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 بأسماء السادة العاملين بكلية الصيدلةبيان 

 العمل القائم به االسم م

 أييٍ انكهيخ أ/ شعجبٌ يذًذ انخطيت 1

 صيذني ثبنث ص/ عجذهللا عجذانردًٍ انجسار 2

 انعًيذيذير يكزت  أ/ عجير َجيم عجذانغفبر 3

 ITيسئٕل ٔدذح  و/ شيًبء يذفٕظ عجذانرديى 4

رئيس لسًي انًٕارد انجشريخ ٔشئٌٕ  أ/ إسًبعيم يذًذ ْالل 5

 أعضبء ْيئخ انزذريس

 رئيس لسى شئٌٕ انطالة أ/ يذًذ عجذهللا عزًبٌ 6

يسئٕل شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة  أ/ أيم يذًذ عالو 7

 ٔيسئٕل فرلخ طالثيخ

 يسئٕل لسى شئٌٕ انخريجيٍ انعبصيأ/ يُي أدًذ  8

 يسئٕل لسى شئٌٕ انخريجيٍ أ/ راَذا انذسيُي يذًذ 9

يسئٕل فرلخ طالثيخ ٔانزكبفم  أ/ ْيبو طبْر سكراٌ 11

 اإلجزًبعي

 يسئٕل فرلخ ثشئٌٕ انطالة أ/ سبيخ لطت انٕٓاري 11

 يسئٕل فرلخ ثشئٌٕ انطالة أ/ إثراْيى أثٕانيسيذ ريضبٌ 12

 انًكزجخيسئٕل  إسًبعيم يُزصرأ/ عًر  13

 رئيس لسى رعبيخ انشجبة أ/ ٔنيذ انسيذ انشرثيُي 14

 أخصبئي رعبيخ انشجبة أ/ أيبل كبيم يزٕني 15

 أخصبئي يعًم أ/ يذًذ يذًٕد عجذانذًيذ 16

 أخصبئي يعًم أ/ أيم عجذانذكيى طّ 17

 أخصبئي يعًم أ/ يبسًيٍ يذًذ عطيّ 18

 يسئٕل اإلسزذمبلبد أ/ يبسر فردبد يجبْذ 19

 يسئٕل دسبثبد انصيذنخ اإلكهيُيكيخ أ/ ُْبء عجذانعسيس انسيذ 21

 أييٍ خسيُخ أ/ سذر انسيذ انذسٕلي 21

 يسئٕل انشئٌٕ انُٓذسيخ ٔكبرت شطت أ/ عٕض هللا إثراْيى انصيبد 22

 كبرت شطت أ/راَذا عجذانُجي اثراْيى خفبجي 23

 انًخبزٌأييٍ  أ/ أدًذ يذًذ إيٓبة 23

 أييٍ انًخبزٌ أ/ إثراْيى عجذانذًيذ غبزي 24

 يعبٌٔ انكهيخ أ/ رزق يزٕني رزق 25

 سبئك انعًيذ عصبو دسٍ عجذانجٕاد 26

 رئيس انعًبل زكريب أدًذ عبير 27

 سكررير انصيذنخ اإلكهيُيكيخ أ/ ْذير يزٕني ثذير 28

 عبيم شعجبٌ رجت َصر 29

 عبيهخ َظبفخ )شركخ انشرٔق( فريذِ عجذ انجٕاد عجذانًُعى 31

 عبيهخ َظبفخ )شركخ انشرٔق( ًْذ خًيس يذًذ 31
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