
 )أعضاء قسم اللغة العربية(
 
التخصص  الرتبة العلمية اسم العضو م

 الدقيق
 الهاتف الداخلي الجوال العمل اإلداري 

1 
 .  محمد  بن علي محمد السنيديد

 أستاذ مساعد
 

 رئيس القسم حالًيا  األدب والنقد
 رئيس وحدة التخطيط والتطوير بوكالة الجودة.

 بالكليةمنسق وحدة التوعية الفكرية 

0503402091 - 

 د. محمد بن سعد  بن سعيد القحطاني 2
 أستاذ مساعد

 ـــ 0555285054 وكيل الكلية للجودة والتطوير البالغة والنقد

 د. عبد هللا فاضل بن محمد الشهري 3
 أستاذ مساعد

 3567 0540208090 سابًقا رئيس القسم النحو والصرف

علم اللغة  أستاذ مساعد الهرفد. مشعل بن عبد هللا بن نهار  4
 التطبيقي

 3232 0555478651 وكيل كلية المجتمع للتطوير والجودة

 ــــ- 0505441187 ــــــــــــــــــــــ النحو والصرف أستاذ مساعد د. موسى بن ناصر بن حمد الموسى 5

 ــــــــ 0503224689 القسمأمين مجلس  األدب والنقد أستاذ مساعد د. طنف بن صقر بن سعيد العتيبي 6

7 
 .فهد فريح مسلم الرشيدي  أ

 محاضر
 

 قائم بأعمال رئيس القسم للعام الجامعي األدب العربي
 هـ(1434 -1433)

0543013336 4356 



8 
أ. عبد العزيز عبد الرحمن محسن 

 المحسن
 0503981268 منسق التعليم اإللكتروني الدراسات اللغوية محاضر

 
- 

 أستاذ مساعد حمدي عبد هللا عليد. عماد  9
 األدب العربي

 3564 0559739133 مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا

 أستاذ مساعد د. مصطفى فاروق عبد العليم محمود 10
 رئيس وحدة البحث العلمي األدب والنقد

0548335329 3562 

 أستاذ مساعد د. أحمد إبراهيم عبد العزيز ندا 11
 أصول اللغة

رئيس وحدة الدراسات العليا  ورئيس وحدة 
التدريب بوكالة الكلية  للجودة وتطوير 

 المهارات

0507059702 3563 

 أستاذ مساعد سمير األزهر محمد جوادي 12
 النحو

 ــــــــــــ 0599165867 ـــــــــــــــــــ

 أستاذ مساعد عز الدين محمد الناجح 13
اللسانيات 

 وحدة القياس والتقويم بالقسممنسق  وتحليل الخطاب

 المرشد األكاديمي
0542735836 

 ــــــــــــ

 أستاذ مساعد ياسر الطيب محمد أحمد مصطفى 14
 البالغة والنقد

 منسق الجودة
 عضو وحدة الشؤون التعليمية

 ــــــــــــ 0537524746

 3650 0504198847 حالًيا منسقة القسم ــــــ محاضرة أ. وفاء بنت إبراهيم بن محمد الحجي 15



  

 أستاذ مشارك د. منية علي محمد الحمامي 16
اللسانيات، علم 

أمين وحدة التدريب بوكالة الكلية  للجودة  الداللة
وتطوير المهارات مسؤولة معيار البحث 

 العلمي
0531487322 

3676 

 د. انتصار عبد هللا عبد القادر  17
 أستاذ مساعد محمد

 3710 0536299416 منسقة لجنة دعم الطالب النحو والصرف

 أستاذ مساعد د. منال أبو المجد سالمة بخيت 18
اللغويات) النحو 

 3705 0556165817 المرشدة األكاديمية للقسم والصرف(

 أستاذ مساعد د. نادية محمد أنور خليل عمار 19
 الدراسات األدبية

سابًقامسؤولة معيار مصادر  منسقة الجودة
 0559234703 التعلم

3707 

 أستاذ مساعد د. مرفت حلمي محمد علي 20
النحو والصرف 

مسؤولة لجنة إعداد الجداول شطر الطالبات  والعروض
 0599246054 مسؤولة معيار التوظيف

3726 

 أستاذ مساعد د. عزة عبد المنعم محمود عالم 21
اللغويات )النحو 

 والصرف(
 منسقة القسم سابًقا

 والتقويممنسقة القياس 
 منسقة اللجنة التأديبية

 منسقة التعليم اإللكتروني
0568475179 

5835 



 

22 
 د. ندى الطاهر إبراهيم اإلمام

 أستاذ مساعد
 3692 0554493581 عضو معيار التعليم والتعلم البالغة والنقد

23 
 د. رجاء يوسف محمد شاهين

 أستاذ مساعد
 منسقة الجودة حالًيا األدب والنقد

النشاط الثقافي ومنسقة التربية مسؤولة 
 الميدانية

0535704508 

4960 

 أستاذ مساعد هند عمر محمد يوسف 24
 البالغة والنقد

 3683 0538355468 مسؤولة معيار خدمة المجتمع

25 
األدب والنقد  أستاذ مساعد د. أسماء أحمد عبد هللا عناقرة

 3529 0533498616 مسؤولة لجنة الخريجات الحديث

 خلود محمد عبد هللا األسمري أ. 26
 محاضر

 مبتعثة حاليًا
 3599 0556033661 ـــــــ األدب والنقد

27 
 أ. نورة بنت محمد بن عبد هللا الدخيل 

 5841 055322821 مسؤولة معيار خدمة المجتمع ــــــــ ،مبتعثة محاضر

 القسم سابًقاوكيلة  ـــــــــــــ معيد أ. منيرة بنت صالح بن عمار العنزي  28

 مسؤولة معيار المرافق والتجهيزات
0508183060 

- 

29 
 أ. فاطمة عويض هليل المطيري

 معيد، 
 مبتعثة حاليًا

 ـــــــــــــــــ 0548892438 ــــــــــــ ــــــــ

 ـــــــــــ 0551552535 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ معيد أ. هياء سليمان ناصر العريج 30


