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الد ٚبٓت .  َتضٚز   . ٚأب ألسبع١ ٚأ

  عطٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف قظِ عًّٛ ايكشإٓ ٚايذساطات اإلطال١َٝ. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. 

 إب.شع ف .األنادمي١ٝايكشإٓ ايهشِٜ ٚايعًّٛ داَع١ . عطٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا . إب.ايؼشٜع١ ٚايكا١ًْٕٝٛ . نعطٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع . 



 

 2الصفحة 
 

 :لعلمَة ا املؤهالت

  اجلوة اليت منحت ىتارخي املؤهــــل  م

 داَع١ أّ دسَإ اإلطال١َٝ . ايظٛدإ 4112ّ دنتٛساٙ أٚىل يف ايتفظري ٚعًّٛ ايكشإٓ ايهشِٜ. 1

 داَع١ صٓعا٤. ايُٝٔ 4119ّ ثا١ْٝ يف ايكشا٤ات ايكشآ١ْٝ.دنتٛساٙ  4

 َع١ إب . ايُٝٔدا 4111ّ َادظتري يف عًّٛ ايكشإٓ ٚايذساطات اإلطال١َٝ . 3

 داَع١ إب . ايُٝٔ  4113ّ بهايٛسٜٛغ يف عًّٛ ايكشإٓ ايهشِٜ. 2

 ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ . ايُٝٔ 1998ّ . ايكظِ ايعًُٞ . ايجا١ْٜٛ ايعا١َ  5

 ٚايعًُا٤ؼٝٛخ ايعذد َٔ  4141ّ: 4111 ٚطبع إداصات يف ايعًّٛ ايؼشع١ٝ قشآ١ْٝات إداصثالخ  6

 َهتب األسدٕ.  املٓظ١ُ  األٚسٚب١ٝ icdl   4114ّ ٝاد٠ اذتاطٛبايشخص١ ايذٚي١ٝ يك 7
 

 العلمَة ) الٌصف (: الٌظائف

 التاريخ اآلن .يشغلوا اليت وسابقًا ، الوظائف العلمية اليت شغلوا  م

 4141ّ:   4111 عطٛ ١٦ٖٝ تذسٜع يف قظِ عًّٛ ايكشإٓ ٚايذساطات اإلطال١َٝ. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب .  1

 4141ّ:  4119 .ػعب١ عًّٛ ايكشإٓ. ن١ًٝ اآلداب. داَع١ إبطٛ ١٦ٖٝ تذسٜع يف بشْاَر ايذنتٛساٙ .ع 4

 4141ّ:  4117 .ػعب١ عًّٛ ايكشإٓ. ن١ًٝ اآلداب. داَع١ إبعطٛ ١٦ٖٝ تذسٜع يف بشْاَر املادظتري .  3

 4141ّ:   4116 إب. .األنادمي١ٝايكشإٓ ايهشِٜ ٚايعًّٛ داَع١ . عطٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 2

 4141ّ:   4116 . إب.داَع١ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايعًّٛ األنادمي١ٝ س٥ٝع قظِ ايكشا٤ات. 5

 4141ّ:   4111 عطٛ ١٦ٖٝ تذسٜع.  ن١ًٝ ايؼشٜع١ ٚايكإْٛ . داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا . فشع إب. 6

 4141ّ: 4116 . فشع إب.ال١َٝعطٛ زتًع فشع داَع١ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايعًّٛ اإلط 7

 ّ 4119:  4111 . إب.داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا َؼشف بشْاَر عًّٛ ايكشإٓ ايهشِٜ. ن١ًٝ ايذساطات ايعشب١ٝ.  8
 

 منارج للخربات التذرٍسَة ) املساقات اليت مت تذرٍسوا يف اجلامعات ( : 

 املسـاق م املسـاق م

 )ْظشٟ ٚتطبٝكٞ( ايتذٜٛذ عًِ 9 سفظًا ٚتال٠ٚايكشإٓ ايهشِٜ  1

 َذخٌ إىل عًِ ايكشا٤ات 11 أصٍٛ ايتفظري  4

 ايتفظري ايتشًًٝٞ 11 ايتفظري املٛضٛعٞ 3

 عًِ اإلعذاص ايكشآْٞ 14 آٜات األسهاّتفظري  2

 ) عذ اآلٟ(عًِ ايفٛاصٌ  13 قٛاعذ ايتفظري 5

 تٛدٝ٘ ايكشا٤ات 12 عًّٛ ايكشإٓ ايهشِٜ 6

 دساطات َتكذ١َ يف عًّٛ ايكشا٤ات 15 ٘عًِ سطِ املصشف ٚضبط 7

 حتكٝل ايٓصٛصَٓاٖر ايبشح ٚ 16 ايجكاف١ اإلطال١َٝ 8
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 اخلربات العملَة ) الٌصف (:   

 اللحان / العضٌٍة  م

 4141ّ: 4119 داَع١ إب.ن١ًٝ اآلداب. .  عًّٛ ايكشإٓ. ػعب١ ايذنتٛساٙ  تٛصٝف بشْاَرعطٛ َؼاسى يف ٚسػ١  1

 ّ.4119ّ : 4115ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايذساطات اإلطال١َٝ . ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب .َكشس قظِ عًّٛ  4

 4118ّس٥ٝع دت١ٓ تٛصٝف َكشسات قظِ ايكشا٤ات. ايه١ًٝ ايعًٝا يًكشإٓ ايهشِٜ .داَع١ ايكشإٓ ايهشِٜ. ايُٝٔ. 3

 4141ّ:  4119َُشِهِ أحباخ يف زت١ً ايباسح ادتاَعٞ. داَع١ إب.  2

 4141ّ:  4117يف زت١ً ايكًِ. داَع١ ايكًِ. إب. َُشِهِ أحباخ  5

 4141ّ:  4117َُشِهِ أحباخ يف زت١ً ادتضٜش٠. داَع١ ادتضٜش٠. إب.  6

 ّ.4119: 4118 عطٛ دت١ٓ املكاب١ً ايتدصص١ٝ يًطًب١ املتكذَني يربْاَر ايذنتٛساٙ. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. 7

 4117ّساٙ . ػعب١ عًّٛ ايكشإٓ. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. س٥ٝع دت١ٓ االَتشإ ايؼاٌَ يربْاَر ايذنتٛ 8

 4119ّداَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. فشع إب. . طًب١ ايذساطات ايعًٝا() َذسب يف بشْاَر َٗاسات حتكٝل املدطٛطات. 9

11 
إب.  -ٔ عٌُ إعذاد تٛصٝف ٚخطط بشاَر دبًّٛ ايتأصٌٝ ايعًُٞ ايؼشعٞ. أنادمي١ٝ بٓا٤ املفتٛس١. ايُٝٚسػ١ 

 ّ.4118ْٛفُري  18

 ّ .  4117عطٛ دت١ٓ  تٛصٝف َكشسات ايرباَر األنادمي١ٝ . داَع١ إب .  11

 ّ.4118: 4117عطٛ دت١ٓ َكاب١ً ايطًب١ املتكذَني يربْاَر املادظتري. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  14

 ّ.4116عطٛ دت١ٓ تكِٜٛ آيٝات اختباسات ايكبٍٛ ٚطبٌ تطٜٛشٖا . داَع١ إب .   13

 4115ّعطٛ دت١ٓ تٛصٝف َكشسات  ايظ١ٓ ايتشطري١ٜ يربْاَر املادظتري . قظِ عًّٛ ايكشإٓ . داَع١ إب .  12

 TOT  .4116 :4119ّعطٛ ايبٛسد ايعشبٞ  ـــ َذسب َعتُذ  15

 ّ .4111ستافظ١ إب يف املًتك٢ ايظٟٓٛ األٍٚ ذتفاظ ايكشإٓ ايهشِٜ يف ايُٝٔ . صٓعا٤.  ممجٌ  16

 ّ .4112ّ : ٥4111ٝع دت١ٓ حتهِٝ َظابك١ س٥ٝع ادتُٗٛس١ٜ يًكشإٓ ايهشِٜ . ستافظ١ إب . س 17

 ّ .4119ّ : 4112عطٛ َؼاسى يف ًَتك٢ اجملٝضٜٔ . َشنض اإلقشا٤ ٚاإلداص٠ بايظٓذ . ستافظ١ إب .   18

 4114ّالَٞ . صٓعا٤ . عطٛ املؤمتش األٍٚ ملعًُٞ ايكشإٓ ايهشِٜ يف ايُٝٔ . ايٓذ٠ٚ ايعامل١ٝ يًؼباب اإلط 19
 

  : ًاملنشٌرات العلمَة .احملكمة العلمَة األحباث

 الوصف جوة النشر تاريخ ال البحثعنوان   م

 حبح ستهِ زت١ً ايكًِ )داَع١ ايكًِ( 4115ّ قص١ ابين آدّ يف طٛس٠ املا٥ذ٠ دساط١ َٛضٛع١ٝ حت١ًًٝٝ 1

 حبح ستهِ زت١ً ايكًِ )داَع١ ايكًِ( 4116ّ سطاي١ تتعًل بتذٜٛذ ايكشإٓ ايهشِٜ . دساط١ ٚحتكٝل 4

 حبح ستهِ زت١ً ايباسح)داَع١ إب( 4117ّ ايتبٝإ يبٝإ ايكشإٓ . يًتْٛٞ .  دساط١ ٚحتكٝل  3

 حبح ستهِ زت١ً ايكًِ )داَع١ ايكًِ( 4118ّ ايًُع١ ايزٖب١ٝ يف قٛاْني ايكشإٓ ارتط١ٝ. دساط١ ٚحتكٝل 2

 حبح ستهِ زت١ً ايباسح )داَع١ إب( 4119ّ ٚتٛدًٝٗا ساط١مجعًا ٚد قشا٤ات عُش بٔ ارتطاب  5
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 حبح ستهِ زت١ً داَع١ صٓعا٤ 4141ّ مجعًا ٚدساط١ ايكشا٤ات املش١ٜٚ عٔ طعٝذ بٔ دبري  6

 ستهِحبح  (داَع١ ادتضٜش٠) ادتضٜش٠ زت١ً 4141ّ مجعًا ٚدساط١  أبٞ ايعاي١ٝ ايشٜاسٞايكشا٤ات املش١ٜٚ عٔ  7

 
 
 
 
 

 منارج لتحكَم أحباث يف دلالت علمَة: 

تٞ ت  ( تٗزٜب ايٓؼش ٚخضا١ْ ايكشا٤ات ايعؼش.1 ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل. باب ْكٌ سشن١ 1313يإلَاّ ستُذ املتٛيٞ ايؼافعٞ ارتًٛ

 4117ّ(. داَع١ ايكًِ . 8. زت١ً ايكًِ: ايعذد )د.ستُٛد صنٞ ستُٛداهلُض٠ إىل ايظانٔ قبًٗا. 

 ّ.4118(. داَع١ ادتضٜش٠. 4زت١ً ادتضٜش٠: ايعذد ) .د. إبشاِٖٝ سظٔ طالّ. أثش ايكشا٤ات املتٛاتش٠ ع٢ً املع٢ٓ يف طٛس٠ ايٓٛس ( 4

 ّ.4118(. داَع١ ايكًِ. 11. زت١ً ايكًِ: ايعذد )بني يف ايكشإٓ ايهشِٜ. دساط١ يف ايكشا٤ات ايكشآ١ْٝاجملٌُ ٚامل( 3

 4118ّ.  ايكًِ(. 11زت١ً ادتضٜش٠: ايعذد ) .د. إبشاِٖٝ سظٔ طالّ.  األسضابأثش ايكشا٤ات املتٛاتش٠ ع٢ً املع٢ٓ يف طٛس٠ ( 2

 4119ّ( 5. زت١ً ادتضٜش٠. ايعذد:)بؼري ستُذ عًٞ ايؼعٝيبأثش ايكشا٤ات ايؼار٠ يف ايعًّٛ األخش٣. د. ( 5

 ّ.4119(. ايكًِ. 12( قشا٤ات اإلَاّ ايباقش سضٞ اهلل عٓ٘ مجعُا ٚدساط١. د. مجاٍ ستُذ عبذ ايٖٛاب. زت١ً ايكًِ: ايعذد )6

 ّ.4119. داَع١ ايكًِ. ( املصشف ايًٝيب بشٚا١ٜ ايبضٟ عٔ ابٔ نجري. دساط١ ٚصف١ٝ. مت االعتزاس عٔ ْؼشٙ. زت١ً ايك7ًِ

 .4141ّ. . ايكًِ(12عذد ): زت١ً ايكًِ( ايعال١َ طشٟ ايذٜٔ ايذسٚسٟ َٚٓٗذ٘ يف نتاب٘ طشاص اجملايع. ٖادش عًٞ اذتظاّ. 8

 ّ.4141زت١ً ايباسح ادتاَعٞ. داَع١ إب. ( تفظري بعض اذتٛادخ يف طٛس٠ ٜٛطف. حتًٌٝ عًُٞ تاسخيٞ َكاسٕ. 9

 .4141ّ. . ايكًِ(17عذد ): زت١ً ايكًِ .د.جنٝب صاحل ايعاَشٟ. أمنٛردا إب ٚتعضيف بعض هلذات ايُٝٔ.  ( ايكشا٤ات ايكشآ11١ْٝ

زت١ً  .د.ستُذ صاحل أمحذ باػا. دساط١ ٚحتكٝل. باب اإلَاي١. ايفتح ايشمحاْٞ ػشح نٓض املعاْٞ بتششٜش سشص األَاْٞ( 11

 .4141ّ. . داَع١ ايكًِ(17عذد ): ايكًِ

. ) دساط١ تاسخي١ٝ َٔ نتب ايكشا٤ات َٚصادسٖا(. د. ٜٛطف ايعٛاضٞ، د. عاصِ َاّ ايهظا٥ٞ َٔ سٚا١ٜ قتٝب١قشا٠٤ اإل( 14

 .4141ّ. . داَع١ ايكًِ(17عذد ): زت١ً ايكًِاطبٝٓاتٞ. 

 

 منارج لإلشراف على رسائل ماجستري: 

 ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل.1311 بٔ ستُذ ايؼٓكٝطٞ ت إفاد٠ األقشإ بكٛاعذ ايتذٜٛذ ٚنٝف١ٝ أدا٤ ٚسطِ ايكشإٓ. تأيٝف: عبذ اهلل( 1

 ( . س٥ٝظًاَؼشفًا ّ . )4118ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.   ختصص: )قشا٤ات(.. دا١ْٝ أمحذ قاطِ طاٖشايطايب١: 

 ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل.1438ايٖٛيب ايعٛدٟ ت بٔ عًٞ تزنش٠ املفٝذ ٚتبصش٠ املظتفٝذ: تأيٝف: أبٛ ايطٝا٤ األطذ بٔ ستُذ ( 4

ؼشف4118. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  ختصص: )عًّٛ قشإٓ(. تٗاْٞ عبذٙ أمحذ حي٢ٝ ايبٓا٤ايب١: ايط  ( .س٥ٝظًا ًاّ . )َ 

 .)َٔ أٍٚ طٛس٠ ْٜٛع إىل ْٗا١ٜ طٛس٠ ايٓشٌ(دساط١ ٚحتكٝل. ٖـ. 1164ت ساػ١ٝ اآلْظٞ ع٢ً ايهؼاف. تأيٝف: صاحل بٔ داٚد اآلْظٞ ( 3

 ( .س٥ٝظًاَؼشفًا ّ . )4118. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  ختصص: )تفظري(. اي١بالٍ صاحل عًٞ أمحذ ػبايطايب: 

ٖـ . دساط١ 1163ساػ١ٝ ايؼشٚاْٞ ع٢ً أْٛاس ايتٓضٌٜ ٚأطشاس ايتأٌٜٚ. تأيٝف: ستُذ بٔ مجاٍ ايذٜٔ بٔ سَطإ ايؼشٚاْٞ ت ( 2

. ن١ًٝ اآلداب . ختصص: )تفظري(. ٗٝٛب فاضٌعبذ ادتًٌٝ َايطايب: .  (َٔ أٍٚ طٛس٠ ايشعذ إىل آخش طٛس٠ اإلطشا٤)ٚحتكٝل. 

 ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119داَع١ إب.  

ٖـ . دساط١ 1163ساػ١ٝ ايؼشٚاْٞ ع٢ً أْٛاس ايتٓضٌٜ ٚأطشاس ايتأٌٜٚ. تأيٝف: ستُذ بٔ مجاٍ ايذٜٔ بٔ سَطإ ايؼشٚاْٞ ت ( 5
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. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ بؼري عبذٙ أمحذ عًٞ.  ايطايب: (َٔ أٍٚ طٛس٠ ايهٗف إىل آخش طٛس٠ اذتر)ٚحتكٝل. 

  ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119إب.  

ٖـ . دساط١ 1163ساػ١ٝ ايؼشٚاْٞ ع٢ً أْٛاس ايتٓضٌٜ ٚأطشاس ايتأٌٜٚ. تأيٝف: ستُذ بٔ مجاٍ ايذٜٔ بٔ سَطإ ايؼشٚاْٞ ت ( 6

. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ إبشاِٖٝ عًٞ عًٞ إمساعٌٝايب: .  ايط(َٔ أٍٚ طٛس٠ املؤَٕٓٛ إىل آخش طٛس٠ ايكصص)ٚحتكٝل. 

   ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119اآلداب . داَع١ إب.  

ٖـ . دساط١ 1163ساػ١ٝ ايؼشٚاْٞ ع٢ً أْٛاس ايتٓضٌٜ ٚأطشاس ايتأٌٜٚ. تأيٝف: ستُذ بٔ مجاٍ ايذٜٔ بٔ سَطإ ايؼشٚاْٞ ت ( 7

. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ عبذ املًو ستُذ عبذٙ ْادٞ.  ايطايب: (صًتَٔ أٍٚ طٛس٠ ايعٓهبٛت إىل آخش طٛس٠ ف)ٚحتكٝل. 

 ( . س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119اآلداب . داَع١ إب.  

ٖـ . دساط١ 1163ساػ١ٝ ايؼشٚاْٞ ع٢ً أْٛاس ايتٓضٌٜ ٚأطشاس ايتأٌٜٚ. تأيٝف: ستُذ بٔ مجاٍ ايذٜٔ بٔ سَطإ ايؼشٚاْٞ ت ( 8

. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ اآلداب . جنٝب ستُذ أمحذ عبذٙ.  ايطايب: (ش طٛس٠ ايتششَِٜٔ أٍٚ طٛس٠ ايؼٛس٣ إىل آخ)ٚحتكٝل. 

 ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119داَع١ إب.  

ٖـ. 656ػشح ايشا١ٝ٥ يف َشطّٛ ارتط. تأيٝف: مجاٍ ايذٜٔ ستُذ بٔ اذتظٔ أبٛ عبذ اهلل ايفاطٞ املػشبٞ املكشئ. املتٛف٢ عاّ ( 8

 ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119. ختصص: )قشا٤ات(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  س٣ٚ عًٞ ستُذ ايبعذاْٞأ.  ايطايب: (دساط١ ٚحتكٝل

ساػ١ٝ ايظشٚسٟ ع٢ً أْٛاس ايتٓضٌٜ ٚأطشاس ايتأٌٜٚ. تأيٝف: َصطف٢ بٔ ػعبإ َصًح ايذٜٔ املعشٚف بايظشٚسٟ املتٛف٢ عاّ ( 8

. ختصص: )تفظري(. عا٥ؼ١ عًٞ َشػذ ستُذ.  ايطايب: (454اآل١ٜ ) ( إىل416ٖـ . دساط١ ٚحتكٝل. طٛس٠ ايبكش٠ َٔ اآل١ٜ )969

 ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  

كاس١ْ. َع حتكٝل نتاب حتكٝل ايبٝإ يف عذ آٟ ( 9 َٓاٖر املؤيفني يف عذ ٟآ ايكشإٓ ايهشِٜ. َٚٛاضع اختالفِٗ فٝ٘. دساط١َ 

. ختصص: )قشا٤ات(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ ايطايب١: ٖٓذ محٛد ْادٞ اذتاز. ٖـ1313يٞ تايكشإٓ يإلَاّ ستُذ بٔ أمحذ املتٛ

 ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4119إب.  

ٖـ. دساط١ 791ايتٝظري يف عًِ ايتفظري. تأيٝف :اذتظٔ بٔ ستُذ بٔ اذتظٔ بٔ طابل ايذٜٔ، ابٔ ٜعٝؽ ايصٓعاْٞ ت ( 11

ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ . ايطايب١: أ١َ ايهشِٜ قاطِ عبذ ايًطٝف ايظاد٠ .صٚحتكٝل.  َٔ أٍٚ طٛس٠ ايهٗف إىل آخش طٛس٠ 

 ( .س٥ٝظًاّ . )َؼشفًا 4141اآلداب . داَع١ إب.  

 
 منارج ملناقشات رسائل الذكتٌراي: : 

 . ٖـ . دساط١ ٚحتكٝل1314ايذسس املعشٚف يف جتاٜٚذ اذتشٚف. تأيٝف ايعال١َ: قاسٟ َري سبٝب اهلل ايبادٛسٟ ت( 1

 . ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١(4141. ختصص: )قشا٤ات(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  بؼري ستُذ عًٞ إمساعٌٝ ايؼعٝيبايب: ايط

ٖـ. دساط١ 1418ايفتح ايشمحاْٞ ػشح نٓض املعاْٞ بتششٜش سشص األَاْٞ. تأيٝف: طًُٝإ بٔ سظني بٔ ستُذ ادتُضٚسٟ ت ( 4

ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ 4141. ختصص: )قشا٤ات(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  باػاستُذ صاحل أمحذ ْادٞ . ايطايب: ٚحتكٝل

 املٓاقؼ١(. 

 
 اجستري: املمنارج ملناقشات رسائل 

 ٖـ . دساط١ ٚحتكٝل. 1184عبذ ايشمحٔ بٔ أبٞ ايكاطِ املهٓاطٞ ت ( تأيٝف يف قشا٠٤ ابٔ نجري . 1



 

 6الصفحة 
 

 ًذ١ٓ املٓاقؼ١ ( . ي ًاّ . ) عط١4116ٛ اآلداب . داَع١ إب.  نًٝختصص: )قشا٤ات(. ايطايب: صذاّ صاحل ستُذ ايشبادٟ . 

 بٔ عادٍ اذتٓبًٞ. يف طٛس ايبكش٠ ٚآٍ عُشإ ٚايٓظا٤ . مجعًا ٚدساط١ ْٚكذًا.اإلَاّ اايتٓاطب يف ايكشإٓ ايهشِٜ ٚأثشٙ يف تفظري ( 4

  ( . عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١. )ّ 4117ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. ختصص: )تفظري(. . ايطايب: ستُذ فاسع قاطِ ستُذ

 ( املذسط١ اإلقشا١ٝ٥ يف عصش ايذٚي١ ايشطٛي١ٝ. 2

 ( .  عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4117ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. ختصص: )قشا٤ات(. ستُذ صاحل ستُذ ايٛبشٟ. ايطايب: 

كا3  س١ْ. ( تٛدٝ٘ ايكشا٤ات ايكشآ١ْٝ بني اإلَاّ املٗذٟٚ ٚايظداٟٚ ٚايفاطٞ. دساط١َ 

 ( .  عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4117ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. ختصص: )قشا٤ات(.  أمحذ مشاطٞ. ايطايب: ستُذ 

 ( ايكشا٤ات ايكشآ١ْٝ يف تفظري ايبشش احملٝط . مجعًا ٚدساط١ ٚتٛدًٝٗا. َٔ طٛس٠ ايتٛب١ إىل طٛس٠ ايعٓهبٛت. 2

 ( .  عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )١ًٝ4117 اآلداب . داَع١ إب. نختصص: )قشا٤ات(. محض٠ ستُذ عًٞ َصًح. ايطايب: 

 . َٔ سشف ايكاف إىل سشف ايٝا٤. مجعًا ٚدساط١.املظتدشد١ َٔ َعذِ مشع ايعًّٛأيفاظ ايكشإٓ ايهشِٜ ( 5

 ( .  عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4117ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. ختصص: )تفظري(. . َٝجام سفٝل عطشإ: ١ايطايب

ٔ ستُذ ايٓشٟٛ ايصٓعاْٞ ت ( 6 ٔ أٍٚ دساط١ ٚحتكٝل. ٖـ. 791ايتٝظري يف عًِ ايتفظري. تأيٝف: اذتظٔ ب  (.املا٥ذ٠إىل آخش  طٛس٠ ٍآ عُشٕا)َ

 (.عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4117. داَع١ إبن١ًٝ اآلداب . ختصص: )تفظري(. . ْٛاٍ ْعُإ عبذ اهلل: ١ايطايب

ٔ ستُذ ايٓشٟٛ ايصٓعاْٞ ت ايتٝظري يف عًِ ايتفظري. ( 7 ٍ ايهتاب إىل آخش طٛس٠ ايبكش٠(.ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل. 791تأيٝف: اذتظٔ ب ٔ أٚ َ( 

 (. عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4118ن١ًٝ اآلداب . داَع١ صٓعا٤. ختصص: )تفظري(. . بذ ايٖٛاب َظعذمجاٍ ستُذ عايطايب: 

 .(ايتٛب١إىل ْٗا١ٜ طٛس٠  األْعاّ)َٔ أٍٚ طٛس٠ دساط١ ٚحتكٝل. ٖـ. 1164ت اآلْظٞ ساػ١ٝ اآلْظٞ ع٢ً ايهؼاف. تأيٝف: صاحل بٔ داٚد ( 8

 ( .عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4118ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  ختصص: )تفظري(. . ستُٛد محٛد صاحل ايعٛدٟايطايب: 

 ايهتاب  آخشَٔ أٍٚ طٛس٠ ايٓذِ إىل كٝل. ٖـ. دساط١ ٚحت1182( ساػ١ٝ ادتالٍ ع٢ً ايهؼاف. تأيٝف اذتظٔ بٔ أمحذ ادتالٍ ت 9

 ( .  عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4118ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. ختصص: )تفظري(. غذٜش حي٢ٝ أمحذ قاطِ. : ١ايطايب

 .(ط٠٘ طٛس آخشإىل  اإلطشا٤)َٔ أٍٚ طٛس٠ ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل. 1164ت ساػ١ٝ اآلْظٞ ع٢ً ايهؼاف. تأيٝف: صاحل بٔ داٚد اآلْظٞ ( 11

 ( .عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١ّ . )4118ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  ختصص: )تفظري(. . عبذ املًو ستظٔ قاٜذ عًٞ ػذادايطايب: 

حتكٝل. ٖـ. 1164ت ساػ١ٝ اآلْظٞ ع٢ً ايهؼاف. تأيٝف: صاحل بٔ داٚد اآلْظٞ ( 11  .(املًوطٛس٠  آخشإىل  ايضخشف)َٔ أٍٚ طٛس٠ دساط١ٚ 

 ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١( .4118. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  ذ ْعُإ ايبعذاْٞأَري٠ أمحايطايب: 

 ( ايبٓا٤ ايٓفظٞ يًُشأ٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ. دساط١ َٛضٛع١ٝ. 14

 ١( .  ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ4118. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب. طعاد عبذ اهلل عًٞ ايصٗبا١ْٞ: ايطايب

َٔ أٍٚ طٛس٠ ايشعذ إىل آخش طٛس٠ ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل. 1182( ساػ١ٝ ادتالٍ ع٢ً ايهؼاف. تأيٝف اذتظٔ بٔ أمحذ ادتالٍ ت 13

 ّ. )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١( .  4119. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ اآلداب. داَع١ إب. عبذ ايباطط محٝذ دسإ ايظاملٞ: ١ايطايب .ط٘

طٛس٠  آخشإىل ايعٓهبٛت )َٔ أٍٚ طٛس٠ ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل. 1164ت ايهؼاف. تأيٝف: صاحل بٔ داٚد اآلْظٞ ساػ١ٝ اآلْظٞ ع٢ً ( 12

 ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١( .4141. ختصص: )تفظري(. ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  خايذ عبذاهلل صايـــــح اذتــاسثٞايطايب: .(ٜع

يع". تأيٝف: ستُذ طشٟ ايذٜٔ بٔ ستُذ بٔ إبشاِٖٝ ايذسٚسٟ املصشٟ ايؼٗري تفظري ايكشإٓ ايهشِٜ املظ٢ُ "طشاص اجملا( 15

. ٖادش عًٞ ستُذ اذتظاّ. ايطايب١: ٖـ . دساط١ ٚحتكٝل. َٔ أٍٚ ايهتاب إىل آخش طٛس٠ ايٓظا1196٤بابٔ ايصا٥ؼ املتٛف٢ عاّ 
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 ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١( .4141ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  ختصص: )تفظري(. 

ٖـ. دساط١ ٚحتكٝل َٔ أٍٚ 1118تفظري طٛس٠ ٜٛطف عًٝ٘ ايظالّ. تأيٝف: أمحذ بٔ سٚح اهلل األْصاسٟ ادتابشٟ ايشَٚٞ ت ( 16

ّ . )عطًٛا 4141ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  . ختصص: )تفظري(. ستُذ فا٥ض ْادٞ قؼٕٓٛايطايب: . (24ايهتاب إىل اآل١ٜ )

 يًذ١ٓ املٓاقؼ١( .

ختصص: َادذ٠ حي٢ٝ عًٞ َٗٝٛب.  ايطايب١:َٛضٛع١ٝ. دساط١ . َٔ خالٍ تفظريٙ ابٔ عط١ٝفهش ( املطاَني ايرتب١ٜٛ يف 17

 ّ . )عطًٛا يًذ١ٓ املٓاقؼ١( .4141ن١ًٝ اآلداب . داَع١ إب.  (. هش إطالَٞف)

 

 

 

 

 

  :يف أٚسام سمس١َٝالسظ١ َّ  .نٌ َا رنشت٘ َذٕٚ يذ


