
 هـ4141/4141الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي  يف يف كلية اللغة العربية قسم األدب جدول 

املستوى 
 األول

 (2)قراءة  -111أدب  (2)حترير  -141أدب  (3)تاريخ أدب  -111أدب  الشعب
 إبراهيم الشتوي. د.أ ويلد الزير. أ عبداهلل اجلريفاين. د 131
 عبدالرمحن اهلليل. د.أ ويلد الزير. أ عبداهلل اجلريفاين. د 132
 عبدالرمحن اهلليل. د.أ ويلد الزير. أ عبدالرمحن الشقري. د 133
 أمحد املربد. أ عبداإلهل اآلنيس. أ عبداهلل اجلريفاين. د 134
 حممد املسعود. أ ويلد الزير. أ يلع اجلماح. د 131
 عبدالرمحن كرم ادلين. د أمحد املربد. أ أمحد احلكيم. د.أ 131
 عبدالعزيز الفريح. د أمحد املربد. أ عبدالرمحن الشقري. د 131
 إبراهيم الشتوي. د.أ أمحد املربد. أ عبدالرمحن كرم ادلين. د 131
 يارس عاكشة. د عبداإلهل اآلنيس. أ أمحد احلكيم. د.أ 131

املستوى 
 اثلاين

  (3)نصوص  -131أدب  (3)تاريخ أدب  -111أدب  الشعب
  هجري عبدامللك. أ يارس عاكشة. د 131
  صابر احلاتم. أ خادل الرفايع. أ 132
  صابر احلاتم. أ حممد ادلويخ. د 133
  عبداملحسن اخلميس. أ حممد ادلويخ. د 134

 املستوى
 اثلالث

 (2)قراءة  -211أدب  (2)حترير  -141أدب  (3)تاريخ أدب  -221أدب  الشعب
 حممد العمريي. أ عبداهلل احليدري. د حممد العمريي. أ 131
 صابر احلاتم. أ احليدريعبداهلل . د خادل اخلراعن. أ 132
 إبراهيم الشتوي. د.أ عبداهلل احليدري. د حممد العمريي. أ 133

املستوى 
 الرابع

  (3)نصوص  -211أدب  (3)تاريخ أدب  -222أدب  الشعب
  عبدالعزيز الزير. د محد ادلخيل. د.أ 131

  عبدالعزيز الزير. د محد ادلخيل. د.أ 132

املستوى 
 اخلامس

 (2)قراءة  -141أدب  (3)نصوص  -311أدب  (3)تاريخ أدب  -321أدب  الشعب
 ثقفان عبداهلل. د.أ ثقفان عبداهلل. د.أ إبراهيم حنيف. د 131
 يارس عاكشة. د حممود عمار. د.أ إبراهيم حنيف. د 132

املستوى 
 السادس

   (3)تاريخ أدب  -322أدب  الشعب
   عبدالعزيز العواد. د 131
   عبدالعزيز العواد. د 132

املستوى 
 السابع

 (2)قراءة  -411أدب  (3)نصوص  -411أدب  (3)تاريخ أدب  -421أدب  الشعب
 حممد العوين. د نورادلين بنخود. د حممد القسويم. د 131
 حممد العوين. د أمحد عليان. د.أ حممد القسويم. د 132

املستوى 
 اثلامن

   (3)تاريخ أدب  -422أدب  الشعب

   حممد العوين. د 131
   حممد العوين. د 132

 

 


