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 الكلية القسم المرتبة االسم          

كلٌة الزراعة بدٌر الزور

 الزراعة االراضً  أستاذ عمر عبدهللا عبدالرزاق .1

 الزراعة اإلنتاج الحٌوانً أستاذ علً ٌوسف العلً .2

 الزراعة االراضً أستاذ خالد حسن الجمعة .3

 الزراعة المحاصٌل أستاذ محمد خٌر العثمان .4

 الزراعة  البساتٌن أستاذ ابراهٌم ندى اشتٌوي .5

 الزراعة االراضً أستاذ محمد سعٌد ابراهٌم الشكال .6

 الزراعة االقتصاد أستاذ فاروق علً البكدش .7

 الزراعة اإلنتاج الحٌوانً أستاذ رٌاض خلف الخرابة .8

 الزراعة اإلنتاج الحٌوانً أستاذ محمد حسن الحاج طحطوح .9

 الزراعة البساتٌن أستاذ عبدالرحمن محمد رشٌد الشٌخ .11

 الزراعة المحاصٌل أستاذ ابراهٌم عبدالفتاح العساف .11

 الزراعة الهندسة الرٌفٌة أستاذ ذٌب دللً االبراهٌم .12

 الزراعة االراضً أستاذ عبد الناصر المحمد الشٌخ .13

 الزراعة وقاٌة النبات أستاذ عصام عبدالسالم المغٌر .14

 الزراعة وقاٌة النبات أستاذ صالح خالد العبٌد .15

 الزرعة الصناعات الغذائٌة أستاذ جمال صالح الكرك .16

 الزراعة البساتٌن أستاذ زٌاد جالل الحسٌن .17

 الزراعة المحاصٌل أستاذ أحمد صالح الفرحان .18

 الزراعة والبٌئةالحراج  أستاذ عامر مجٌد آغا .19

 الزراعة المحاصٌل أستاذ طه حمادي الخلٌفة .21

 الزراعة البساتٌن أستاذ فواز فاضل الحاجً عبود .21

 الزراعة االراضً أستاذ محمود خلف العسكر .22

 الزراعة االراضً أستاذ عرفان اسود الحمد .23

 الزراعة البساتٌن أستاذ زٌاد عبد الجبار الحوٌجم .24

 الزراعة المحاصٌل أستاذ اسعد خضر العٌسى .25

 الزراعة المحاصٌل أستاذ طالل سلوم العٌبان .26

 الزراعة الهندسة الرٌفٌة أستاذ عامر عبد القادر عباس .27

 الزراعة الحراج والبٌئة أستاذ ماجد مولود سلٌمان .28

 الزراعة البساتٌن أستاذ عالء الدٌن مصطفى الجراد .29

 الزراعة االراضً أستاذ ٌاسر جمعة السالمة .31

 الزراعة المحاصٌل أستاذ محمد رشٌد العرفًأٌمن  .31

 الزراعة البساتٌن أستاذ عبد العزٌز عزٌز العلً .32

 الزراعة الحراج والبٌئة أستاذ بدر عبدهللا المحمد .33

 الزراعة وقاٌة النبات أستاذ أسود جدوع المحٌمد .34

 الزراعة االراضً أستاذ عثمان أمٌن الهمال .35

 الزراعة االقتصاد  أستاذ عبد الرحمن محمد الخالدي .36

 الزراعة االراضً أستاذ عبد السالم الدهموش .37

 الزراعة المحاصٌل أستاذ مساعد عمر خطاب عمر .38

 الزراعة الحراج والبٌئة أستاذ مساعد محمود ضٌاف المحمد .39

 الزراعة المحاصٌل أستاذ مساعد جاسم محمد ٌونس التركً .41

 الزراعة علوم أغذٌة أستاذ مساعد فاتح ممدوح عبد الحلٌم .41

 الزراعة أراضً أستاذ مساعد قاسم إسماعٌل الفرج .42

 الزراعة أراضً أستاذ مساعد صبحً فاضل الخشم .43

 الزراعة اقتصاد زراعً أستاذ مساعد جالء عالء الدٌن قنبر .44

 الزراعة إنتاج حٌوانً أستاذ مساعد أحمد إبراهٌم البنكً .45

 الزراعة المحاصٌل أستاذ مساعد ثرٌا صالح العلوش النوٌجً .46



 الزراعة الحراج والبٌئة أستاذ مساعد منٌر محمد شكري الحبٌب العاروض .47

 الزراعة اقتصاد زراعً أستاذ مساعد قصً ٌاسٌن العمر .48

 الزراعة أراضً أستاذ مساعد معٌن نجم العبدهللا .49

 الزراعة المحاصٌل أستاذ مساعد غسان نوري العثمان .51

 الزراعة المحاصٌل مدرس عبد الحكٌم محمد القشعم .51

 الزراعة إنتاج حٌوانً مدرس ممدوح عبد اللطٌف الرباح .52

 الزراعة وقاٌة مدرس فائزة فٌصل الدابل .53

 الزراعة الهندسة الرٌفٌة مدرس قٌس ابراهٌم البرغوث .54

 الزراعة الحراج والبٌئة مدرس سٌرٌن نوري الدروٌش .55

 الزراعة وقاٌة مدرس أحمد مصطفى فخزو .56

 الزراعة الحراج والبٌئة مدرس عواد محمود االسود .57

 الزراعة علوم األغذٌة مدرس نهى شحاذة العلً .58

 الزراعة الهندسة الرٌفٌة مدرس عبد اللطٌف درٌعً .59

 اآلداب والعلوم االنسانٌة كلٌة

 اآلداب والعلوم االنسانٌة التارٌخ أستاذ طلٌعة حسن الصٌاح .1

 االنسانٌةاآلداب والعلوم  التارٌخ أستاذ راغب صالح العلً الحسٌن .2

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة تارٌخ مدرس رامً وحٌد الدٌن الضللً .3

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة لغة عربٌة مدرس قحطان صالح الفالح .4

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة لغة عربٌة مدرس مانٌا إبراهٌم بٌطار .5

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة تارٌخ مدرس علً إبراهٌم محمد .6

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة علم اجتماع مدرس محمد رمضان .7

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة لغة عربٌة مدرس بسام هالل البردان .8

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة التارٌخ مدرس انور مازن العوا .9

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة لغة عربٌة مدرس قاسم مخلف القحطانً .11

 ركلٌة العلوم بدٌر الزو

 علوم دٌر الزور الرٌاضٌات أستاذ هواش أحمد السالم.1

 علوم دٌر الزور كٌمٌاء مدرس رٌمون سٌرو جرجً .2

 علوم دٌر الزور رٌاضٌات مدرس رٌم عبد الحمٌد حاج خلٌفة .3

 علوم دٌر الزور كٌمٌاء مدرس ماري فٌاض سلٌمان .4

 علوم دٌر الزور كٌمٌاء مدرس تٌماء فٌصل العوض .5

 دٌر الزورعلوم  فٌزٌاء مدرس قٌصر صالح الٌمانً .6
 علوم دٌر الزور فٌزٌاء مدرس ابتسام محمود شامٌة .7

 ركلٌة االقتصاد بدٌر الزو

 االقتصاد إدارة أعمال أستاذ نجم عبدهللا الحمٌدي .1

 اقتصاد إدارة أعمال مدرس أحمد تركً المدح .2

 اقتصاد محاسبة مدرس أسعد داود الخمٌس .3

 االقتصاد عالقات دولٌة مدرس خٌام محمد الزعبً .4

 ركلٌة التربٌة بدٌر الزو

 التربٌة علم نفس الطفل أستاذ محمد الموسى الصالح .1

 التربٌة  أستاذ مساعد غسان شكري الهدٌب .2

 التربٌة خارطة مدرسٌة أستاذ مساعد فواز وٌس العلً الدروٌش .3

 تربٌة  مدرس نٌفٌن عٌسى .4

 التربٌة  مدرس سهى علً حسامو .5

 تربٌة  مدرس رزان كفا .6

 التربٌة  مدرس نور شٌبانً .7

 التربية  مدرس رشا سلوم  .8



 التربية  مدرس سمٌة االخرس .9

 كلٌة الطب البٌطري

 الطب البٌطري إنتاج حٌوانً/دواجن أستاذ مساعد مالك عبد الرزاق العمر .1

 الطب البٌطري إنتاج حٌوانً        مدرس أسامة ٌوسف الحمد الٌاسٌن .2

 الطب البٌطري  مدرس محمد أحمد قباوي .3

 الطب البٌطري  مدرس خالد رضوان حبو .4

 ركلٌة الحقوق بدٌر الزو

 الحقوق  مدرس عٌد عبد الوهاب قرٌطم .1

 الحقوق  مدرس شاهر إسماعٌل الشاهر .2

 الحقوق  مدرس غسان إسماعٌل الٌاسٌن .3

 الحقوق   مدرس أحمد العارف عبدالرحٌم .4

 ةكلٌة الهندسة البتروكٌمٌائٌ

 بتروكٌمٌاء بترول مدرس مصعب بدر الدٌن برٌدي .1

 بتروكٌمٌاء بترول مدرس محمد مرهف القاسمً .2

 الزراعة بالحسكة كلٌة

 زراعة الحسكة            وقاٌة أستاذ جمال خلف العبدهللا الحمادة .1

 زراعة الحسكة أنتاج حٌوانً أستاذ مساعد عزو محمد النزال .2

 زراعة الحسكة محاصٌل أستاذ مساعد مؤمنة عبد القهار الركاض .3

 الحسكة زراعة            المحاصٌل          أستاذ مساعد هٌثم محمد الحنٌدي .4

 زراعة الحسكة علوم األغذٌة أستاذ مساعد روعة حسن الخرٌط .5

 زراعة الحسكة إنتاج حٌوانً أستاذ مساعد توما موسى حنا .6

 زراعة الحسكة المحاصٌل مدرس افتخار خلف عباس آغا .7

 زراعة الحسكة المحاصٌل مدرس هٌام محمد سعٌد النومان .8

 زراعة الحسكة أراضً مدرس سهام عٌسى الحاج عبٌد .9

 زراعة الحسكة أراضً مدرس محمد فارس المحمد الفارس .11

 زراعة الحسكة وقاٌة مدرس هٌام عبد الصبور عبدهللا .11

 زراعة الحسكة وقاٌة مدرس وائل عبدالحمٌد الهوٌدي .12

 زراعة الحسكة وقاٌة مدرس إسماعٌل إبراهٌم المحمد .13

 زراعة الحسكة المحاصٌل مدرس عبد الرزاق أحمد الجربوع .14

 زراعة الحسكة  مدرس اسعد عباس شٌخو .15

 زراعة الحسكة أراضً مدرس مهند الفجر .16

 كلٌة اآلداب بالحسكة   

 آداب الحسكة فلسفة مدرس فرزندة علً .1

 آداب الحسكة نحو وصرف مدرس طاهر الهمس .2

 آداب الحسكة بالغة ونقد مدرس رضوان الفدعوس .3

 آداب الحسكة نخو وصرف مدرس غٌاث بابو .4

 آداب الحسكة أدب أندلسً مدرس نبٌل سلٌمان .5

 آداب الحسكة تارٌخ مدرس أسامة مهنا .6

 آداب الحسكة نقد حدٌث مدرس رودان مرعً .7

 آداب الحسكة فقه اللغة مدرس صالح الدٌن حسٌن .8

 هندسة مدنٌة بالحسكة

 الهندسة المدنٌة الحسكة  مدرس االبراهٌمحسنً ثناء  .1

 الهندسة المدنٌة الحسكة  مدرس جهاد عابد سلعس .2

 الهندسة المدنٌة الحسكة  مدرس سفانة احمد حموٌة .3



 كلٌة علوم الحسكة

 علوم الحسكة المحاصٌل         مدرس             د عبد الرحمن باشاواتومحم .1

 الحقوق بالحسكة كلٌة

 الحقوق بالحسكة  مدرس عادل حسٌن علً   .1

 الحقوق بالحسكة قانون دولً مدرس عبد هللا مندوب السلمو .2

 كلٌة التربٌة بالحسكة

 تربٌة الحسكة  مدرس إسماعٌل العمري .1

 تربٌة الحسكة  مدرس نجاح رمضان محرز .2

 كلٌة التربٌة بالرقة

 تربٌة الرقة  مدرس علً موسى الحسن  .1

 بالرقةكلٌة الزراعة 

 زراعة الرقة وقاٌة نبات أستاذ جمال عبد الرحمن االحمد .1

 زراعة الرقة أراضً مدرس هدٌة خلف العباس .2

 زراعة الرقة أراضً مدرس حمود جمعة ساكٌر .3

  زراعة الرقة وقاٌة مدرس شعلة عبد الواحد الخاروف .4

 زراعة الرقة وقاٌة مدرس محمد فرحان اسماعٌل .5

 زراعة الرقة تربة واستصالح اراضً مدرس عمر خلف العبد هللا .6

 زراعة الرقة بساتٌن مدرس محمد خلف البلٌخ .7

 زراعة الرقة محاصٌل حقلٌة مدرس محمد ابراهٌم عربٌد .8

 هندسة مدنٌة بالرقة

 الهندسة المدنٌة الرقة  مدرس عامر جورج الدٌوب  .1

 الهندسة المدنٌة الرقة  مدرس زٌاد عبد الكرٌم مكسور .2

 الهندسة المدنٌة الرقة  مدرس رٌم فٌصل خرتش .3

 الهندسة المدنٌة الرقة هندسة انشائٌة مدرس حسٌن محمد الرفٌدي .4

 كلٌة اآلداب بالرقة

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الرقة  مدرس عبد الهادي وحٌد غازي .1

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الرقة  مدرس محمد عبد الكرٌم مسعود .2

 
 


