
 هجرية1440/1441إحصائية بعدد أعضاء هيئة التدريس في قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية 

 أوالً: األساتذة:

نظام  المؤهل الجنسية الجنس االسم ت

 الدراسة

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الجامعة 

المتخرج 

 فيها

 المواد التي يدرسها

1 

 جمعةمحمد عبد المولى محمد 

 101الثقافة اإلسالمية  األزهر دعوة وثقافة  دعوة وثقافة  انتظام دكتوراه مصري ذكر

 252إعداد الداعية 

 261تاريخ الدعوة والدعاة 

دراسات إسالمية في األخالق وعلم 

 + دراسات عليا245النفس 

عبد الرحمن عبدالرحمن جميل  2

 قصاص

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى وسنةكتاب  شريعة  انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 301الثقافة اإلسالمية 

+ دراسات  401الثقافة اإلسالمية 

 عليا

عبد المحسن صالح عبدهللا  3

 الفريح

  301الثقافة اإلسالمية  اإلمام  دعوة وثقافة  دعوة وثقافة  انتظام دكتوراه سعودي ذكر

الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

433 

 101الثقافة اإلسالمية  اإلمام  استشراق استشراق انتظام دكتوراه سعودي ذكر سعيد عبد هللا السرحانيمحمد  4

+ دراسات  301الثقافة اإلسالمية 

 عليا

 252إعداد الداعية  األزهر دعوة وثقافة أصول الدين انتظام دكتوراه مصري ذكر على سيد أحمد الفرسيسي 5

 دراسات عليا+ 362مناهج الدعوة 



 261تاريخ الدعوة والدعاة 

6 

 محمد هالل الصادق هالل

 101الثقافة اإلسالمية  األزهر دعوة وثقافة أصول الدين انتظام دكتوراه مصري ذكر

 151أصول الخطابة 

 201الثقافة اإلسالمية 

 +دراسات عليا 362مناهج الدعوة 

7 

 إبراهيم علي محمد أحمد

  101الثقافة اإلسالمية  أم درمان دعوة إسالمية دعوة إسالمية انتظام دكتوراه سوداني ذكر

 201الثقافة اإلسالمية 

 362مناهج الدعوة 

دراسات  انتظام دكتوراه يمني ذكر عبدهللا عثمان علي المنصوري 8

 إسالمية

محمد  علوم القرآن

 الخامس

 101الثقافة اإلسالمية 

 121أحاديث الدعوة 

 201الثقافة اإلسالمية 

 209بحث ومكتبة 

+ دراسات  223أحاديث الدعوة 

 عليا

 101الثقافة اإلسالمية  الجزائر أصول فقه شريعة انتظام دكتوراه جزائري ذكر ناصر أحمد محمد قارة 9

 201الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية 

 122أحاديث الدعوة 

دراسات +  401الثقافة اإلسالمية 

 عليا

10 

 عز الدين صالح إدريس مناري

تفسير وعلوم  انتظام دكتوراه مغربي ذكر

 قرآن

تفسير وعلوم 

 قرآن

الحسن 

 الثاني

 107فقه السيرة 

 401الثقافة اإلسالمية 

+ دراسات  201الثقافة اإلسالمية 



 عليا

11 

 بيرم بوجمعة عبدالمجيد الوناس

 101الثقافة اإلسالمية  الجزائر أصول الدين الدينأصول  انتظام دكتوراه جزائري ذكر

 121أحاديث الدعوة 

 483حاضر العالم اإلسالمي 

دراسات إسالمية في األخالق وعلم 

 245النفس 

+ دراسات  401الثقافة اإلسالمية 

 عليا

12 

 شافع ذيبان مصطفى الحريري

 111تفسير آيات الدعوة  أم درمان غير محدد غير محدد انتظام دكتوراه سوري ذكر

 112تفسير آيات الدعوة 

 + دراسات عليا 209بحث ومكتبة 

13 

 أحالم محمد سعيد باحمدان

دعوة وأصول  انتظام دكتوراه سعودية أنثى

 الدين

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى عقيدة

+ دراسات  201الثقافة اإلسالمية 

 عليا

 الخالصة:

 

 

 

 

 12 الذكور

 1 اإلناث

 13 المجموع



 ثنياً: األساتذة المشاركون:

نظام  المؤهل الجنسية الجنس االسم ت

 الدراسة

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الجامعة 

 المتخرج فيها

 المواد التي يقوم بتدريسها

1 

 عبدالرحمن عبدالرحيم القرشي

 301اإلسالمية الثقافة  أم القرى عقيدة  عقيدة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 331الغزو الفكري 

 201الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 

2 

 عمرو طه عبدالقادر السقاف

حديث  كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 وعلومه

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 107فقه السيرة 

 112تفسير آيات الدعوة 

3 

 حسن عائض عبدالهادي 

 085فقه الدعوة  اإلمام  دعوة دعوة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 301الثقافة اإلسالمية 

 351تدريبات عملية في الدعوة 

 261تاريخ الدعوة والدعاة 

دراسات إسالمية في التربية 

 346وعلم االجتماع 

 371نقد البدع والخرافات 

4 

 حمود جابر مبارك الحارثي

 371نقد البدع والخرافات  اإلمام  دعوة شريعة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 401الثقافة اإلسالمية 

 472نقد التصوف 

 ينظر الكشف المرقق أم القرى تفسير كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودي ذكر محمد علي عبدان الغامدي 5



 101الثقافة اإلسالمية  يوجدال    انتظام دكتوراه مصري ذكر عبدالبصير علي علي الحقرة 6

 201الثقافة اإلسالمية  

 121أحاديث الدعوة 

 401الثقافة اإلسالمية 

 406مذاهب فكرية 

 151أصول الخطابة 

7 

 حمدي حميد حمود القريقري

 213تفسير آيات الدعوة  أم القرى عقيدة عقيدة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 331الغزو الفكري 

 401اإلسالمية الثقافة 

 201الثقافة اإلسالمية 

8 

 رشدي الشحات زوين

 151أصول الخطابة  األزهر دعوة وثقافة  دعوة وثقافة  انتظام دكتوراه مصري ذكر

 201الثقافة اإلسالمية 

الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

431 

 223أحاديث الدعوة 

 245أساليب الدعوة ووسائلها 

 + دراسات عليا

9 

 عبدهللا صالح عبدهللا الخضيري

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى تفسير كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 + دراسات عليا 431

10 

 عبدالحليم محمد الهادي قابة

دراسات  انتظام دكتوراه جزائري ذكر

 قرآنية

 101الثقافة اإلسالمية  الجزائر قراءات

 112آيات الدعوة تفسير 

 151أصول الخطابة 



 254أساليب الدعوة ووسائلها 

 201الثقافة اإلسالمية 

 209بحث ومكتبة 

 401الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية  القاهرة فلسفة فلسفة انتظام دكتوراه مغربي ذكر حسن ميمون موحي باقي 11

 401الثقافة اإلسالمية 

 201اإلسالمية الثقافة 

األمير عبد  عقيدة أصول الدين انتظام دكتوراه جزائري ذكر خميس مسعود محمد بن عاشور 12

 القادر

 331الغزو الفكري 

 401الثقافة اإلسالمية 

 371نقد البدع والخرافات 

 +دراسات عليا

13 

 عبدهللا محمد مشبب الغرازي

الحديث  أصول الدين انتظام دكتوراه يمني ذكر 

 وعلومه

 101الثقافة اإلسالمية  بغداد

 201الثقافة اإلسالمية 

 223أحاديث الدعوة 

+ دراسات  122الدعوة أحاديث 

 عليا

14 

 عبدالواسع محمد الغشيمي

دراسات  انتظام دكتوراه يمني ذكر 

 إسالمية

الحديث 

 وعلومه

 101الثقافة اإلسالمية  صنعاء

 107فقه السيرة 

 111تفسير آيات الدعوة 

 112تفسير آيات الدعوة 

 122أحاديث الدعوة 

 201الثقافة اإلسالمية 



15 

 فضل الكريمرحمه عثمان محمد 

 101الثقافة اإلسالمية  أم درمان عقيدة عقيدة انتظام دكتوراه سوداني ذكر

 331الغزو الفكري 

 209بحث ومكتبة 

دراسات إسالمية في التربية 

+ دراسات  346وعلم االجتماع 

 عليا

 151أصول الخطابة  الجزائر عقيدة عقيدة انتظام دكتوراه جزائري ذكر يونس عمر مالل 16

 331الغزو الفكري 

+ دراسات  209بحث ومكتبة 

 عليا

حديث  كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى نوال حامد سلمان اللهيبي 17

 وعلومه

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 201الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية 

 351تدريبات عملية في الدعوة  أم القرى كتاب وسنة شريعة انتظام دكتوراه سعودية أنثى بدرية عطية حمزة الحرازي 18

 252إعداد الداعية 

+ دراسات  362مناهج الدعوة 

 عليا

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى تفسير  كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى عفاف عطية هللا المعبدي 19

 111تفسير آيات الدعوة 

 301اإلسالمية الثقافة 

 209بحث ومكتبة 

دراسات إسالمية في األخالق 

 245وعلم النفس 

+  112تفسير آيات الدعوة 



 دراسات عليا

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى عقيدة عقيدة انتظام دكتوراه سعودية أنثى مشاعل خالد عمر باقاسي 20

 406مذاهب فكرية 

دراسات إسالمية في األخالق 

 245النفس وعلم 

دراسات إسالمية في التربية 

+ دراسات  346وعلم االجتماع 

 عليا

 الخالصة:

 16 الذكور

 4 اإلناث

 20 المجموع

 ثالثاً: األساتذة المساعدون:

نظام  المؤهل الجنسية الجنس االسم ت

 الدراسة

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الجامعة 

المتخرج 

 فيها

المواد التي يقوم 

 بتدريسها

1 

 محمد سعد صالح الزير

 107فقه السيرة  أم القرى كتاب وسنة شريعة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 301الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 

 201الثقافة اإلسالمية 

 101الثقافة اإلسالمية 



ابراهيم علي ابراهيم  2

 الحذيفي

  101الثقافة اإلسالمية  أم القرى وسنةكتاب  شريعة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

  201الثقافة اإلسالمية  

 401الثقافة اإلسالمية 

 433الدعوات اإلصالحية 

ثقافة  انتظام دكتوراه سعودي ذكر عبدهللا  على احمد القرني 3

 إسالمية

ثقافة 

 إسالمية

   301الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 201الثقافة اإلسالمية 

إسالمية في األخالق وعلم دراسات 

 245النفس 

 107فقه السيرة 

 401الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية     انتظام دكتوراه سعودي ذكر جابر صالح جابر السفيانى 4

احمد هوندي عبدالرزاق  5

 السلمي

حديث  كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 وعلومه

 101اإلسالمية الثقافة  أم القرى

 201الثقافة اإلسالمية 

 084فقه الدعوة  أم القرى دعوة وثقافة دعوة وثقافة انتظام دكتوراه سعودي ذكر رائد فؤاد عبدالعزيز فلمبان 6

 111تفسير آيات الدعوة 

 101الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 

 209بحث ومكتبة 

 351عملية في الدعوة تدريبات 

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرىدراسات  حديث انتظام دكتوراه سعودي ذكرعبدالعزيز عبدهللا خفير  7



 261تاريخ الدعوة والدعاة  إسالمية القرني

 122أحاديث الدعوة 

 151أصول الخطابة 

دراسات إسالمية في األخالق وعلم 

 245النفس 

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى قراءات  قراءات  انتظام دكتوراه سعودي ذكر الحربيمحمد فهد عبيد  8

 121أحاديث الدعوة 

 201الثقافة اإلسالمية 

 209بحث ومكتبة 

 301الثقافة اإلسالمية 

 122أحاديث الدعوة 

دراسات إسالمية في األخالق وعلم 

 245النفس 

9 

عبدالرحمن عبدهللا محمد 

 الغامدي

 111تفسير آيات الدعوة  أم القرى كتاب وسنة أصول الدين انتظام دكتوراه سعودي ذكر

 223أحاديث الدعوة 

 401الثقافة اإلسالمية 

 472نقد التصوف 

 112تفسير آيات الدعوة 

 301الثقافة اإلسالمية 

 362مناهج الدعوة 

 406مذاهب فكرية 

  201الثقافة اإلسالمية  أم القرى كتاب وسنة شريعة انتظام دكتوراه سعودي ذكر عبد الرحمن أحمد الخريصي 10



11 

 فتوحة صالح األندنوسي

 252إعداد الداعية  أم القرى حديث كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى

 431الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 101الثقافة اإلسالمية 

 107فقه السيرة 

 122أحاديث الدعوة 

 151الخطابة أصول 

  213تفسير آيات الدعوة  أم القرى تفسير كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى نعيمة عبد العزيز حجازي 12

 101الثقافة اإلسالمية 

 121أحاديث الدعوة 

 301الثقافة اإلسالمية 

 201الثقافة اإلسالمية 

 261تاريخ الدعوة والدعاة 

13 

 كوثر حامد محمد زبرماوي

دعوة  دعوة انتظام دكتوراه سعودية أنثى

 واحتساب

 301الثقافة اإلسالمية  اإلمام

 101الثقافة اإلسالمية 

 431الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

حركات البعث اإلسالمي )الدعوات 

 433( 2اإلصالحية المعاصرة )

 151أصول الخطابة 

دراسات إسالمية في األخالق وعلم 

 245النفس 

 483حاضر العالم اإلسالمي  أم القرى مقارنة أديان عقيدة انتظام دكتوراه سعودية أنثى إدريس محمد برناويبتول  14

 301الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 



15 

 مواهب علي منصور فرحان

 252إعداد الداعية  أم القرى عقيدة عقيدة انتظام دكتوراه سعودية أنثى

 101اإلسالمية الثقافة 

 351تدريبات عملية في الدعوة 

 406مذاهب فكرية 

 213تفسير آيات الدعوة 

 371نقد البدع والخرافات 

16 

 هدى خالد إبراهيم بالي

دراسات  انتظام دكتوراه سعودية أنثى

 إسالمية

كلية التربية  علوم الحديث

 للبنات

 101الثقافة اإلسالمية 

 213تفسير آيات الدعوة 

 401الثقافة اإلسالمية 

 223أحاديث الدعوة 

حركات البعث اإلسالمي )الدعوات 

 433( 2اإلصالحية )

17 

 نوال محمد زاهد سردار

 111تفسير آيات الدعوة  أم القرى تفسير دعوة انتظام دكتوراه سعودية أنثى

 213تفسير آيات الدعوة 

 254أساليب الدعوة ووسائلها 

 121أحاديث الدعوة 

 101الثقافة اإلسالمية 

 122أحاديث الدعوة 

 112تفسير آيات الدعوة 

 301الثقافة اإلسالمية 

 331الغزو الفكري  أم القرى تفسير كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى تهاني سالم أحمد باحويرث 18

 381الحسبة 



 401الثقافة اإلسالمية 

 223أحاديث الدعوة 

 371والخرافات نقد البدع 

 151أصول الخطابة 

 301الثقافة اإلسالمية 

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى  تفسير انتظام دكتوراه سعودية أنثى لولوة عبد هللا بخيت 19

 301الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 

 201الثقافة اإلسالمية 

 362مناهج الدعوة 

 209بحث ومكتبة 

حديث  كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى الرحمن كنكارآالء عبد  20

 وعلومه

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 406مذاهب فكرية 

 301الثقافة اإلسالمية 

 331الغزو الفكري 

 401الثقافة اإلسالمية 

 107فقه السيرة 

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى تفسير كتاب وسنة انتظام دكتوراه سعودية أنثى نوال محمد أبو سليمان 21

 351تدريبات عملية في الدعوة 

 201الثقافة اإلسالمية 

 213تفسير آيات الدعوة 

 362مناهج الدعوة 



 341الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 371نقد البدع والخرافات 

 121أحاديث الدعوة  أم القرى وثقافةدعوة  دعوة وثقافة انتظام دكتوراه سعودية أنثى علياء علي بكر فلمبان 22

 201الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية 

 252إعداد الداعية 

 362مناهج الدعوة 

 472نقد التصوف 

 122أحاديث الدعوة 

حديث  انتظام دكتوراه سعودية أنثى فريدة عبد هللا المطرفي 23

 وعلومه

 201الثقافة اإلسالمية  أم القرى دعوة

 331الغزو الفكري 

 401الثقافة اإلسالمية 

 433الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 101الثقافة اإلسالمية 

 122أحاديث الدعوة 

 سبع شعب 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى كتاب وسنة شريعة انتظام دكتوراه سعودي ذكر هشام محمد أحمد بناني 24

 سبع شعب 201الثقافة اإلسالمية 

 الخالصة:

 11 الذكور

 13 اإلناث



 24 المجموع

 رابعا: المحاضرون:

نظام  المؤهل الجنسية الجنس االسم ت

 الدراسة

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الجامعة 

المتخرج 

 فيها

 المواد التي يقوم بتدريسها

1 

محمد سامى إسماعيل 

 منياوي

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى دعوة دعوة انتظام ماجستير سعودي ذكر

 301الثقافة اإلسالمية 

 381الحسبة 

 433الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 483حاضر العالم اإلسالمي 

 121أحاديث الدعوة 

 201الثقافة اإلسالمية 

 351تدريبات عملية في الدعوة 

2 

إبراهيم مصطفى محمد 

 قبيسى

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى حسبة حسبة انتظام ماجستير سعودي ذكر

 346دراسات إسالمية في التربية وعلم االجتماع 

 362مناهج الدعوة 

 381الحسبة 

 112تفسير آيات الدعوة 

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى  دعوة انتظام ماجستير سعودية أنثى سمية صالح عبد الوالي 3

 406مذاهب فكرية 

 401الثقافة اإلسالمية 



 431اإلصالحية المعاصرة الدعوات 

إقبال محمد عبد هللا  4

 باصمد

ثقافة  دعوة انتظام ماجستير سعودية أنثى

 إسالمية

 331الغزو الفكري  أم القرى

 371نقد البدع والخرافات 

5 

 زين راجح علي الشريف

 401الثقافة اإلسالمية  أم القرى دعوة دعوة انتظام ماجستير سعودية أنثى

 254الدعوة ووسائلها أساليب 

 371نقد البدع والخرافات 

 431الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 الخالصة:

 2 الذكور

 3 اإلناث

 5 المجموع

 خامساً: المعيدون:

 

نظام  المؤهل الجنسية الجنس االسم ت

 الدراسة

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الجامعة 

المتخرج 

 فيها

 بتدريسهاالمواد التي يقوم 

1 

 فهد رشدان المطيري

عقيدة  دعوة انتظام بكالوريوس سعودي ذكر

 وأديان

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 245دراسات إسالمية في األخالق وعلم النفس 

 252إعداد الداعية 



 406مذاهب فكرية 

 نقد التصوف

 301الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 

2 

 ماهر عقيلعبد الرحمن 

 111تفسير آيات الدعوة  أم القرى قراءات قراءات انتظام بكالوريوس سعودي ذكر

 331الغزو الفكري 

 346دراسات إسالمية في التربية وعلم االجتماع 

 406مذاهب فكرية 

 431الدعوات اإلصالحية 

 371نقد البدع والخرافات 

 472نقد التصوف 

أصول  انتظام بكالوريوس سعودي ذكر سليمان ناصر العبودي 3

 الدين

أصول 

 الدين

 201الثقافة اإلسالمية  اإلمام

 301الثقافة اإلسالمية 

 401الثقافة اإلسالمية 

 223أحاديث الدعوة 

 371نقد البدع والخرافات 

4 

 عبد الرحمن محمد ربعين

دعوة  عقيدة انتظام بكالوريوس سعودي ذكر

 وثقافة

 101اإلسالمية الثقافة  أم القرى

 252إعداد الداعية 

 254أساليب الدعوة ووسائلها 

 261تاريخ الدعوة والدعاة 

 371نقد البدع والخرافات 



5 

 فيصل محمد حسن

الكتاب  انتظام بكالوريوس سعودي ذكر

 والسنة

الكتاب 

 والسنة

 122أحاديث الدعوة  أم القرى

 201الثقافة اإلسالمية 

 213تفسير آيات الدعوة 

 301الثقافة اإلسالمية 

 431الدعوات اإلصالحية المعاصرة 

 362مناهج الدعوة 

6 
حسان إبراهيم عبد هللا 

 الغامدي

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى الشريعة الشريعة انتظام بكالوريوس سعودي ذكر

 406مذاهب فكرية 

 401الثقافة اإلسالمية 

7 

 جيهان عبد الوهاب صبان

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى دعوة دعوة انتظام الماجستير سعودية أنثى

 301الثقافة اإلسالمية 

 209بحث ومكتبة 

8 

 عبير عبد الرحمن بخيت

الكتاب  انتظام الماجستير سعودية أنثى

 والسنة

 252إعداد الداعية  أم القرى حديث

 401الثقافة اإلسالمية 

9 

 حنين هيزع علي الحسيني

دراسات  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 إسالمية

كلية  تفسير 

 التربية

 101الثقافة اإلسالمية 

 201الثقافة اإلسالمية 

10 

 منى مجدي محمد حريري

أصول  انتظام ماجستير سعودية أنثى

 الدين

 112تفسير آيات الدعوة  أم القرى دعوة

 301الثقافة اإلسالمية 

 483حاضر العالم اإلسالمي 

 107السيرة فقه 

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى دعوةالكتاب  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى ابتهال عبيد عابد اللحياني 11



 351تدريبات عملية في الدعوة  والسنة

 346دراسات إسالمية في التربية وعلم االجتماع 

12 

 أنوار نبيل عيد الزين

 301الثقافة اإلسالمية أم القرى عقيدة عقيدة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 371نقد البدع والخرافات 

 101الثقافة اإلسالمية 

 472نقد التصوف 

 223أحاديث الدعوة 

13 

 غيداء أحمد نور الهدى

 472نقد التصوف  أم القرى ثقافة ثقافة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 101الثقافة اإلسالمية 

 301الثقافة اإلسالمية 

 254أساليب الدعوة ووسائلها 

 201الثقافة اإلسالمية 

 406مذاهب فكرية 

14 

 أماني ضيف هللا السفياني

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى عقيدة عقيدة انتظام ماجستير سعودية أنثى

 331الغزو الفكري 

 245دراسات إسالمية في األخالق وعلم النفس 

15 

 مروة قاسم حمود المخالفي

 201الثقافة اإلسالمية  أم القرى دعوة عقيدة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 301الثقافة اإلسالمية 

 245دراسات إسالمية في األخالق وعلم النفس 

16 

 سمية عبد الحفيظ تركستاني

الكتاب  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 والسنة

دعوة 

 وثقافة

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 331الغزو الفكري 

 433 (2)حركات البعث اإلسالمي  الدعوات اإلصالحية المعاصرة



 261تاريخ الدعوة والدعاة 

17 

 سارة عبد هللا أحمد الزبيدي

دعوة  عقيدة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 وثقافة

 301الثقافة اإلسالمية  أم القرى

 472نقد التصوف 

 101الثقافة اإلسالمية 

18 

أبرار محمد عبد اللطيف 

 الغامدي

دعوة  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 وثقافة

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى 

 301الثقافة اإلسالمية 

 213تفسير آيات الدعوة 

 371نقد البدع والخرافات 

 401الثقافة اإلسالمية 

رغد نواف عبد المطلب  19

 الشريف

دعوة  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 وثقافة

 112تفسير آيات الدعوة  أم القرى 

20 

 أروى محمد علي العقال

دراسات  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 إسالمية

دراسات 

 إسالمية

 101الثقافة اإلسالمية  طيبة

 254أساليب الدعوة ووسائلها 

 371نقد البدع والخرافات 

21 

 خولة محمد علي العقال

دراسات  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 إسالمية

دراسات 

 إسالمية

 261تاريخ الدعوة والدعاة  طيبة

22 
 آالء شعبان محمد عسيري

 431 (1) الدعوات اإلصالحية المعاصرة اإلمام  الشريعة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 433( 2حركات البعث اإلسالمي )الدعوات اإلصالحية 

23 

 سارة حسن محمد عطية

 101الثقافة اإلسالمية  أم القرى عقيدة عقيدة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 406مذاهب فكرية 

 401الثقافة اإلسالمية 



 الخالصة:

 6 الذكور

 22 اإلناث

 28 المجموع

 

 

 

 

24 

 مرام محمد عبد هللا حامد

دعوة  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 وثقافة

 433( 2حركات البعث اإلسالمي )الدعوات اإلصالحية  أم القرى دعوة

25 

 محمد الغريبينوف ناصر 

 121أحاديث الدعوة  أم القرى تفسير كتاب وسنة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 301الثقافة اإلسالمية 

 209بحث ومكتبة 

26 

 أفنان صدقة المولد

دعوة  انتظام بكالوريوس سعودية أنثى

 وثقافة

 209بحث ومكتبة  أم القرى 

 إجازة أمومة أم القرى  دعوة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى مرفت عدنان قطب 27

 مبتعث داخلي أم القرى  عقيدة انتظام بكالوريوس سعودية أنثى أحالم محمد الدويخ 28



 هيئة التدريس وفقاً لنظام الدراسة تصنيف

 يئة التدريسه

 تعليم عن بعد  انتظام

 كاملبدوام 

 بدوام جزئي

 بدوام كامل

 بدوام جزئي

 العدد
ما يعادله 

 بالدوام الكامل
 ما يعادله بالدوام الكامل العدد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 42 ذكور

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 44 إناث 

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 86 اإلجمالي

 

 

 

                  

 رئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

 

 

 الدكتور عبد الرحمن القرشي

 



 


