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 األستاذ الشعبة المادة المستوى

 األول

 222 نحو

 أحمد محمد الجندي. د 131 131

 محمد أشرف المشد.د 133 132

 عبد العزيز الدباسي. د 131

 عبد اهلل المهوس. د 131

 عبداهلل الدوسري. د 131

 حسن بن محمد الحفظي .د 131 131

 121 نحو

 (الصرف)

 حسن بن محمد الحفظي .د 131 131
محمد بن عبد الرحمن . د 133 132

 131 السبيهين

 عبداهلل المنصور. د 131 131

 عبدالرحمن السلوم.د 131
 سليمان بن عبد العزيز العيوني. د 131

 الثاني

 122نحو 

 المهوسعبد اهلل . د 131
 محمد أشرف المشد.د 132
 عبداهلل المنصور. د 133
 شاغر 131

 111نحو 
 (العروض)

 عبد المقصود محمد. د 132 131

عبد العزيز بن محمد . د 131 133
 الحربي
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 األستاذ الشعبة المادة المستوى

 الثالث

 221نحو 

 عبداهلل المنصور. د 131

محمد بن عبد الرحمن . د 132
 السبيهين

 عبدالرحمن الحميدي . د 133

233 
 (العروض)

 عبد المقصود محمد. د 131

 حسين بركات. د 133 132

 231نحو 
 (فقه اللغة)

 عبد اهلل بن فهد الدوسري. د 132 131

 هاني علي حواس.د 133

 الرابع
 211نحو 

 عبد العزيز الدباسي. د 131

محمد بن عبد الرحمن . د 132
 السبيهين

 131نحو 
 (الصرف)

عبد العزيز بن محمد . د 131
 الحربي

 صالح الدين حسنين . د.أ 132

 الخامس
 321نحو

 عبدالرحمن العمار . د.أ 131
 حسين بركات. د 132

 221نحو 
 (الصرف)

 عبداهلل الدوسري. د 132 131

 322نحو  السادس
 إبراهيم المطرودي. د 131

 عبد اهلل بن فهد الدوسري. د 132
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 األستاذ الشعبة المادة المستوى

 231نحو 
 (فقه اللغة)

 صالح الدين حسنين . د.أ 131

 هاني علي حواس.د 132

 السابع
 عبدالرحمن السلوم.د 132 131 121نحو 

 231نحو 
 (الصرف)

 سعود الخنين . د 131
 عبد الرحمن الخضيري. د. أ 132

 الثامن
 111نحو 

 شاغر 131
 خالد بن سعود العصيمي . د 132

 331نحو 
 عبد اهلل العويشق. د 132 131 (اللغةفقه )

 


