بناء على خطابات رئيسي قسم الشريعة وأصول الدين بأمساء املرشدين
األكادمييني مع طالبهم وتوزيع خطابات بشأنه ،فهذا جدول عام ببيان
زائد بأرقام هواتفهم (مرشدين وطالب)
اإلرشاد األكادميي لطالب املاجستري بقسم الشريعة ( ختصص الفقه ) للعام
اجلامعي 1437-1436هـ
م

.1

اسم املرشد

رقم اجلوال

اسم الطالب

رقم اجلوال

محمد بن ناصر صالح الهمامي

0505723884

عيضة بن مبارك محمد الهمامي

0553472566

.3

علي بن مفرح عوض الهمامي

0509166044

.4

 .5د .محمود سعد محمود 0563076993

نواف بن مسعود القحطاني

0534578675

صالح بن سالم عبد اهلل الهمامي

0501791829

.6

مبارك بن سالم بن علي سمران

0534720536

.7

صبري علي أحمد النمر

0531958161

.8

عبد الرحمن بن حمد الجبرين

0594236911

.9

فائز بن عبد اهلل الشهري

0565474834

محمد بن علي بن يحي الماجدي

0503083168

.11

موسى بن جابر القحطاني

0508438729

.12

أحمد مبارك عايض الحارثي

0509750993

.13

محمد بن إبراهيم الفارس

0508699970

.14

مبارك بن عايض فهيد القحطاني

0531041568

عايض بن علي معيض الشهري

0551553466

.16

علي بن محمد مساعد الهمامي

0500681085

.17

راشد بن علي العجمي

0554189227

.2

أ.د عابد السفياني

 .10د.عطية مختار حسين

.15

د .جمال عزون

0505508364

0569186940

0580223470

اإلرشاد األكادميي لطالب املاجستري بقسم أصول الدين ( ختصص احلدي
وعلومه) للعام اجلامعي 1437-1436هـ

م
.1

اسم المرشد

رقم الجوال

اسم الطالب
مساعد محمد مساعد الهمامي

.د وائل هزاع

0569970310

رقم الجوال
0557100736

فيصل أحمد سالم النسي

0505497008

.3

د .أحمد أشرف لبي

0558193026

أحمد محمد عبدهللا العزاني

0559869902

.4

د .محمد العمشاوي

0532482454

مهدي حمد علي لسلومي

0594236911

.5

د .أشرف عبد المنعم

0504942245

عبدهللا حسن أحمد الهمامي

0550143169

.2

بيانات طالب ماجستير الحديث دفعة (1436-1435- )2هـ بالمرشدين
األكادميين:

م

اسم الطالب

الرقم الجامعي

اسم المرشد األكاديمي

1

حسن محمد أحمد آل بكري

435104279

د /أشرف عبد المنعم خليفة

2

عبدالعزيز حسين مساعد المصعبي

435104282

د /أحمد أشرف لبي

3

فهد سلمان سالم المالكي

435104283

د /محمد عبد الكريم الحنبرجي

وحدة شؤون الدراسات العليا -د/وائل ردمان.

