 اهلندسة وتقنية املعلوماتثالث

  علم الحاسوب حاسوب الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مساعد د/محمد عبدالرحمن الحروي 1

  علم الحاسوب حاسوب الهندسة وتقنية المعلومات ماجستير  أ/أديب اسماعيل حزام 2

  هندسة معماري هندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس أ/عبد العزيز سالم سعيد الحمادي 3

  هندسة معماري هندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس أ/مرزوق حيدرة عبدهللا مالك   4

  هندسة معماري هندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس منير علي محمد الدبعيأ/عادل  5

  إدارة نظم معلومات تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مشارك /جمال أحمد أحمد عبدهللا علويأ.م.د 6

  هندسة كمبيوتر تقنية معلومات المعلوماتالهندسة وتقنية  أستاذ مساعد عبدالملك مقبل احمد الحميريد/ 7

  العلوم التقنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مساعد د/رعد عبده محمد على 8

  رياضيات )جبر( تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مساعد د/جميل صالح احمد عبدهللا االنسي 9

  تنقيب بيانات تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مساعد نائفد/أحمد عبدالجليل دائل  10

  هندسة اتصاالت وحاسوب تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مساعد د/صبري سعيد محمد الشيباني 11
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  وتخطيط تربويإدارة  هندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات أستاذ مساعد د/نوال سالم صالح فرج 12

  هندسة معماري هندسة معماري الهندسة وتقنية المعلومات ماجستير أ/خالد نعمان محمد النجاشي 13

  إدارة وتقنية معلومات تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات ماجستير أ/عبدالسالم سعيد غالب كامل 14

  هندسة مدنية هندسة معماري المعلوماتالهندسة وتقنية  ماجستير أ/معاذ عبده غالب خالد 15

  هندسة معماري هندسة معماري الهندسة وتقنية المعلومات ماجستير سلطان يأ/ ماهر عبد القو 16

  هندسة و تقنية معلومات تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات تمهيدي ماجستير أ/جهاد أحمد دبوان سيف 17

  فنون جميلة)ديكور( هندسة معماري الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس الشيعانيأ/عبدالوهاب عبده محمد  18

  علوم حاسوب تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس أ/عبدالملك أمين عبدالرحيم االديمي 19

  علوم حاسوب تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس ا/هبه عبدالحق هائل العريقي 20

  هندسة معماري هندسة معماري الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس ا/عبدالحكيم محمد قائد عقالن 21

  علوم رياضية بحتة تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات بكالوريوس ا/ علي اسماعيل يوسف العمري 22

ا: كلية 
ً
 عمالإدارة األرابع
  إدارة السياحة إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/عبدالرحمن السفياني 1

  محاسبة ومراجعة محاسبة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/فضل عبدالمغني 2

  أسواق مالية إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/عادل قائد فارع العامري 3

  إدارة اعمال إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/توفيق عبد الباقي محمد ثابت  4

  محاسبة إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد  د/ توفيق قائد سعيد على المجيدي 5

  تسويق تسويق عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/سامية غالب سيف المقطري 6

  أحصاء رياضي إدارة عمالإدارة األ أستاذ مشارك عبدهللا عبده مدهش علىأ.م.د/ 7

  تنمية الموارد البشرية بالسفر والسياحة إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد عبدهللا الحساميد/عبدالملك محمد  8

  اقتصاد زراعي إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/مجيب الرحمن محمد محمد عبدالدائم 9
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  القانون التجاري إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/مراد عبدهللا مسعد ناجي 10

  محاسبة محاسبة عمالإدارة األ أستاذ  أ.د/نبيل سعيد عبده المعمري 11

  محاسبة محاسبة عمالإدارة األ أستاذ مشارك /منير على مدهش قحطانأ.م.د 12

  االعالم والتنمية السياحية إدارة عمالإدارة األ أستاذ مساعد د/هشام محمد غالب سعيد 13

  محاسبة محاسبة إدارة االعمال مساعدأستاذ  د/خالد عبدالرحمن الحاج 14

  إدارة أعمال إدارة إدارة االعمال ماجستير أ/عبدالملك حمود أحمد المخالفي 15

  إدارة أعمال إدارة إدارة االعمال ماجستير أ/أسوان عبده سيف محمد 16

  والتشريعات االقتصاد االسالمي إدارة إدارة االعمال ماجستير عبدالرحمن على قائد سعيد البحر 17

  مصاريف إدارة إدارة اعمال ماجستير أ/ميساء سلطان عبدالجليل 18

  إدارة اعمال إدارة إدارة اعمال ماجستير أ/حنان أحمد علي قنبر 19

ا: كلية 
ً
  نسانيةالعلوم اإلخامس

  إدارة وتخطيط تربوي عام نسانيةالعلوم اإل أستاذ أ.د/عبدالرقيب على قاسم السماوي 1

  مناهج وطرق تدريس عام نسانيةالعلوم اإل أستاذ أ.د/سليمان عبده احمد المعمري 2

  قانون تجاري شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/عادل عبدالغني الرفاعي 3

  إدارة وتخطيط تربوي عام نسانيةالعلوم اإل أستاذ مساعد د/عبدالغني على صالح صالح 4

  لغويات لغة إنجليزية نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/عبدالملك عثمان إسماعيل 5

  علوم قرآن شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل أستاذ مساعد د/نصر عبدالغني مطهر عبده 6

  علوم شرعية شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل بكالوريوس أ/أحمد محمد غالب الحرازي 7

/عبدالكريم شرف محمد عبده أ.م.د 8   تفسير علوم قرآن  نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك 

  فكر سياسي شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/فيصل بن إسماعيل الحذيفي 9

  وأصولفقة  + علوم قرآن شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/عبدالسالم قائد على سفيان 10
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  قانون مدني شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/عبدالكريم يوسف عبدالحق القاضي 11

  قانون شريعة وقانون نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/عبدالمجيد أحمد سعيد الصلوي 12

  تاريخ إسالمي وقانونشريعة  نسانيةالعلوم اإل أستاذ .د/سعيد ناجي غالب قائد اسكندر أ 13

  تكنولوجيا التعليم علوم قرآن نسانيةالعلوم اإل أستاذ مشارك أ.م.د/عبدالباسط سعيد عبدهللا الفقيه 14

  قراءات -علوم قرآن  علوم قرآن العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/نجيب أحمد صالح قاسم العامري 15

  قانون عام شريعة وقانون العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/نبيل عبدهللا سنان الجالل 16

  قانون دولي شريعة وقانون العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/مدهش محمد أحمد عبدهللا المعمري 17

  أصول الفقه علوم قرآن العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/عبدالباري صالح على سعيد الحميدي 18

  القانون العام والعلوم السياسية شريعة وقانون العلوم االنسانية أستاذ مساعد االديميد/عزيز عبدالرحمن محمد سعيد  19

  تفسير علوم قرآن العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/عفيف نعمان عبدالباقي 20

  السنة وعلوم الحديث علوم قرآن العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/عبدالرزاق عبده أحمد 21

  تفسير وعلوم قرآن علوم قرآن العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/حياة على عبدالولي  23

  القانون المدني شريعة وقانون العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/أنور يوسف حسين عبدالكريم 24

  إدارة وإشراف تربوي شريعة وقانون العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/ابتسام على فرحان ناصر  25

  نحو وصرف عام العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/أحمد عثمان ناجي المخالفي 26

  علوم سياسية علوم قرآن العلوم االنسانية ماجستير أ/احمد محمد عبدالملك الهياجم 27

  لغة عربية عام العلوم االنسانية أستاذ مساعد  د/محمد عبدالرحمن ناجي السامعي 28

  لغة إنجليزية اللغة االنجليزية العلوم االنسانية أستاذ مساعد قائد محمدد/تركي مهيوب  29

  لغة إنجليزية اللغة االنجليزية العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/أحمد طاهر عبده ناجي 30

  لغة إنجليزية اللغة االنجليزية العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/عبدالمنعم على بن على الشيباني 31

  لغة إنجليزية اللغة االنجليزية العلوم االنسانية أستاذ مساعد يد/نجاة أحمد محمد عقالن البذيج 32



  

الشؤون االكاديمية عمادة  
AL ـ SAEED UNIVERSITY   

Academic Affairs Deanship        
 

 جـــــامعـــــــة السعيــــــــد
 عمادة الشؤون األكادميية

 

  ترجمة اللغة االنجليزية العلوم االنسانية أستاذ مساعد د/هدى قاسم سيف سيف 33

  لغة انجليزية اللغة االنجليزية العلوم االنسانية ماجستير أ/منير أحمد محمد المرشد 34

 


