
 برنامج اللغة العربية –بيان بأعضاء هيئة التدريس 

 م

أسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 الجنسية التعليمية
المرتبة 

 العلمية

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق
 الجامعة التي تخرج فيها

الدرجة 

 العلمية

قائمة المقررات 

سها  التي يدرَّ

نمط 

 الدراسة*

دوام كامل 

 أو جزئي

 ج ك أنثى ذكر االسم

1 
د. محمد بن سعد سعيد 

 القحطاني
كلية اللغة العربية بالرياض/  البالغة والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سعودي  √

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

  √ منتظم  الدكتوراه 

2 

د/ محمد على محمد 

 السنيدي
كلية اللغة العربية بالرياض/  األدب والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سعودي  √

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

األدب  –علم البديع  الدكتوراه 

مهارات  –األندلسي 

 القراءة والكتابة

  √ منتظم

3 
 د/ مشعل بن عبد الله

 بن نهار الهرف

كلية اللغة العربية بالرياض/  فقه اللغة اللغة العربية أستاذ مساعد سعودي  √
 دجامعة اإلمام محمد بن سعو 

  √ منتظم  الدكتوراه 

4 
د. موسى بن ناصر بن حمد 

 الموسى 
  √ منتظم  الدكتوراه   النحو والصرف اللغة العربية أستاذ مساعد سعودي  √

5 
د. طنف بن صقر بن سعيد 

 العتيبي
  √ منتظم  الدكتوراه   األدب والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سعودي  √

6 
كلية اآلداب/ جامعة مؤتة/  األدب العربي العربيةاللغة  محاضر سعودي  √ أ .فهد فريح مسلم الرشيدي

 األردن

  √ منتظم  الماجستير

7 
 أ/ عبد العزيز عبد

 الرحمن محسن المحسن

 -محاضر سعودي  √

 مبتعث حاليًا

كلية العلوم العربية واالجتماعية  النحو والصرف اللغة العربية
بالقصيم جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية 

  √ منتظم  الماجستير

8 

كلية دار العلوم/ جامعة  األدب والنقد اللغة العربية مشاركستاذ أ مصري  √ د. ماهر بسيوني
 القاهرة

  √ منتظم  دكتوراه 

9 

 حمدي  عماد د/

 

كلية دار العلوم/ جامعة  النحو والصرف اللغة العربية ستاذ مساعدأ مصري  √
 القاهرة

المكتبة  –1الصرف الدكتوراه 
 –العربية القديمة 

( 1العروض والقافية )

  √ منتظم
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العروض والقافية  –
(2  ) 

11 
 د/ أحمد إبراهيم

 ندا عبد العزيز

أصول اللغة / علم  اللغة العربية أستاذ مساعد مصري  √

 الداللة
كلية الدراسات اإلسالمية 

والعربية بنين بالقاهرة/ جامعة 
 األزهر

القراءات واللهجات  الدكتوراه 

  -)طالبات( 

  √ منتظم

 عبد العليم محمود د/ مصطفى فاروق 11
كلية اللغة العربية بأسيوط/  األدب والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد مصري  √

 جامعة األزهر

 –األدب العباسي  الدكتوراه 

 -( 1البيان )

  √ منتظم

12 
 د/ سمير األزهر محمد

 جوادي

  √ منتظم ( 2نحو) الدكتوراه  تونس -كلية اآلداب منوبة النحو والصرف اللغة العربية مساعدأستاذ  تونسي  √

14 

 د/ ياسر الطيب محمد

 أحمد مصطفى

 كلية أم درمان اإلسالمية  البالغة والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سوداني  √

 

المكتبة العربية  الدكتوراه 

 القديمة )طالبات(

  √ منتظم

15 

 منية علي محمدد. 

 الحمامي

اللسانيات وعلم  اللغة العربية مشاركأستاذ  ةتونسي √ 

 الداللة
 تونس –كلية اآلداب منوبة

كلية اآلداب و الفنون 
 جامعة منوبة –واإلنسانيات 

 

 

علم  –علم اللغة  الدكتوراه 

علم  –الصوتيات 

 الداللة

  √ منتظم

16 

 د/ انتصار عبد الله

 محمد عبد القادر

جامعة القرآن الكريم والعلوم  صرف النحو وال اللغة العربية أستاذ مساعد ةسوداني √ 
 /أم درمان / السوداناإلسالمية

الصرف  –( 6نحو ) الدكتوراه 

 – 1الصرف – 4

 ( دراسات .2نحو )

  √ منتظم

17 

 د/  منال أبو المجد

 بخيت سالمة

اللغويات )النحو  اللغة العربية أستاذ مساعد ةمصري √ 

 والصرف(
كلية الدراسات اإلسالمية 

والعربية بالقاهرة  للبنات/جامعة 
 راألزه

( 2نحو ) –( 1نحو ) الدكتوراه 

تطبيقات نحوية  –

 وصرفية .

  √ منتظم
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19 

 د/ مرفت حلمي محمد

 يعل

النحو والصرف  اللغة العربية أستاذ مساعد مصرية √ 

 والعروض
كلية دار العلوم / جامعة المنيا 

 / مصر

العروض والقافية  الدكتوراه 

العروض  –( 1)

 –( 2والقافية )

 –مناهج البحث 

 مشروع بحث

  √ منتظم

21 

 د. عزة عبد المنعم

 محمود عالم

 اللغويات اللغة العربية أستاذ مساعد مصرية √ 

 النحووالصرف()
 كلية اآلداب / جامعة سوهاج

 مصر /

 ( 5نحو) –( 4نحو ) الدكتوراه 

تاريخ -1الصرف

 النحو

 

  √ منتظم

21 

 د. ندى الطاهر

 إبراهيم اإلمام

/  اإلسالمية أم درمانجامعة  البالغة والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سودانية √ 
 السودان

 –( 1علم البيان ) الدكتوراه 

علم –علم البديع

 المعاني

  √ منتظم

22 

 د. رجاء يوسف محمد

 شاهين

/  اإلسالمية أم درمانجامعة  األدب والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سودانية √ 
 السودان

 –األدب العباسي الدكتوراه 

 -األدب المقارن 

 النقد العربي الحديث

  √ منتظم

23 

 د. هند عمر محمد

 يوسف

جامعة القرآن الكريم والعلوم  البالغة والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد سودانية √ 
 /أم درمان / السوداناإلسالمية

علم  –1علم المعاني  الدكتوراه 

البالغة  -( 2البيان )

 القرآنية والنبوية

 النقد العربي الحديث

  √ منتظم

24 

 األدب والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد أردنية √  د. أسماء أحمد عبد الله عناقرة

 الحديث
 -الجامعة اإلسالمية العالمية 

 ماليزيا

–األدب األندلسي  الدكتوراه 

المكتبة العربية 

األدب  -الحديثة

السعودي الحديث 

  -األدب العباسي

  √ منتظم

25 
 أ/ خلود محمد عبد الله

 األسمري

 -محاضر سعودية √ 

 مبتعثة حاليًا

جامعة كلية اللغة العربية /  األدب والنقد اللغة العربية
 / الرياضاإلمام محمد بن سعود

  √ منتظم ــــــــــ الماجستير
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26 

وفاء إبراهيم محمد أ/  

 الحجي
 –كلية التربية بالمجمعة  اللغويات اللغة العربية معيدة ةسعودي √ 

 وكالة كليات البنات بالرياض

–علم المعاجم  البكالوريوس

التحرير العربي  

 اإللكتروني

  √ منتظم

27 
لة وكا –بالمجمعة  كلية التربية اللغويات اللغة العربية معيدة سعودية √  أ/ منيرة صالح عمار العنزي

 كليات البنات بالرياض
  √ منتظم    ( 7نحو ) -(  3نحو ) البكالوريوس

28 

 أ/ نورة  محمد عبد الله

 الدخيل

 –كلية التربية بالمجمعة  األدب والنقد اللغة العربية معيدة ةسعودي √ 

 جامعة الملك سعود

األدب في عصري   البكالوريوس

صدر اإلسالم 

–والعصر األموي 

 األدب السعودي

 . 3الصرف

  √ منتظم

29 
 هليل فاطمة عويضأ. 

 المطيري

 مبتعثة–معيدة ةسعودي √ 

 حاليًا

جامعة كلية اللغة العربية /  األدب والنقد اللغة العربية
 / الرياضاإلمام محمد بن سعود

  √ منتظم ــــــــــ البكالوريوس

 العريج ناصر ءسليمان  هيا .أ 31
كلية التربية للبنات  اللغويات اللغة العربية معيدة ةسعودي √ 

 جامعة المجمعة –بحوطةسدير

مهارات  –فقه اللغة  البكالوريوس

 القراءة والكتابة 

  √ منتظم

 د. سحر  

 –( 1علم البيان ) البكالوريوس مصر العربية  –جامعة األزهر  البالغة والنقد اللغة العربية أستاذ مساعد مصرية √ 

علم –علم البديع

 المعاني

  √ منتظم

 فاطمة الصعب  .أ 
مناهج وطرق  اللغة العربية معيدة ةسعودي √ 

 تدريس
  √ منتظم  البكالوريوس أمريكا  –جامعة وسلي 

 


