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  / أشتاذ اللغُ الفرىصًُ وآدابَا شياوّابتصاو علِ اإل.أ.د

 عربيُــــغُ الــــــاللاذ ــأشت/ راوٍ ــــــراًٍه البحـإبأ.د.

 احلديث واملعاصر تاريخ ـاذ الــأشت/ زنريا العللند ـــأح.أ.د

 ار االشالمًُــــاآلثاذ ـتــ/ أش أمحد  امحد عبد الرازم.أ.د

 ارــــــــاآلثاذ ـــــتـــــــــــــــأش/  هـلًـــشً ــــصـــح.أ.د
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 واملعلىماتاملهتبات / أشتاذ  ٍاللفًظ ــبد احلـــــرؤوف ع.أ.د

 الوــــــــاإلعاذ ـــــتــــــ/ أشٌ ـــــــالكلًيىزاٌ ــــــد.شأ.

 ُـًـرقـاللغات العاذ ـــــــ/ أشتهــً عبد اليعًـرييــــظأ.د 

 اد الصًاحٌـاألرظ ـــاذأشتــــأ.د. ظرييً صادم اجليدٍ/ 

 ربًُـــُ العــــــاللغاذ ـــتـــــ/ أش صالح الديً فضل أ.د 

 ربًُــــــــــــُ العـــاللغاذ ــ/ أشت طـــــــــارم ظليب .أ.د

 التاريخاذ ـــــــــــــــ/ أشتالل ذلند الظني ـــعبد اخل. أ.د

 ـــناعـــــاذ عــــــــله االجــــــــــتـأشت/  لُ ـــــــلٌ لًــــــع أ.د

 احلضارَ االوروبًُ اذ ــــــــــــــــ/ أشتعلًُ حيفٌد.أ.

 صفُ ــــــــلــــالفاذ ــــــــــتــــــ/ أش فًصل بدير عىٌ .أ.د

 ه اليفضـــــعلاذ ـــــــــــــــ/ أشتذلند شًد خلًل .أ.د

 ــاعــتـــنـــاألجــله ــــــــعاذ ــــ/ أشت ىدهـــــنىد عــــــذل.أ.د

 ـُ األجنلًسيُغــاللــاذ ــــتـــٌ رياض ذلنىد / أشطفــأ.د. مص

 ـدرامــــــــاـــالــــــاذ ـــــتــــىت / أشـفـــــمـــــــيـٌ صـأ.د. 

 تاذ اجلغرافًاــــــــــــــ/ أشمبابِإىبًل شًد أ.د 
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