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بقسم الغزل والنسيج والتريكو والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس  

 و االضى انذرجح انعهًٍح انرخصص انذلٍك يالدظاخ

Textile design 1 أ.د. عثذانردًٍ عثذانعال عًار يرفرغ أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile technology 2 أ.د. ضٍذ عهً انطٍذ أضرار يرفرغ ذكُىنىجٍا انُطٍج 

Textile design 3 أ.د. عثذانفراح يذًذ اتىانعٍٍٍُ أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile Machinery 4 أ.د. اضًاعٍم صانخ اضًاعٍم أضرار يرفرغ آالخ 

Textile technology يرفرغأضرار  ذكُىنىجٍا انُطٍج  5 أ.د. ادًذ عهً يذًىد ضانًاٌ 

Textile design 6 أ.د. دًاد عثذهللا دًاد أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile design 7 أ.د. يصطفى يصطفى انجًم أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile design 8 أ.د. ضٍذ يذًذ عهً جاد أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile analysis 9 أ.د. اٌهاب دٍذر شٍرازي أضرار يرفرغ ذذهٍم انًُطىجاخ 

Textile design 11 أ.د. جًٍهح يصطفى انًغرتً أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile Machinery 11 أ.د. يذًذ يذًذ انطٍذ لُذٌم أضرار يرفرغ آالخ 

Textile design 12 عثذانغفار عهً شعٍرأ.د. عهً  أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Fabric construction 13 أ.د. دايذ عثذانرءوف عثذانذًٍذ أضرار يرفرغ ذراكٍة انًُطىجاخ 

Knitting technology 14 أ.د. يُى انطٍذ عهً انطًُىدي أضرار يرفرغ ذرٌكى 

Textile design 15 أ.د. دطٍ ضهًٍاٌ عهً ردًح أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile Testing 16 أ.د. يذًذ صثري اضًاعٍم أضرار يرفرغ فذص ويرالثح جىدج 

Textile design 17 أ.د. عثهح كًال انذٌٍ يذًذ ذىفٍك أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile analysis 18 أ.د. يذًذ انثذراوي يذًذ أضرار يرفرغ ذذهٍم انًُطىجاخ 

Textile design يرفرغأضرار  ذصًٍى انًُطىجاخ  19 أ.د. يُى يذًذ اَىر 

Knitting technology 21 أ.د. ايال ٌىَص عثذانذًٍذ أضرار يرفرغ ذرٌكى 

Textile design 21 أ.د. ضىزاٌ دطٍ جعفر أضرار يرفرغ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Spinning technology يطاعذ يرفرغ أضرار غسل  22 أ.و.د.صثذً اتىضرٌع ريضاٌ 

Carpet technology 23 أ.د. اضًاعٍم إتراهٍى يذًىد أضرار ذكُىنىجٍا انطجاد 

Textile design 24 أ.د. يٍرفد عثذانفراح اتىانعٍٍٍُ أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 
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 و االضى انذرجح انعهًٍح انرخصص انذلٍك يالدظاخ

Textile design 25 أ.د. طارق صانخ ضعٍذ أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 

Testing   & quality control 26 أ.د. فاطًح عهً يرىنً أضرار فذص ويرالثح جىدج 

Textile design 27 أ.د. يذًذ يرىنً عاير أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 

Testing   & quality control 28 أ.د. غانٍح انشُاوي اتراهٍى أضرار فذص ويرالثح جىدج 

Textile raw materials 29 دهٍمأ.د. ضعذٌح عًر  أضرار خاياخ انُطٍج 

Testing   & quality control 31 أ.د. ذاير فاروق خهٍفح أضرار فذص ويرالثح جىدج 

Textile design basics  ذصًٍى انًُطىجاخأضاضٍاخ  31 أ.د. طارق عثذانردًٍ ادًذ أضرار 

Textile design 32 أ.د. اضايه عسانذٌٍ  دالوج أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 

Carpet technology 33 أ.د. هُذ أدًذ أيٍٍ أضرار ذكُىنىجٍا انطجاد 

Textile design 33 أ.د.أيٍرج يذًذ ضعذ ٌىضف أضرار ذصًٍى األلًشح انثطٍطح 

Testing   & quality control 33 أ.د. غادج ادًذ يذًذ تٍىيً أضرار فذص ويرالثح جىدج 

Textile Mathematics 33 لثٍصًأ.د. اضايه يذروش  أضرار رٌاضٍاخ انُطٍج 

Textile materials 33 أ.د. عفاف فرج عثذانًطهة أضرار خاياخ انُطٍج 

Textile design ألًشح انذوتً ذصًٍى  33 أ.د. طارق ادًذ اتراهٍى خهٍم أضرار 

Textile design 33 أ.د. جًال عثذانذًٍذ رضىاٌ أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 

Testing   & quality control 34 أ.د. اًٌاٌ ريضاٌ يذًىد أضرار فذص ويرالثح جىدج 

Textile Machinery آالخ اَراج  هُذضح  34 ٍذ درغاوعأ.د. يذًذ انط أضرار 

Fabric construction 34 أ.د. ضاير ضعٍذ ضٍذ رضىاٌ أضرار ذراكٍة انًُطىجاخ 

Textile analysis 33 أ.د. عال يذًذ يذطٍ دروٌش أضرار ذذهٍم انًُطىجاخ 

Textile design 33 أ.د. اًٌاٌ فضم عثذانذكى أٌىب أضرار ذصًٍى األلًشح انثطٍطح 

Textile design  األلًشح انثطٍطحذصًٍى  33 أ.د. صثاح عثذانعسٌس يذًذ انمصثً أضرار 

Fabric construction 33 أ.د. يذًذ عثذانجىاد أضرار ذراكٍة انًُطىجاخ 

Knitting technology ذرٌكى ذكُىنىجٍا  33 أ.د. رشا عثذانهادي يذًذ أضرار 

Textile physics 33 أ.د. َههح فىزي ادًذ أضرار طثٍعح انًُطىجاخ 

Textile design 33 أ.د. ادًذ ايٍٍ يطر أضرار ذصًٍى انًُطىجاخ 

Knitting engineering 34 أ.د. راوٌح عهً عهً عثذانثالً أضرار هُذضح اَراج ذرٌكى 
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 و االضى انعهًٍح انذرجح انرخصص انذلٍك يالدظاخ

Textile materials 34 .د. عال عثذانطالو تركاخأ أضرار خاياخ انُطٍج 

Textile design 34 أ.و.د. اتراهٍى أدًذ لطايش أضرار يطاعذ ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile physics 33 أ.و.د. َههح عثذانًذطٍ دطٍ أضرار يطاعذ طثٍعح انًُطىجاخ 

Textile physics  انًُطىجاخطثٍعح  33 أ.و.د. خانذ يُصىر عثذانذافظ أضرار يطاعذ 

Textile physics 33 أ.و.د. اًٌاٌ يذًذ عهً اتىطانة أضرار يطاعذ طثٍعح انًُطىجاخ 

Textile Machinery 33 أ.و.د. ضعٍذ صثذً عثذانذًٍذ أضرار يطاعذ هُذضح إَراج آالخ 

Fabric construction يطاعذأضرار  ذراكٍة انًُطىجاخ  33 أ.و.د. عثٍر ادًذ ضٍذ ادًذ داوود 

Textile design 33 أ.و.د. يصطفى عسخ يذًذ أضرار يطاعذ ألًشح انذوتً ذصًٍى 

Textile analysis 33 أ.و.د. شًٍاء اضًاعٍم اضًاعٍم أضرار يطاعذ ذذهٍم انًُطىجاخ 

Textile design 34 و.د.أيم انطٍذ أدًذ صمر يذرش ذصًٍى انًُطىجاخ 

Textile Machinery 34 و.د. ٌطري رشاد يذًذ يذرش هُذضح إَراج آالخ 

Fabric construction 34 و.د. فاذٍ يذًذ عثذانرىاب يذرش ذراكٍة انًُطىجاخ 

Spinning technology 33 و.د. اًٌٍ انطٍذ اتراهٍى يذرش غسل 

Carpet technology 33 و.د. هثح خًٍص عثذانرىاب يذرش ذكُىنىجٍا انطجاد 

Textile Mathematics 33 و.د. دافظ ضعٍذ رضىاٌ يذرش رٌاضٍاخ انُطٍج 

 33 و.و. اًٌاٌ زاهر جىدج يذرش يطاعذ - -

 33 و.و. شًٍاء يذًذ عصاو يذرش يطاعذ - -

 33 و.و. يروج يصطفى لطة يذرش يطاعذ - -

 33 و.و. أترهال عثذانًُعى يذرش يطاعذ - -

 34 كايم عطٍحو.و. أضًاء  يذرش يطاعذ - -

 34 و.و . يذًذ يذًذ َجٍة شثم يذرش يطاعذ - -

 34 و. أيٍرج انًغازي يعٍذ - -

 33 و. أٌح انطٍذ يذًذ يعٍذ - -

 33 و. يصطفى يذًىد عثذانفراح يعٍذ - -

 33 و. إضراء ريضاٌ عثذانىٍَص يعٍذ - -

 33 و. َىرهاٌ طارق دطٍ يعٍذ - -

 


