
 

 

 علماء فلسطيناألعضاء املؤسسون لهيئة 

 عبد الغني أحمد التميمي  د.  1

 عبد الجبار أحمد سعيد  أ.د  2

 إبراهيم محمد أبو شقرا  أ.د  3

 محمد عثمان شبير  أ.د  4

 نواف هايل تكروري  د.  5

 )رحمه هللا(تيسير الفتياني  د.  6

 حافظ أحمد الكرمي د.  7

 عرفات زيتون منذر  د.  8

 محمد أحمد الجمل د.  9

 زياد حماد الحسنات  د.  10

 أحمد عوض أبو الشهاب د.  11

 قاسم محمد بركة د.  12

 عبد الحافظ يوسف أبو حميدة د.  13

 يوسف أحمد البدوي  د.  14

 عبد السالم عطوة الفندي د.  15

 حمودة علي شراب د.  16

 عبد الرحمن أحمد تيلخ  د.  17

 أسامة عمر األشقر  د.  18

 محمود عبد هللا الحسيني د.  19

 مجدي عبد هللا أبو عويمر د.  20

 عبد هللا جمعة أبو طعمة  د.  21

 حسام حسن صرصور  د.  22

 عاطفة محمد عكة  د.  23

 عز الدين احمد عبد الرحمن  د.  24



 

 )رحمه هللا(  عبد املعز حريز أ.د  25

 هللا(رحمه  أمين مصطفى املوعد ) د.  26

 إبراهيم محمود عبد الباقي د.  27

 إبراهيم أحمد مهنا د.  28

 عيس ى زكي عيس ى  د.  29

 مفيد محمد أبو عمشة  د.  30

 هدى عبد الكريم مرعي د.  31

 أيمن محمد عبد العزيز عمرو  د.  32

 جمال بديع الخطيب  د.  33

 محمد علي خطاب د.  34

 محمد محمود أبو رحيم د.  35

 عالء الدين حسين رحال د.  36

 نادر الشيخ التميمي د.  37

 محمد رشيد ريان د.  38

 خليل إبراهيم شكري  د.  39

 بهاء الدين البستنجي د.  40

 فاتح حسني عبد الكريم  د.  41

 خضر عوني أبو خاص د.  42

 محمد عوض الخباص  د.  43

 سليمان صالح الشجراوي  د.  44

 ماهر حسين حصوة د.  45

 أحمد سليمان الرقب د.  46

 جبر محمود الفضيالت  أ.د  47

 مهيب صالح الحصان د.  48

 أنور محمد الشلتوني د.  49

 هللا(   )رحمه عمر سليمان األشقر  أ.د  50

 البنا إبراهيمنصر  د.  51



 

 احمد محمد السعد أ.د  52

 شاكر توفيق العاروري  د.  53

 مروح موس ى نصار  د.  54

 سليمان الجبارات عبد العزيز  د.  55

 حسين راتب ريان د.  56

 فهمي سعيد شومان  د.  57

 محمد عبد هللا عويضة  أ.د  58

 عبد هللا سليمان املشوخي  د.  59

 أنس خليل الشعيبي أ.  60

 ابتهال محمد عمرو  أ.  61

 سامي باسم العمور  أ.  62

 محمد خليل عقل  د.  63

 رمزي غالب كريم د.  64

 الجليسهاني يوسف  أ.  65

 عبير فريد العمر  د.  66

 بسام حسين كايد  أ.  67

 حسن موس ى الحاج موس ى  أ.  68

 احمد يوسف خرمندي  أ.  69

 أحمد حسين عبد الكريم  أ.  70

 رامي محمد صالح الدالي أ.  71

 زياد حسين أبو زيد  د.  72

 رأفت منس ي نصار  أ.  73

 محمد كاظم صوالحة أ.  74

 احمد عودة عبد الرحمن  أ.  75

 رأفت كامل السيوري أ.  76

 رأفت محمد رائف املصري  د.  77

 معزوز عمر الحاج علي  أ.  78



 

 محمد محمود العالمات  د.  79

 أحمد داود شحروري  د.  80

 طارق احمد عمرو  د.  81

 إبراهيم احمد العسعس د.  82

 عمر يوسف حماد د.  83

 أحمد محمود أبو زيد  أ.  84

 جمال سعادة ناصر  د.  85

 عبد الرحمن غازي ابراهيم  أ.  86

 حسن يوسف داري  د.  87

 محمد عبد الوهاب القرم أ.  88

 حذيفة شريف الخطيب  د.  89

 شادي احمد امللحم  أ.  90

 مالك سيف الدين القواسمي أ.  91

 خيري زهير الجنيدي  د.  92

 فائدة عبد الغني مصطفى أ.  93

 ميسر ديب السماك  د.  94

 )رحمه هللا( سعيد نصار الفوارعة د.  95

 دودين  إبراهيمأحمد  أ.  96

 ثائر محمود سبيتان  أ.  97

 صالح إبراهيمعلي راتب  د.  98

 زياد عابد املشوخي د.  99

 داود علي مصطفى أ.  100

 محمد رشيد البجيرمي أ.  101

 علي محمد العبدلل  أ.  102

 محمد إبراهيم الحاج  أ.  103

 محمد خير موس ى  أ.  104

 ) رحمه هللا( حسين خليل العواودة أ.  105



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عدنان محمد مصطفى حميدان أ.  106

 علي محمد جبران صالح  د.  107

 أسامة عبد هللا جابر  أ.  108

 مروان احمد سليمان شحادة  د.  109

 أحمد بن فخري الرفاعي  أ.  110

 حسام إبراهيم حسين أبو الحاج د.  111


