
 ويضم قسم اإلعالم عدد مميز من األساتذة وهم :
 الدرجة التخصص االسم 

 أستاذ مشارك  اإلذاعة والتمفزيون د/ جماع أحمد جماع                     
 شاركمأستاذ  العالقات العامة واإلعالن  د/ محمد يوسف إبراهيم                   
 أستاذ مساعد  اإلذاعة والتمفزيون د/ إخالص مهدي محمد أحمد            
 أستاذ مساعد اإلذاعة والتمفزيون د/ السماني أحمد محمد آدم              
 أستاذ مساعد اإلذاعة والتمفزيون د/ أسماء عبد اهلل عمي                   
 أستاذ مساعد العالقات العامة واإلعالن د/ محمد األمين أحمد محمد              
 محاضر العالقات العامة واإلعالن أ/ كمال نور الدين أبو هداية              
 محاضر العالقات العامة واإلعالن أ/ عبد الباسط عطا المنان أحمد          

 محاضر اإلذاعة والتمفزيون أ/ حميمة موسى يعقوب 
 محاضر العالقات العامة واإلعالن أ/ عبد المطيف دفع اهلل                   
 محاضر ـصحافة ونشر أ/ ساجدة عوض الرشيد                 
 مساعد تدريس اإلذاعة والتمفزيون أ/ إنتصار عبد المطيف                 
 مساعد تدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ/ منى عمي محمد عثمان              

 

 

 

 

 

 

 

 



 أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية :

 الدرجة التخصص االسم 
 بروفيسور  السنة وعموم الحديث أ.د عمر التجاني محمد مالك
 أستاذ مشارك السنة وعموم الحديث د. خالد عبد الرحمن إبراهيم
 أستاذ مشارك السنة وعموم الحديث د. أمين عابدين حسن خميل

 أستاذ مساعد العقيدة د. محمد إدريس ميرغني 
 أستاذ مساعد التفسير وعموم القران  د. عبد اهلل نور الدائم حاج الصديق 

 أستاذ مساعد التفسير وعموم القران د. عبد اهلل إبراهيم عبد الرحمن 
 أستاذ مساعد العقيدة د. محي الدين عبد الرحمن أبو الحسن

 أستاذ مساعد أصول الفقه د.محمد احمد هالل الهاشمي
 أستاذ مساعد السنة وعموم الحديث د. عبد الرحمن حسن صديق 

 أستاذ مساعد إلسالمياإلقتصاد ا د. التوم ادم يعقوب 
 أستاذ مساعد التفسير وعموم القران د. محاسن حسن محمد احمد

 محاضر العقيدة د. أبو بكر السنوسي محمد السنوسي 
 محاضر الفقه المقارن حسبمة السبكي الصاوي 

 مساعد تدريس ـــــــــــــــــــــ عبد اهلل كمول عباس
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 الدرجة التخصص االسم 
  أستاذ مشارك  د/ حامد محمد عبد اهلل 
 ساعدأستاذ م  د/ سموى محمد سعيد 

 ساعدأستاذ م  د/ عبد اهلل الخير 
 محاضر  أ/ حمد مصطفى محمد أحمد 

 محاضر  أ/ حافظ بابكر
 محاضر  أ/ طارق بشير 

 محاضر  أ/ عمار عبد اهلل 
 محاضر  أ/ مجتبى الناير يوسف

 مساعد تدريس  عمر جعفر البشير
 



 : التاريخأعضاء هيئة التدريس بقسم   

 الدرجة التخصص االسم 
  أستاذ مشارك  د/ كمال الدين نور الدين 

 ساعدأستاذ م  لنعيمسيدة ا /د
 ساعدأستاذ م  د/ عمادالدين عبدالسالم

 محاضر  أبو صباحأ/ همام 
 تدريس مساعد  النور الجيمي أ/ سوزان 

 محاضر  أ / احمد عبداهلل 
 


