
جبهعخ طٌطب 

كليخ الطت  

قطن الطت الشرعً والطوىم االكليٌيكيخ  

 ==========

عويذ الكليخ / الطيذ األضزبر الذكزىر
تحية طيبة وبعد ،،،  

------    نتشزف ببحبطـــة سيبدتكم بأسمبء أعضبء هيئة التدريس الذين  

: وهم كبلتبلى

 اضزبر ورئيص قطن الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ: إيٌبش حطي الوحالوي / د. أ .1

 اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ:  أحوذ عجذ الرءوف هبشن .2

 اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ: ًيفيي فهوً الجشالوي / د.أ .3

اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : هًٌ حشوذ / د.أ .4

اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ  : اثراهين هحوذ الويهً/ د.أ .5

اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ  : هًٌ ضيذ احوذ الجىهري / د.أ .6

اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ  : عبئشخ اثراهين هقلذ / د .أ .7

 اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : إيوبى هصطفً ضليوبى / د.أ .8

اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : هجذي هحوذ  عشوبوي / د.أ .9

 اضزبر الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : خبلذ هحوىد ضعذ / د.أ .10

 اضزبر م الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ: رثبة ضيذ احوذ الكيالًً / دم. أ .11

 اضزبر م الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : إيوبى اثراهين دراز / دم. أ .12

هذرش  الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : هيرفذ هٌذي عريجً/ د .13

 هذرش الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ: إيٌبش الوذاح/ د .14

 هذرش  الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ : أروح أحوذ اثى الفضل / د .15

 هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخ   : هروح هحوذ شبهيي/ ط .16

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخأهل ضعيذ أحوذ فزحً/ ط .17

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخأهيرح أهيي هحوذ علً/ ط .18

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخفبطوخ هحوذ الجسار/ ط .19

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخدعبء هحوذ الغرثبوي/ ط .20

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخغبدح ًجيل الطرًجبوي/ ط .21

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخًعيوخ هحوىد الحصري/ ط .22

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخضوير هحوذ احوذ عبهر/ ط .23

 هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخهٌخ هللا احوذ الرفبعً / ط .24

  هذرش هطبعذ الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخهجخ كبهل هحوىد خليفخ/ ط .25

  هعيذح ثقطن  الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخأضوبء فبدي زكً شريف/ ط .26

  هعيذح ثقطن الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخهجخ الشيي / ط .27

  هعيذح ثقطن الطت الشرعً والطوىم ثبلكليخديٌب شجعبى الجويل/ ط .28



جبهعخ طٌطب 

  كليخ الطت  

قطن الطت الشرعً والطوىم االكليٌيكيخ  

 =========

 

 

وكيل الكليخ لشئىى الطالة / الطيذ األضزبر الذكزىر
 

رحيخ طيجخ وثعذ 

 

 مالطبعبد الوكزجيخ الخبصخ للطبدح أعضبء هيئخ الزذريص و هعبوًيه

 

الطبعبد الوكزجخ  األيبم األضــــــــــــــــــــــــن م 

 2-11الثالثبء األحذ هًٌ ضيذ احوذ الجىهري / د.أ  .1

 1-11االرثعبء االثٌيي هًٌ حشوذ / د.أ  .2

 3-12األرثعبء األحذ أحوذ عجذ الرءوف هبشن   .3

 2-11الخويص الثالثبء إيٌبش حطي الوحالوي / د.أ  .4

 3-12األرثعبء األثٌيي هجذي هحوذ  عشوبوي / د.أ  .5

 3-12الثالثبء االحذ عبئشخ اثراهين هقلذ / د .أ  .6

 2-11الثالثبء األحذ إيوبى هصطفً ضليوبى / د.أ  .7

 1-11االرثعبء االثٌيي  أشرف هحوىد عوبرح / د0أ  .8

 2-12الخويص االحذ  خبلذ هحوىد ضعذ / د.أ  .9

 1-11االرثعبء االثٌيي رثبة ضيذ احوذ الكيالًً / دم.أ  .10

 3-12األرثعبء األحذ إيوبى اثراهين دراز / دم.أ  .11

 3-12الخويص الثالثبء اليسيذ أحوذ فؤاد /دم0أ  .12

 2-11الخويص الثالثبء هيرفذ هٌذي عريجً / د  .13

 3-12األرثعبء األثٌيي إيٌبش الوذاح / د  .14

 3-12الثالثبء االحذ أروح أحوذ اثى الفضل / د  .15

 3-12الثالثبء االحذ عجذ الحويذ علىٌ / ط  .16

 2-12الخويص االحذ      هروح هحوذ شبهيي/ ط  .17



 الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ للطبدح أعضبء هيئخ الزذريص و هعبوًيهن

 

الطبعخ الوكزجخ  األيبم األضــــــــــــــــــــــــن م 

 2-11الثالثبء األحذ هًٌ ضيذ احوذ الجىهري / د.أ  .1

 1-11االرثعبء االثٌيي هًٌ حشوذ / د.أ  .2

 3-12األرثعبء األحذ أحوذ عجذ الرءوف هبشن   .3

 2-11الخويص الثالثبء إيٌبش حطي الوحالوي / د.أ  .4

 3-12األرثعبء األثٌيي هجذي هحوذ  عشوبوي / د.أ  .5

 3-12الثالثبء االحذ عبئشخ اثراهين هقلذ / د .أ  .6

 2-11الثالثبء األحذ إيوبى هصطفً ضليوبى / د.أ  .7

 1-11االرثعبء االثٌيي  أشرف هحوىد عوبرح / د0أ  .8

 2-12الخويص االحذ  خبلذ هحوىد ضعذ / د.أ  .9

 1-11االرثعبء االثٌيي رثبة ضيذ احوذ الكيالًً / دم.أ  .10

 3-12األرثعبء األحذ إيوبى اثراهين دراز / دم.أ  .11

 3-12الخويص الثالثبء اليسيذ أحوذ فؤاد /دم0أ  .12

 2-11الخويص الثالثبء هيرفذ هٌذي عريجً / د  .13

 3-12األرثعبء األثٌيي إيٌبش الوذاح / د  .14

 3-12الثالثبء االحذ أروح أحوذ اثى الفضل / د  .15

 2-12الخويص االحذ      هروح هحوذ شبهيي/ ط  .16

 1-11االرثعبء االثٌيي أهل ضعيذ أحوذ فزحً / ط  .17

 3-12األرثعبء األحذ أهيرح أهيي هحوذ علً   .18

 2-11الخويص الثالثبء فبطوخ هحوذ الجسار / ط  .19

 3-12األرثعبء األثٌيي دعبء هحوذ الغرثبوي / ط  .20

 3-12الثالثبء االحذ غبدح ًجيل الطرًجبوي / ط  .21

 2-11الثالثبء األحذ ًعيوخ هحوىد الحصري / ط  .22

 2-12الخويص االحذ  ضوير هحوذ احوذ عبهر / ط  .23

 1-11االرثعبء االثٌيي هٌخ هللا احوذ الرفبعً / ط  .24

 3-12األرثعبء األحذ هجخ كبهل هحوىد خليفخ / ط  .25

 2-11الخويص الثالثبء أضوبء فبدي زكً شريف / ط  .26

 3-12األرثعبء األثٌيي   هجخ الشيي / ط  .27

 3-12الثالثبء االحذ ديٌب شجعبى الجويل / ط  .28

29.      

 

 

 



الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

إيٌبش حطي الوحالوي / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

12-3 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

أحوذ عجذ الرؤف هبشن / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

11-2 

 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

هًٌ ضيذ أحوذ الجىهري / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

12-2 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

عبئشخ اثراهين هقلذ / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

1-3 

 

 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

إيوبى هصطفً ضليوبى / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

11 - 2 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

هجذٌ هحوذ عشوبوي / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

12 -3 

 

 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

/ ------------- د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

12  -



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

/ ------------- د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

12  -

 

 

 



 

 

 

الطبعبد الوكزجيخ الخبصخ 

أشرف هحوىد عوبرح / د.أ

هـــــــــــي الطـــــــــبعخ 

11 -1 

 

 

 

 


