
التخصصالمؤهل العلميالسنهالدرجة الفعلية

مدير الشؤون اإلداريةكيمياءبكالوريوس13/11/2014الثالثة عشر11960007120713/11/1982أحمد محمود الفيتورى خماج1

منسق الشؤون اإلداريةأدبيالثانوية العامه31/08/2011الحادي عشر11959012817606/01/1979حسين حسن ميالد الرقيعي2

مكتب الشؤون اإلداريةمهن طبيةدبلوم عالي05/01/2013الحادي عشر21976043125005/01/2000صبرية عياد عبدهللا امساهل3

مكتب الشؤون اإلداريةحاسوبدبلوم متوسط27/03/2014التاسعة2198103271572003فاطمة أحمد سالم الحطاب4

شؤون الموظفينتربية بدنيةدبلوم متوسط11/01/2014الثانية عشر11960011629211/06/1982علي المبروك امحمد المقروش5

دراسات دبلوم متوسط09/01/2014الحادي عشر11970016857509/01/1989منير عبد المجيد يوسف مسعود6

مالية و 

مندوب الكلية

مدير مكتب العميدعلم اجتماعليسانس09/01/2009الثانية عشر11957013462724/07/1975منصور المبروك فرج الزناتي7

سكرتيرة العميدإدارة أعمالبكالوريوس20/09/2014التاسعة2196401753592000صبحيه فرج عبد هللا العويب8

مكتب شؤون اللجنةحاسوبدبلوم متوسط03/01/2014التاسعة2198303045472001كريمةعبداللطيف عبدالجليل9

أمين الخزينةعلوم سياسيةبكالوريوس09/01/2010التاسعة11972019613001/09/2001خيري خليفة المبروك الثابت10

خدمة بك علوم وتربية05/01/2013الثانية عشر11961006429928/04/1987الطاهر عبد السالم عبد هللا كوبة11

اجتماعية

رئيس وحدة المحفوظات

هندسة بكالوريوس09/01/2011التاسعة21979032763504/10/2007ايمان محمود محمد ديش12

زراعية

المحفوظات

حاسب آلي دبلوم عالي23/02/2015الحادي عشر2197904165422002زهرة المختار خليفةأبوشاقور13

(برمجة)

المحفوظات

رئيس وحدة الخدماتأدبيدبلوم خاص01/01/2012الثانية عشر1195800711051981خليفة عامر عمران ابوبكر14

الخدماتسياحةدبلوم متوسط16/04/2014التاسعة1197600492632001عماد عامر محمد األحمر15

الخدماتتجارةدبلوم متوسط01/01/2014العاشرة1197002189822007إبراهيم مفتاح العريفي16

الخدماتفنيدبلوم متوسط12/09/2013التاسعة11981022701201/10/2009أحمد عبد القادر محمد عتمان17

الخدماتصيانةأعدادي09/01/2010التاسعة11957001014118/11/1988عبد الكريم خليفة محمد الدلنقو18

الخدماتصيانةأعدادي31/08/2014السابعة11968033357415/02/2009جمعة محمد المعاوي19

مشرف قاعاتميكانيكادبلوم متوسط10/01/2012التاسعة11982018274101/01/2002وليد علي سالم  فرج20

مشرف قاعاتمهنيدبلوم متوسط01/02/2014التاسعة11976027948420/03/2002عمر المهدي الصالحين احميم21

مشرف قاعاتحاسب اليدبلوم عالي09/01/2010العاشرة1198104640642002وسام مصطفى عبد الدائم ابوعيسى22

مشرف قاعاتعلوم إداريةبكالوريوس16/03/2014التاسعة1197402680462002خيري ضوموسى أبو حولي23

مشرف قاعاتإدارة أعمالدبلوم عالي09/01/2010الثامنة11975021275004/01/2002عادل محمد المبروك سالم24

مشرف قاعاتأحياءدبلوم متوسط05/01/2014التاسعة1196701922951998جمال المرغني محمد القبالوي25

مشرف قاعاتأعداديأعدادي01/01/2005الثالثة11957014500901/01/2005السيد العجيلي محمد السيار26
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التصويرهندسةدبلوم متوسط20/03/2014التاسعة1197102440492001خالد عمار عمر عون27

التصويربيطرةدبلوم متوسط02/10/2017الثامنة11986033792102/10/2009فوزي الشارف عمر موسى28

منتجةمنتجةأعدادي04/01/2014الثانية2196101847652007أمنة مصباح خليفة إندير29

منتجةأعداديأعدادي31/08/2011الرابعة21964017093408/12/2015عائشة مفتاح نصر العمامي30

أمينة المكتبةمكتباتبكالوريوس09/01/2007الثانية عشر21961020415724/03/1985ربيعة الطاهر محمد كرازة31

المكتبةأعداديأعدادي21/03/2014الخامسة2196903750172001وناسه البهلول امبارك32

المكتبةمحاسبةدبلوم تجاري09/01/2009الحادي عشر21963023213226/10/1986نادية عياد أحمد لبيش33

إدارة ليسلنس آداب04/01/2015السابعة21991018288904/01/2015آية محمد علي أحمد34

المطبوعات

المكتبة

مسجل عام الكليةفيزياءبكالوريوس09/01/2014الثانية عشر11956007996901/11/1983محمد عامر رجب مادي35

دبلوم تقنية دبلوم متوسط31/08/2013الثامنة2197100768562005فاطمة سالم رمضان بن سعيد36

تجارة

وحدة إدخال الملفات

وحدة التسجيلمهنيدبلوم07/01/2013الثامنة1198003842772007فرج أحمد عبدالسالم  مرعي37

إدارة دبلوم متوسط17/06/2015السادسة11971038202617/06/2015الطاهر يوسف منصور جبوع38

ومحاسبة

شؤون الطلبة

رئيس وحدة الخرجينلغة انجليزيةليسانس04/01/2014التاسعة1197201939402004خالد رجب صالح عون39

وحدة الخرجينحاسوبدبلوم متوسط01/10/2014التاسعة2197902602132002حنان فرج مفتاح عوين40

إدارة علم ليسانس04/01/2014التاسعة1197600904072002ابوزيد عبد القادر المبروك بهيت41

النفس

اإلفادات

اإلفاداتإدارة أعمالدبلوم عالي09/01/2014التاسعة1196800499542002عزالدين أبوحميرة محمد القبالوي42

علم ليسانس01/07/2015الحادي عشر21970002892801/02/1999فتحية سليمان سالم العزابي43

اجتماعية

المنظومة  الزهراء

المنظومة لغة العربيةكيمياءبكالوريوس16/11/2015الحادي عشر2197805695552002أمنة حسين العجيلى فريوان44

المنظومة الكيمياءمحاسبةدبلوم عالي07/01/2013الثامنة21990001278503/05/2013رويدة محمد البهلول أمبارك45

المنظومة علم االجتماعكيمياءبك كيمياء03/05/2014الثامنة21988045717003/05/2014ايناس أحمد بلعيد حمودة46

المنظومة الرياضياتحاسوبدبلوم متوسط2015الحادي عشر2197701240472001فاطمة مفتاح البوعيشي47

المنظومة رياض األطفالاجتماعياتدبلوم متوسط01/01/2015التاسعة2197702846462003ليلى سالم ابوجعفر الرمالي48

هندسة بكالوريوس23/12/2014الحادي عشر21978045158603/12/2002انتصار فرج رمضان قريبع49

حاسوب

المنظومة لغة االنجليزية

مكتب الدراسة واالمتحاناتحاسب اليبكالوريوس09/01/2013التاسعة21986000888821/08/2008يسرا عيسى محمد ابوصوة50

مكتب الدراسة واالمتحاناتحاسوبدبلوم متوسط01/07/2013العاشرة21978033325104/01/2002سعاد يوسف جمعة علي51

قسم معلم فصلجغرافياليسانس09/01/2012الثانية عشر11964015723918/12/1985علي الجيالني على خماج52

قسم الرياضياترياضياتبكالوريوس04/01/2014الحادي عشر21979039592811/11/2001ابتسام أحمد علي عمار53

قسم اللغة االنجليزيةلغة انجليزيةلسانس2015الثامنة21990050715308/02/2015نائلة على إمحمد الطوير54

اقتصاد بكالوريوسOct-10التاسعة21976054187404/01/2002مسعودة الحراري عبد النبي جرجر55

وعلوم 

قسم الفيزياء

قسم اللغة العربيةمهنيدبلوم متوسط05/01/2014الثامنة11969024775508/12/2001عبد هللا امحمد محمد  الزواري56

رياض أطفالحاسوبدبلوم متوسط01/01/2013الثامنة2197804943162003رباب التومي عبدالعزيز قنيدى57



قسم الكيمياءحاسوبدبلوم متوسط12/01/2010الثامنة21975022301823/11/2003نعيمة عامرموسى أبوحولي58

فني معمل كيمياءكيمياءبك علوم03/01/2013الثانية عشر11963004715127/10/1992رمزي خليفة صالح عبدالسالم59

فني معمل كيمياءكيمياءبكالوريوس03/03/2013الثامنة21988000499603/03/2013عفاف المبروك محمد الفائز60

فني معمل كيمياءكيمياءبك علوم03/03/2013الثامنة21986036447203/03/2013هنال الهادي رمضان القحواش61

فني معمل كيمياءكيمياءبكالوريوس03/03/2013الثامنة21985056507003/03/2013سناء عياد سالم أبو دابر62

فني معمل كيمياءكيمياءبكالوريوس20/03/2015الحادي عشر21977024576012/12/2001شادية مسعود محمد  الشتيوي63

فني معمل كيمياءكيمياءبكالوريوس09/01/2014العاشرة21978008769523/12/2001سامية جمعة صالح كريم64

الحرس الجامعيعامبك2012التاسعة1197602863902009عبد الرؤوف أحمد عبد هللا النائلي65

الحرس الجامعيإدارة مكتباتدبلوم عالي2001الحادية عشر1179503201632001وليد علي سالم البكوش66

الحرس الجامعيميكانيكامتوسط2013السابعة1198900952662009عبدا لعزيز عبد هللا عثمان الطايش67

الحرس الجامعيعامبكالوريوس2014الثامنة1198502737222009طارق مسعود موسي مسموس68

الحرس الجامعيإنشاءاتدبلوم متوسط2009السادسة1197901438212009يوسف علي سيناو مادي69

الحرس الجامعيهندسةدبلوم متوسط2013السادسة1198302676872009محمد ارحومة محمد المبروك70

الحرس الجامعي/دبلوم متوسط2013التاسعة1197302609842004صالح يوسف مفتاح الهوش71

الحرس الجامعيعامةإعدادية2013الرابعة1197504579802009خيري جمعة صالح جبوع72

الحرس الجامعيعامةأعدادي2014الخامسة1196502114512002عبد الحميد عمارة محمد عمارة73

الحرس الجامعيعاممتوسط2013السابعة1198203749842004ربيع ميالد منصور عون74

الحرس الجامعيميكانيكامتوسط2012السابعة1198702162742009هاني العجيلي عبد هللا عثمان75

الحرس الجامعيهندسةمتوسط2013الرابعة1197802993212009خيري سالم محمد الالفي76

الحرس الجامعي/أعدادي2007الرابعة1196903572252001امحمد سالم سعيد الساق77

الحرس الجامعيإدارةدبلوم عسكري2013العاشرة1196400494132008جمعة فرج علي78

الحرس الجامعيميكانيكادبلوم متوسط2013الرابعة1197000692412008صالح المبروك امحمد المقروش79

الحرس الجامعيديكوردبلوم متوسط2013التاسعة1196902178912005نورالدين محمد الفيتوري خماج80

الحرس الجامعينجارةدبلوم متوسط2013السادسة1197402638742008امحمد ابراهيم امحمد غوار81


