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:قائمة األساتذة باملعهد العالي هاشم أشعري

. أحمد فطاني، س أ١٨م هـ إ, .ل س, الشيخ  الحاج نور حنان  ١

=الشيخ الحاج توفيق الرحمن  ١٩م هـ إ, ل س, الشيخ الحاج أحمد شاكر رضوان٢

= بروفسور الدكتور الحاج دمنهوري٢٠م هـ إ, ل س, س محمد مطهرون.ر.الشيخ الحاج د٣

=.م أ, الحاج أمر هللا، ل س. د٢١.ل س, الشيخ الحاج لطفى سهل٤

=الحاج حميم. د٢٢م ه إ, .ل س, الحاج محمد فريد زيني. د٥

=.ف د.محمد أنانج فردوس، م. د٢٣.ل س، م ه, نجيب جنيدى٦

. عبد الكريم أمر هللا، ل س٢٤.د إ.ف.م,  زين الرضا٧

مدير املعهد العالي هاشم أشعري.الحاج شكران مأمون، ل س، م أ٢٥.ف د إ.م, الحاج أغوس مصطفى٨

محمد حمس فورز، م ه  ٢٦.م أ. ل س,الحاج أحمد شكور.  د٩

الشيخ الحاج سيد عقيل حسين منور، ل س، م أ. د. أ  ٢٧م أ, ل س, الحاج خالص الدين. د١٠ . 

 الشيخ الحاج كمول خظري٢٨.م أ. م ف د,  صالح الدين١١

.م ه إ. الحاج نور حنان، ل س الشيخ الحاج مخلص دمياطي٢٩.م ه إ, ل س, الحاج مشهور. د١٢

.ف د. م, رف فوزية٣٠م أغ, الحاج محسن ك س١٣

.ت ه إ.  صالحين، ل س، م٣١الشيخ الحاج أحمد مستعين شافعي.  د١٤

محمد أسعد، م أ٣٢إ.ف إ ل.أغوس أفاندي ، م. د١٥

. الحاج أحمد نور الدين، ل س٣٣الحاج جمال الدين أحمد خالق.  د١٦

أحمد عبيد حسبي هللا، م أ.د٣٤.م ه إ, الحاج  أحمد رازقي، ل س١٧

مالحظة مهمة

نهاية الدراسة يوميا في الساعة الخامسة إال الربع

١٢٫٣٠—١١٫٠٠احلصة الثالثة

١٥٫٠٠—١٣٫٣٠احلصة الرابعة

١٦٫٤٥—١٥٫١٥احلصة اخلامسة

٠٩٫٣٠—٠٨٫٠٠احلصة األوىل

١١٫٠٠—٠٩٫٣٠احلصة الثانية

الساعة الدراسية
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