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دليل بيانات اعضاء هيئة التدريس
 بجامعة ام القرى 

الذين يحق لهم االشراف واملناقشة



4



5



6



كلمة..
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســوله املصطفــى وعلــى 
آلــه وصحبــه ومــن وااله.

وبعد
فــإن مــن األمــور احلســنة التــي تعــد ميــزة للجامعــات أن 
تكــون أواصــر التعــاون العلمــي قويــة فيمــا بينهــا وأن يكــون 
مــا ياحظــه  مــن ســماتها وهــو  العلمــي ســمة  التواصــل 
املتأمــل حلــال كثيــر مــن جامعاتنــا، وهــذا يف احلقيقــة أمــر 
يحتــاج إلــى مراجعــة وتصويــب إذ أن التنــوع املعــريف والتبايــن 
الفكــري وتعــدد الثقافــات واخللفيــات العلميــة لــه أكبــر االثــر 
يف بنــاء الشــخصية العلميــة القــادرة علــى التعاطــي العلمــي 
مــع مختلــف االجتاهــات واملــآرب وتــورث املــرء ســعة االفــق 
والقــدرة علــى فهــم أعمــق ومنهجيــة أكثــر دقــة وانضبــاط.

ولعــل مــن اخلطــوات الهامــة واملبــادرات اجليــدة أن تقــدم 
الخواننــا يف اجلامعــات الســعودية هــذا الدليــل الــذي يجمــع 
بــن دفتيــه عــدداً كبيــراً مــن زمائنــا بجامعــة أم القــرى ممــن 

اخلارجــي  واملناقــش  االشــراف  شــروط  عليهــم  انطبقــت 
الســيما شــرط الرتبــة العلميــة وهــم ذوو تأهيــل لغيــر ذلــك 
مــن األعمــال العلميــة كاملشــاركة يف فــرق البحــث العلمــي 

وغيرهــا.
وإننــي إذ أشــكر إخوانــي وزمائــي الكــرام الذيــن أمدونــا 
مبعلوماتهــم وبــادروا بإرســالها ألســأل اهلل جــل وعــا أن 

ينفــع بهــم ويبــارك يف جهودهــم 
ويف اخلتــام أتقــدم إلخوانــي وزمائــي الذيــن قامــوا علــى 
هــذا العمــل بهــذا اإلعــداد اجليــد يف مطابــع اجلامعــة ومــن 
عمــادة الدراســات العليــا بالشــكر اجلزيــل علــى جهودهــم 

ــارك يف اجلهــود ويســدد  ــى أن يب وبذلهــم ســائًا املول
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بيانات أعضاء هيئة التدريس
 بجامعة ام القرى
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كلية الدعوة وأصول الدين
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 الدعوة واحلسبة والفكر تاريخ الدعوة املعاصرالدعوة والثقافة اإلساميةالدعوة والثقافة اإلساميةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديصالح بن عبداهلل بن عبداحملسن الفريح1
505205500Safraih@uqu.edu.saالدراسات القرانية الدعوية

 547777720Abumaad77@hotmail.comالثقافة اإلسامية التفسير و علوم القرآن الكتاب والسنة الدعوة والثقافة اإلسامية الدعوة وأصول الدين أستاذ مشاركسعوديعبداهلل بن صالح بن عبداهلل اخلضيري 2

الفقه اإلسامي علوم إسامية الدعوة والثقافة اإلسامية كلية الدعوة وأصول الدين أستاذغير سعوديناصر أحمد محمد قارة 3
وأصوله 

علوم الشريعة و الثقافة والفكر 
 nacer.63@hotmail.comاالسامي بصورة عامة 

التفسير و علوم القرانالدراسات القرآنية الدعوة والثقافة اإلساميةكلية الدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديعزالدين صالح ادريس مناري4
الدراسات القرآنية والثقافة 
و الفكر اإلسامي وحتقيق 

املخطوطات
azemanari@hotmail.com

الدعوة والثقافة الدعوة والثقافة اإلساميةالدعوة والثقافة اإلساميةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركغير سعوديرشدي الشحات عبداحلميد زوين5
اإلسامية

الدعوة-الثقافة اإلسامية-
560506840razween@uqu.edu.esاالستشراق والتنصير-األديان

الدعوة - الثقافة - العقيدة - الدعوةالدعوة والثقافةالدعوة والثقافة واإلساميةكلية الدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديمحمد بن سليمان بن صالح البراك6
M@barraak.com القرآن وعلومه

السنة النبوية الشريعة اإلساميةالدعوة والثقافة واإلساميةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديلولوة بنت عبدالكرمي بن إبراهيم القويفلي7

تأصيل القضايا املعاصرة يف ضوء 
السنة النبوية،قضايا األمن عامة 
والفكري خاصة ،قضايا الشباب 

واألسرة ...

555500390Lgowaifly@hotmail.com

الدعوة والثقافة الدعوة والثقافة اإلسامية الدعوة والثقافة اإلساميةكلية الدعوة وأصول الدين أستاذ مشاركغير سعوديعبد البصير علي علي احلقرة8
اإلسامية

مجال الدعوة اإلسامية وما يتعلق 
به ،ومجال الثقافة اإلسامية وما 

يتعلق به
abd.elbaser.ali@gmail.com

 590500566mshabbabm@yahoo.comتأليف الكتب وكتابة األبحاثحديث وعلومهشريعة وأصول دينالدعوة والثقافة واإلساميةكلية الدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركغير سعوديعبداهلل بن محمد مشبب الغرازي 9

 541211954birem61@yahoo.frالدراسات الشرعية أصول الدينعلوم إساميةالدعوة والثقافة واإلساميةالدعوة وأصول الدين أستاذغير سعوديعبداملجيد الوناس بوجمعة بيرم 10

العقيدة واملذاهب الدراسات اإلساميةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديسلوى محمد احملمادي11
Dr-salwa@windowslive.com العقيدة /واملذاهب املعاصرةاملعاصرة

العقيدة واملذاهب الدعوة وأصول الدينالعقيدة الدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديمها عبد الرحمن أحمد نتو12
503643124Maha50590@hotmail.comاملعاصرة

العقيدةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديصالح بن درباش الزهراني13
العقيدة السلفية وعلم 
الكام والفرق ومناهج 

االستدالل

عاقة علم العقيدة بالعلوم 
556629494sdazzahrani@uqu.edu.saاالخرى

568567077Dr_elbahnasi1961@Yahoo.comeالفلسفة والفكر املعاصرالفلسفةالعقيدة والفلسفةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديالبهنسي رزق البهنسي أبو النجا14

Fmq7799@hotmail.comالعقيدة والفلسفةالعقيدةالشريعة اإلساميةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديفهد بن محمد بن عبدالرحمن القرشي15

 Am687671@hotmail.com العقيدة والفرق عقيدة شريعةالعقيدة الدعوة وأصول الدين أستاذ مشاركسعوديأبوزيد بن محمد بن محمد مكي القبي 16

العقيدة وفروعها من املذاهب العقيدةالشريعة اإلساميةالعقيدةالدعوة وأصول الدين أستاذسعوديعبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي 18
555507790Dumigi @hotmail .comالفكرية والفرق وحتقيق التراث. 

العقيدة واملذاهب أصول الدينالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديعثمان علي حسن علي19
املعاصرة

العقيدة/ املذاهب الفكرية/ الفكر 
اإلسامي/ األديان الكتابية/ 

الفرق
563333205Ohassan1957@gmail.com 

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية الدعوة وأصول الدين



12

Eajamal@uqu.edu.sa  عقيدةعقيدةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديابتسام بنت أحمد محمد جمال20

العقيدة واملذاهب العقيدة واملذاهب املعاصرةالعقيدة الدعوة وأصول الدين أستاذسعوديسالم بن محمد سالم القرني21
505754352d. salem. alqarny@ gmail. com املعاصرة

عبدالرحيم بن صمايل بن صوميل العلياني 22
السلمي

العقيدة والفرق واألديان الشريعة اإلساميةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعودي
واملذاهب املعاصرة

مسائل عقيدة السلف، والفرق 
وخاصة املتكلمن، واملذاهب 

الفكرية املعاصرة
 alsolami@taseel.com

العقيدة واألديان العقيدة واألديان واملذاهب العقيدة الدعوة وأصول الدين أستاذ مساعدسعوديامنه عامر علي البشري23
538994656alnor1000@hotmail.comالعقائد واألديان واملذاهب

548700014Ssotabi@uqu.edu.saالفرق .واملذاهب الفكريةعقيدةعقيدةالعقيدةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديسعود بن سعد بن منر العتيبي24

كل مايخص علم التفسير وعلوم التفسير وعلوم القرانالدراسات اإلسامية الكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديإميان عبدالرحمن محمود مغربي25
555502583dr.emaghrabi@hotmail.comالقرآن 

504772496abb390@hotmail.comدراسة احلديث وعلم الرجالحديث وعلومهدراسات إساميةالكتاب والسنةكلية الدعوة وأصول الدينأستاذسعوديعالية عبداهلل محمد بالطو26

503592663ngbakistani@uqu.edu.saالتفسير التحليلي واملوضوعيالتفسير وعلوم القرآنالدراسات اإلساميةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديجنية غالم نبي غالم محمد الباكستاني27

السنة وعلومها دراسة وحتقيق السنة وعلومها الكتاب والسنة الكتاب والسنة الدعوة وأصول الدين أستاذغير سعوديموفق عبداهلل عبدالقادر28
504522656

Mowaffaq999@Hotmail. COm

Dr.sulami@hotmail.comالدراسات احلديثية عامةاحلديث وعلومهالكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديعبد الرحمن نويفع فالح السلمي29

التفسير وعلوم القرآنالتفسير وعلوم القرآن الكتاب والسنة الدعوة وأصول الدين أستاذغير سعوديأمني محمد عطية باشا 30

التفسير - علوم القرآن -التفسير 
املوضوعى - مناهج املفسرين 

- اجتاهات التفسير فى العصر 
احلديث

502509805Dr. ameenbasha@ hotmail. Com

سعوديعبد الودود مقبول أحمد محمد حنيف31
أستاذ مشارك

505517800Abdulwadood.hanef@gmail.comالقرآن وعلومه ، السنة وعلومهاالكتاب والسنةالكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدين

503535530Mbazmool@Hotmail. Comالفقه وأصوله مع التخصصالكتاب والسنةالكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديمحمد بن عمر بن سالم بازمول32

حديث وعلومهكتاب وسنةكتاب وسنةكلية الدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديسامي بن مساعد الرفاعي اجلهني33
 دراسات حديثيه
 دراسات تفسيرية

دراسات لغة عربية 
555513691sami_m_jo@yahoo

كلية الدعوة وأصول الدين أستاذ مشاركسعوديعبدالكرمي مستور القرني34
555531699Amgarny@uqu.edu.saحديث وعلومه وتفسير وعلومهكتاب وسنةالكتاب و السنةالكتاب والسنةجامعة أم القرى

التفسير وعلوم الكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديمحمد عبد السالم كامل أبو خزمي35
.Drmohamedsalam2@yahoo 583594519الدراسات اإلساميةالقرآن

com

كلية الدعوة وأصول أستاذ مشاركسعوديياسني بن حافظ قاري اهلل قوماوي36
595570373yhqomawi@uqu.edu. sa تفسير وعلوم قرآنتفسير وعلوم قرآنالكتاب والسنةالدين

الكتاب والسنة الشريعة اإلساميةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديغالب بن محمد ابو القاسم احللمضي37
g1h2a@hotmail.com  )احلديث والتفسير( 

احلديث سندا ومتناً وعلا احلديث وعلومهاحلديث وعلومهالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديمحمد عبد اهلل محمد عويضة38
ونقدا وموضوعيا

  0557036826
00962796111489

Oweidah1@hotmail.com
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التفسير وعلوم الدراسات اإلساميةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديطه عابدين طه حمد39
القرآن

التفسير ، علوم القرآن ، 
 508166974Drtha11@yahoo.comالدعوة

كلية الدعوة وأصول أستاذسعوديحامت بن عارف بن ناصر الشريف40
504518216alsharif100@gmail.comعلوم القرآن واحلديثالكتاب والسنةالشريعة الكتاب والسنةالدين

505521659Hsh1444@hotmail.comالتفسير واحلديث الكتاب والسنةالكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديمحب الدين عبدالسبحان نور الدين واعظ41

كتاب وسنة )حديث الشريعة اإلساميةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذسعوديغالب بن محمد ابوالقاسم احلامضي42
g1h2a@hotmail.com  وتفسير( 

يف مجال احلديث ودول حديثالكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديمحمد سعيد محمد حسن أحمد43
 505516175Dr.m.s.b@hotmail.comوسط آسيا 

التفسير وعلوم الدراسات اإلساميةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديجنية غالم نبي غالم محمد الباكستاني44
503592663ngbakistani@ uqu.edu.saالتفسير التحليلي واملوضوعيالقرآن

التفسير وعلوم أصول الدينالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديجمال مصطفى عبداحلميد عبدالوهاب 45
القرآن

تأليف الكتب واألبحاث 
 543460979Dr_gamalalnaggar@hotmail.comوحتكيمها

احلديث الشريف أصول الدين الكتاب والسنة الدعوة وأصول الدين أستاذغير سعوديعبدالعزيز مختار إبراهيم األمني 46
وعلومه 

التحقيق والتخريج ودراسة 
506454199Mokhtar9970@qmail. Comاألسانيد وعلل احلديث

 علل احلديث احلديثالكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الذينأستاذ مشاركسعوديعيسى بن محمد بن عيسى مسملي47
555506116Em6116@gmail.comاجلرح والتعديل

احلديث وعلومهأصول الدينالكتاب والسنةالدعوة واقول الدينأستاذغير سعوديمحمد عبد اهلل محمد عويضة48
التحقيق.. العلل..

االختيارات...املصطلح..
اجلرح والتعديل..املوضوعي

00966557036826  
00962796111489

Oweidah1@hotmail.com

555501116Nqotaiby@uqu.edu.saعلوم الكتاب  والسنة الكتاب والسنة  الكتاب  والسنة الكتاب  والسنة  الدعوة  وأصول  الدين أستاذسعودينايف  بن قبالن  بن  ريف  السليفي العتيبي 49

505668056S1b2d3@hotmail.comالقرآن الكرمي وعلومهتفسيركتاب وسنةالقراءاتالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديسلمى َداُوَد إبراهيم بن داود50

التفسير وعلوم الكتاب والسنةالقراءاتالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعوديأحمد بن عبد اهلل بن عبد احملسن الفريح51
القرآن

القراءات ، الضبط ، تعليم 
 555311219Dr.Ahmad.F@gmail.comالقرآن

9.66531E11+isamquda@gmail.comيف مجال القراءات وعلومهاالقراءاتالتفسير وعلوم القرانالقراءاتالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركغير سعوديمحمد عصام بن مفلح مصطفى القضاة52

التفسير وعلوم الكتاب والسنةالقراءاتالدعوة وأصول الدينأستاذ مشاركسعودينواف بن معيض بن جمعان احلارثي53
505781758nmharthi@uqu.edu.sa القرآن 

القرآن وعلومهالكتاب والسنةالقراءاتالدعوة وأصول الدينأستاذسعودييحيى بن  محمد زمزمي54
 الدراسات القرانية 

التفسير - علوم القران - 
القراءات

505657432ymzamzami@uqu.edu.sa

كلية الدعوة وأصول أستاذ مشاركغير سعوديمحمد يحيى صجار اهلل55
القراءاتالقراءات القراءاتالدين

علوم القرآن عموما والعلوم 
املتعلقة بالقراءات خصوصا 

مثل: القراءات الرسم 
والضبط التوجيه الوقف 

واالبتداء

jaruho6@gmail.com

 563029921Drmohamad2011.@yahoo.comالقراءات و فقه اللغةالقراءاتالقراءاتالقراءات الدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديمحمد سالمه يوسف سليمان ربيع56

.533878995dp.abdul.haq.alqadhi@gmailالدراسات القرآنيةعلوم قرآنتفسيرالقراءاتالدعوة وأصول الدينأستاذغير سعوديعبد احلق عبد الدائم القاضي57
com
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كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
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الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديعادل موسى عوض جاب اهلل1
 543377473Adel99388@gmail.comالقضايا الفقهية املعاصرة الفقه الفقه وأصوله الشريعةاإلسامية 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديمنال سليم رويفد الصاعدي2
503591117dr.manalalsady@hotmail.comالنوازل الفقهيةالفقهالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعوديصالح بن أحمد بن محمد الغزالي3
abuahmad31@hotmail.comاملناسكالفقهالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

كلية الشريعة أستاذ مشاركسعوديحصة عبدالعزيز عبداهلل السديس4
dr.hessah.s@hotmail.com األحوال الشخصيةالفقهالدراسات اإلساميةالشريعةوالدراسات

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديخالد أحمد سليمان شبكة 5
581188043shabkakhaled@yahoo.comالقضاء واالقتصادالفقه املقارنالشريعةالشريعةاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعوديصباح حسن الياس فلمبان6
506520891shfelemban@uqu.edu.saكتابة االبحاث واالستشارات الشرعيةفقهالشريعةالشريعةاإلسامية

كلية الشريعة أستاذ مشاركغير سعوديفتحية إسماعيل محمد مشعل7
القضايا الفقهية االقتصادية الفقهفقه وأصولهالشريعةوالدراسات اإلسامية

دكتور فتحيةمشعل2 ياهو  506785012املعاصرة

الشريعة والدراسات أستاذسعوديغازي مرشد خلف العتيبي8
مقاصد الشريعة _ جتديد أصول أصول فقهفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

drghazym@Hotmail. com الفقه _ تخريج الفروع على األصول

 عبد العظيم رمضان عبد الصادق 9
الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديأحمد 

 Ramadansadig@gmail.com   559729757الشريعة بفروعها أصول الفقه شريعة وقانون الشريعةاإلسامية 

كلية الشريعة أستاذغير سعوديإسماعيل غازي أحمد مرحبا10
الفقه الطبي، الفقه احلنبلي، النوازل الفقهالشريعةالشريعةوالدراسات اإلسامية 

554536193igmarhaba@uqu.edu.saالفقهية

عارف عوض عبد احلليم عبد الفاضل 11
الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديالركابي

أصول الفقه .. القواعد الفقهية. . أصول الفقهالشريعةالشريعةاإلسامية 
507177703fdm221@Gmail. Comاملقاصد الشرعية

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديأشرف محمود عقلة بني كنانة12
أصول الفقهالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

الفقه، أصول الفقه، حتقيق 
املخطوطات، احلديث النبوي، 

القراءات.
Ashrfalkinane@yahoo.com

الشريعة والدراسات أستاذسعوديافنان بنت محمد تلمساني13
العبادات االحوال الشخصية فقه الفقهالفقه الشريعةاإلسامية 

prof.afnan51@gmail.com النوازل حتقيق املخطوطات

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديابتسام بالقاسم عايض القرني14
الفقه املقارنالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

األحكام الفقهية املتعلقة باملرأة.
الوقف.قضايا االرهاب .حتقيق 

املخطوطات 
506692097ibqarni@uqu.edu.sa

كلية الشريعة أستاذ مشاركغير سعوديجمال مهدى محمود األكشة15
Eloksha123@gmail.com 561131859النوازل الفقهيةالفقه املقارنالفقه الشريعةوالدراسات اإلسامية

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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الشريعة والدراسات أستاذغير سعوديمحمود حامد محمد عثمان 16
 Ahmed_osman861@hotmail.comمقاصد الشريعة. أصول الفقه. الفقه وأصوله. الشريعةاإلسامية 

الشريعة والدراسات أستاذغير سعودييوسف أحمد محمد البدوي17
الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة أصول الفقهالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

549133608badawe_yousef@hotmail•comوتدبر القرآن وعلومه

الشريعة والدراسات أستاذسعوديمحمد عبداهلل عابد الصواط 18
الفقه وأصولهالشريعةالشريعةاإلسامية

القواعد الفقهية ، النوازل الفقهية، 
الدراسات املتعلقة بابن تيمية وابن 

قيم اجلوزية
555585037mohswat@gmail.com 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديسلطان حمود ثالب العمري19
555544245Shamri@uqu.edu.sa أصول فقهفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديحنان بنت محمد بن حسني جستنية20
القضايا الفقهية املعاصرة . فقه وأصولهشريعة تربويالشريعةاإلسامية

 hmjustaniah@uqu.edu. sa النظريات والقواعد الفقهية . 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعودينوره مسلم سالم احملمادي21
nms1423@hotmail.com  الفقه املقارنالدراسات اإلسامية الشريعةاإلسامية 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديهالة محمد حسني جستنية22
فقه- قواعد وضوابط فقهية- حتقيق فقه وأصولهشريعةالشريعةاإلسامية

hmjustanieah@uqu.edu.sa التراث- قضايا معاصرة- نوازل طبية

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديمحمد سعيد محمد الرمالوي23
فقهشريعةالشريعةاإلسامية

يف كافة املجاالت الشرعية عبادات 
معامالت جنايات احوال شخصية 

اقتصاد قضايا معاصرة
506936094dr_mohamedelramlawy@yahoo.

com

الشريعة  والدراسات أستاذ مشاركسعوديعبد الوهاب بن عايد عويضة األحمدي24
555531342ahmadi665@hotmail.comأصول الفقهأصول فقهالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديأحمد بن حسني بن أحمد املباركي25
فقهالفقه وأصولهالشريعةاإلسامية

املواضيع واملسائل الفقهية 
واألصولية، وحتقيق املخطوطات يف 

الفقه واألصول
596260076ahmobarki@uqu.edu.sa

الشريعة والدراسات أستاذغير سعوديعبد اهلل محمد حلمي عيسى26
اإلسامية

مركز الدراسات 
الفقه املقارن ، االقتصاد ، املقاصد الفقه املقارنالشريعة والقانوناإلسامية

582093641abdullahasma2022@yahoo.comالشرعية ، علل األحكام ....

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديياسر بن محمد بن صالح هوساوي27
اإلسامية

مركز الدراسات 
555545196d.yasserh@gmail.com أصول فقهالشريعة اإلساميةاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعوديصالح بن علي بن أحمد الشمراني28
اإلسامية

مركز الدراسات 
فقه مقارن ، وفقه النوازل، وحتقيق فقهشريعةاإلسامية

504505979saleh.alshamrani@gmail.comاملخطوطات

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديخالد بن أحمد بن حسن بابطني29
اإلسامية

مركز الدراسات 
 التراث الفقهيفقهشريعةاإلسامية

قضايا الفقه املقارن
Dr.khaled.babtain@gmail.com

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديغازي بن سعيد بن حمود املطريف 30
اإلسامية 

مركز الدراسات 
 gsmatrafi@uqu.edu.sa  فقهالشريعة اإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعودينور حسن عبداحلليم قاروت 31
555510949nhgaroot@uqu.edu.saالوقف / املرأة أحاديث األحكامالشريعةفقه وأصولهاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعودياميرة علي وصفي مداح32
تاريخ إسامي تاريخ إساميالتاريخ اإلسامياإلسامية

حديث ومعاصر
تاريخ اململكة؛ تاريخ عثماني؛ 

العاقات الدولية
Dramira.maddah@gmail.com

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديإبراهيم عطية اهلل هالل السلمي33
تاريخ املغرب التاريخ اإلساميالتاريخاإلسامية

555546032ib-him2006@hotmail.comتاريخ املدنواألندلس
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الشريعة والدراسات أستاذسعوديسعد عبداهلل صالح البشري34
500159628Prof.saad albishry@gmai.comيف تاريخ األندلسي وتاريخ  العلوم.  التاريخ األندلسيالتاريخ اإلساميالتاريخاإلسامية

تاريخ حديث التاريخ اإلساميالتاريخالشريعةأستاذ مشاركسعوديسعدية سعيد علي البيشي35
ومعاصر

تاريخ مكة، تاريخ اململكة، التاريخ 
555708877Ssbishi@uqu.edu.saالعثماني

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديفهد بن عتيق بن علي الشبان املالكي 36
555504748wafa.maz@hotmail.comالتاريخ العثماني والتاريخ السعودي تاريخ حديث التاريخالتاريخاإلسامية 

37
عمرو 

عبد العزيز منير وهبه
كلية الشريعة أستاذ مشاركغير سعودي

تاريخ احلضارة وتاريخ اإلسام اإلسامي الوسيطالتاريخالتاريخوالدراسات اإلسامية 
99508606137dr-daif-zh@hotmail.comوأوروبا 

الشريعة والدراسات أستاذسعوديعدنان محمد فايز الشريف 38
عمران وعمارة حضارة إساميةالتاريخاإلسامية 

505541812rehla2007@hotmail.comاحلضارة اإلسامية إسامية

كلية الشريعة أستاذسعودييوسف علي رابع الثقفي39
تاريخ حديثتاريخالتاريخوالدراسات اإلسامية

تاريخ الدولة العثمانية / تاريخ 
اململكة العربية السعودية/تاريخ العالم 

العربي احلديث/ العاقات الدولية.
555714219Azozu707@hotmil.com

الشريعة والدراسات أستاذسعوديعبداللطيف عبداهلل عمر بن دهيش40
تاريخ حديث تاريخالتاريخاإلسامية 

ومعاصر
التاريخ واحلضارة  والعلوم السياسية 

505508925wafa.maz@hotmail.comوالدبلوماسية والعاقات الدولية 

الشريعة والدراسات أستاذسعوديفوزي بن محمد بن عبده ساعاتي 41
صدر اإلسام التاريخ اإلساميالتاريخاإلسامية

503529526dr-daif-zh@hotmail.comوتاريخ مكه

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديمحمد طه بن صالح بن صالح بكرى 42
اإلسامية 

التاريخ و احلضارة 
505517226rehla2007@hotmail.comالنظر يف امور التاريخ اإلسامي إسامي وسيط تاريخ إسامياإلسامية 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديطالل بن سعود بن محمد الدعجاني43
555513632Azozu707@hotmil.comإساميالتاريخالتاريخاإلسامية

كلية الشريعة أستاذ مشاركسعوديبندر بن محمد بن رشيد الهمزاني44
تاريخ اساميالتاريخوالدراسات اإلسامية

تاريخ احلرمن 
الشريفن ومناهج 

البحث فيه
555005329wafa.maz@hotmail.comتاريخ احلرمن الشريفن

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديحنان عبداملنعم أحمد موسي 45
التاريخ احلديث التاريخالتاريخاإلسامية 

543490166dr-daif-zh@hotmail.comالتاريخ األمريكي واملعاصر 

كلية الشريعة أستاذ مشاركسعوديعبداهلل محمد علي بن حيدر علي46
تاريخ املغرب التاريخ االسامي التاريخوالدراسات اإلسامية

551083333rehla2007@hotmail.comصدر االسام والسيره النبويهواالندلس 
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الشريعة و الدراسات أستاذ مشاركغير سعوديحسام الدين عباس احلزوري
509207972Azozu707@hotmil.comتاريخ العرب و االساماملماليك و االيوبينتاريخ اساميالتاريخاإلسامية

عبد املعطي بن محمد عبد املعطي 
الشريعة والدراسات أستاذسعوديسمسم

555516118wafa.maz@hotmail.comالتاريخيةتاريخ قدميالتاريخ واحلضارةالتاريخاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعوديسعد بن موسى بن حمد املوسى
الغزو الفكري يف التاريخ واالستشراق تاريخ صدر اإلسامتاريخ إساميالتاريخاإلسامية

dr-daif-zh@hotmail.com وتاريخ األنبياء

الشريعة والدراسات أستاذغير سعوديإبراهيم جالل أحمد محمد
565797841rehla2007@hotmail.com التاريخ اإلفريقي التاريخ احلديث واملعاصرالتاريخاإلسامية 

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديإبراهيم محمد بيومي مهران
تاريخ مصر والشرق التاريخ القدميالتاريخاإلسامية

545931166Azozu707@hotmil.comالتاريخ واحلضارات القدميةاألدنى القدمي

عبد املنعم عبد الرحمن عبد املجيد 
الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديأحمد

التاريخ احلديثالتاريخاإلسامية
تاريخ احلجاز 

احلديث - تاريخ 
احلرمن

األوقاف- احلركة العلمية - 
املؤسسات اإلسامية - العاقات 

الدولية العربية واإلسامية - تاريخ 
النظم واإلدارة

599802890wafa.maz@hotmail.com

الشريعة والدراسات أستاذسعوديعبداهلل بن سعيد محمد الغامدي
تاريخ إسامي تاريخ وحضارة التاريخاإلسامية 

وسيط 
التاريخ اإلسامي وباألخص العصر 

555642009dr-daif-zh@hotmail.comاململوكي

كلية الشريعة أستاذسعوديمريزن سعيد مريزن عسيري
حضاره ونظمالتاريخوالدراسات اإلسامية

تاريخ العلوم 
اإلسامية  العلوم 

الطبية

االستشراق  - اثر اإلسام على 
505532940rehla2007@hotmail.comالفكر العاملي

الشريعة والدراسات أستاذغير سعوديالريح حمد النيل أحمد الليث
502898924Azozu707@hotmil.comالدراسات االستشراقيةصدر اإلسامالتاريخ اإلساميالتاريخاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعوديسليمان بن صالح بن سليمان آل كمال
555537386wafa.maz@hotmail.comمايختص مبكة والطائف نظم إساميةحضارة ونظم إساميةالتاريخاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعودينبيل عبداحلي محمد رضوان 
555504088dr-daif-zh@hotmail.comتاريخ عثمانيتاريخ عثمانيتاريخ حديثالتاريخاإلسامية 

التاريخ اإلساميالتاريخالشريعهأستاذ مشاركسعوديفواز علي سليمان الدهاس
تاريخ اجلزيره 
العربيه ) تاريخ 

احلرمن(
505511531rehla2007@hotmail.comالتاريخ اإلسامي الوسيط

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركغير سعوديهشام عطية عطية السيسي
506336069Azozu707@hotmil.comالتاريخ واحلضارة اإلساميةتاريخ إساميتاريخالتاريخاإلسامية
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الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديحياة مناور فرحان الرشيدي
تاريخ العصر احلديث التاريخاإلسامية

واملعاصر

تاريخ الدولة 
العثمانية 

واالرساليات 
التنصيرية

تاريخ اجلزيرة العربية يف العصر 
504500371wafa.maz@hotmail.comاحلديث

الشريعة والدراسات أستاذسعوديطالل جميل عبدالعاطي الرفاعي
505515282dr-daif-zh@hotmail.comما يتصل بالنظم واحلياة العلميةالتاريخ اإلساميالتاريخ اإلسامي التاريخاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديتركية حمد ناصر اجلار اهلل
تاريخ حديثتاريخالتاريخاإلسامية

تاريخ الدولة السعودية االولى والثانية 
.. تاريخ اململكة  .. تاريخ الدولة 

العثمانية .. التاريخ االوربي.. التاريخ 
العربي 

503591808rehla2007@hotmail.com

الشريعة والدراسات أستاذسعوديعمر سالم عمر بابكور
5555527690Azozu707@hotmil.comالعالم اإلساميحديث ومعاصرتاريخ حديثالتاريخاإلسامية

الشريعة والدراسات أستاذسعوديوفاء عبداهلل بن سليمان املزروع
تاريخ األندلس التاريخ اإلساميالتاريخاإلسامية

wafa.maz@hotmail.com تاريخ أوروبا وأوروبا 

كلية الشريعة أستاذسعوديضيف اهلل يحيى علي الزهراني
التاريخ االقتصادياحلضارة اإلساميةالتاريخوالدراسات اإلسامية

تاريخ وحضارة الدولة اإلسامية 
اضافًة الى تاريخ وحضارة اململكة 

العربية السعوديه
555525261dr-daif-zh@hotmail.com

الشريعة و الدراسات أستاذ مشاركسعوديخالد بن محمد  عبداهلل الغيث
rehla2007@hotmail.com  تاريخ صدر اإلسامتاريخ إساميالتاريخاإلسامية

الشريعه والدراسات أستاذ مشاركسعوديمسفر سالم بن مسفر الغامدي 
عصور وسطى تاريخ إساميالتاريخاإلسامية

503354252Azozu707@hotmil.comالشرق اإلساميإسامية واوربيه

الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديمحمد بن صامل بن صوميل السلمي
التاريخ اإلساميالتاريخاإلسامية

تاريخ صدر اإلسام 
و السيرة النبوية 
ومناهج البحث

مناهج البحث ، الغزو الفكري ، 
تاريخ الصحابة وتاريخ اخللفاء ، نقد 

الروايات
505712267m-alsulame@hotmail.com

الشريعة و الدراسات أستاذ مشاركسعوديمتعب حسني بن وصيوص القثامي
تاريخ إساميتاريخالتاريخاإلسامية

حوادث العصور : األيوبي، اململوكي، 
احلروب الصليبية، املغول. تاريخ مكة 

املكرمة.
555708437mhwgethami@hotmail.com

الشريعة والدراسات أستاذسعوديملياء أحمد عبداهلل شافعي 
تاريخ إسامي تاريخ إسامي التاريخاإلسامية

555504161dr.lshafee@gmail.comالدراسات املكية ووسيط 

الشريعة والدراسات أستاذغير سعوديعارف أحمد اسماعيل غالب )املخاليف(
تاريخ قدميالتاريخاإلسامية

تاريخ الشرق 
واجلزيرة العربية 

القدمي
تاريخ وحضارة قدمية ومناهج البحث 

dr_arefahmed@hotmail.comوتفسير التاريخ.

طالل بن شرف بن عبداهلل البركاتي 
الشريعة والدراسات أستاذ مشاركسعوديالشريف

حضارة ونظم تاريخ وحضارة إساميةتاريخاإلسامية
555504899Dr.talal-sh@hotmail.comمجال التخصص العام والدقيقإسامية
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المعهد العالي لألمر بالمعروف كلية الدراسات القضائية واألنظمة
والنهي عن المنكر
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الدراسات القضائية أستاذسعوديناصر بن محمد بن مشري الغامدي1
فقه ، سياسة شرعية فقهالدراسات القضائيةواألنظمة

، مواريث
بفقه السياسة الشرعية واألنظمة 

nmgamde@uqu.edu.sa املرعية

الدراسات القضائية أستاذ مشاركسعوديعبداملجيد بن محمد بن عبداهلل السبيل2
الفقه / القضاء / القواعد فقهشريعة إساميةالدراسات القضائيةواألنظمة

Subaeel@gmail.com الفقهية

الدراسات القضائية أستاذ مشاركسعوديأحمد محمد حمود اليماني3
501404090amymani@hotmail.comالدراسات اإلسامية أصول فقه شريعة فقه وأصول الدراسات القضائية واألنظمة 

كلية الدراسات القضائية أستاذ مشاركسعوديمحمد بن إبراهيم عبدالرحمن النملة4
الفقه عموما  - الدراسات الفقهالفقه الدراسات القضائية واألنظمة

555518063malnamlah 1@hotmail.comاإلسامية 

املعهد العالي لألمر أستاذسعوديعايش عطية عبداملعطي البشري1
أصول التربية التربية اإلساميةالدورات التدريبيةباملعروف والنهي عن املنكر

اإلسامية
أصول التربية اإلسامية . تأصيل 

ayshbishri@yahoo.com 505323014التدريب . مستقبل التعليم

املعهد العالي لألمر أستاذ مشاركسعوديعبداهلل بن علي عايض البشيري2
555302407abdallahzz@gmail.com علوم احلديث الدراسات اإلساميةقسم الدورات التدريبية باملعروف والنهي عن املنكر

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية الدراسات القضائية واألنظمة

المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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كلية االلغة العربية وآدابها
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باغة القرآن الكرمي الباغة والنقدالباغة والنقداللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديهيفاء عثمان عباس فدا1
والّشعر القدمي 

باغة القرآن الكرمي والبيان 
الّنبوّي والّشعر العربّي والّدراسات 

الباغّية والّنقدية احلديثة
555500204hofeda@uqu.edu.sa

الباغة القرآنّية، ونقد الشعر، الباغةالباغة والنقدالباغة والنقداللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديظافر بن غرمان العمري2
 554706050dhafamri@hotmail.comاالحتجاج الباغّي

568222027dr.souad16@gmail.comالنقد األدبينقد أدبيباغة ونقدباغة ونقداللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديسعاد فريح صالح الثقفي3

 azmy68@hotmail.comالنظريات النقدية قدميا وحديثا الباغة والنقد اللغة العربية الباغة والنقد اللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديعزمي فرحات عبدالبديع رضوان 4

الباغة والنقداللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديسامح حسن صادق محمد5
النقد احلديث، باغة القرآن النقدالباغة والنقد

553277193shhassan@uqu.edu.saالكرمي

باغة قرانية. نقد حديث. باغة باغة ونقد باغة ونقد باغة ونقد اللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديهنادي محمد حسن بحيري6
 553668461Hmbehairi@uqu.edu.saمقارنة 

الباغة والنقد األدبياللغة العربيةالدراسات العليا العربيةكلية اللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديهاني فراج علي أبوبكر7
حتليل النص ، احلجاجيات، 

الدرس الباغي والنفدي التراثي 
واملعاصر

501463620hanifrag@hotmail.com

الدراسات النقدية النظرية النقد األدبي والباغة اللغة العربية وآدابها الدراسات العليا العربيةاللغة العربية وآدابها أستاذسعوديحامد صالح خلف الربيعي 8
 555502511hsrabie@uqu.edu.saوالتطبيقية

لغويات علوم اللغة العربية وآدابها. قســـم الدراســـات العليا اللغة العربية وآدابهاأستاذسعوديســــليمان بن إبراهيم بن محمـــد العايد9
اللغة العربية : نحوها وصرفها 
ولغتها، وحتقيق التراث، ومناهج 

البحث. 
503590511siayed@uqu.edu.sa

1باغة. 2 نقد أدبي . 3 إعجاز الباغة والنقداللغة العربيةقسم الدراسات العليااللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديمحمد إبراهيم عبدالعزيز شادي10
القرآن .

 0536795857  أو
536514739shadi1951@gmil.com

505517797Uqusaad@gmail.comبحوث يف علوم اللغة وآدابهاالنحو والصرفلغوياتالدراسات العليا العربيةاللغة العربية وآدابهاأستاذسعوديسعد حمدان محمد الغامدي11

النظريات احلديثة فونولوجيا وصرفنحو ولسانياتالدراسات العليااللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديعبد احلميد النوري محمد عبد الواحد12
595335875abuu.aws.2012@gmail.comوالتراث

538463378iabaoul @uqu.edu.saالنقد االدبي احلديثالنقد االدبياللغة العربيةالدراسات العليااللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديإبراهيم عبداهلل أحمد البعول13

504502356rrmreemi@uqu.edu.sa أدب سعوديأدب عربياألدب اللغة العربية وآدابهاسعوديرحمة مهدي علي الرميي14

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية اللغة العربية وآدابها
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موضوعات األدب احلديث شعرا االدب احلديثاألدباألدباللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديفاطمة مستور قنيع املسعودي15
554535027d.fmm.islamic@windowslive.comونثرا.

األدب احلديث- الشعر احلديث األدب املقارناألدباألدباللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعودينورة عبداهلل مقبول السفياني16
nasofyani@hotmail.com - الرواية

الرواية - القصة القصيرة- أدب حديث أدب عربي األدب اللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديأحمد سعيد أحمد العدواني 17
-555537322aladwania@hotmail.com _ asadالشعر - النقد

wan@uqu.edu.sa 

األدب العربي بعامة واألندلسي أدب أندلسيأدباألدباللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديأمل محسن سالم العميري18
amomirey@uqy.edu.sa بخاصة

النحو والصرف اللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديأحمد جمال الدين أحمد عبد املجيد19
564145067dahmedgamal@Hotmail. Comالنحو التقليدي والبيانات احلديثةوالعروض

علم اللغة واللهجات واألصوات فقه اللغةاللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديعلي إبراهيم محمد محمد 20
502988138pdrali2013@yahoo.comوالقراءات القرآنية 

.500055576Iaghamidi uquلغوياتلغة عربيةاللغة والنحواللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديإبراهيم عبداهلل جمهور الغامدي21

azizhmd54@gmail.comالنحو واللسانيات واملصطلحالنحو وقضايا املصطلحعلوم اللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديعبد العزيز عبد الرحمن محمد احميد22

النحو والصرف اللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديطارق محمد عبد العزيز النجار23
والعروض

النحو والصرف والدراسات 
Dr.tareq2013@yahoo.comاملقارنة 

النحو والصرف اللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديهشام السعيد حسن البلتاجي 24
544284943mhsprt@hotmail.com والعروض

النحو والصرف اللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديحسني خميس محمود شحاتة25
واللغويات

الدراسات النحوية من منظور 
معطيات الدرس اللغوي احلديث.  

،الدراسات الصوتية وعاقتها 
بالقضايا النحوية ،قضايا النحو 

العربي وأثرها يف العلوم الشرعية 

563597483dr.hussan78@yahoo.com

555544860Reka24@hotmail.com نحو وصرفلغةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديرمي خلف مفنت اجلعيد26

505521277Hzrshood@uqu.edu.saاللغة، النحو ، الّصرف، العروضالّنحو والّصرفاللغة العربّية اللغة والّنحو والّصرفاللغة العربّية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديحّصة بنت زيد بن مبارك الرشود27

النحو والصرف اللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديمنصور هاشم عجمي أبوشهبة28
532668172d.mansour67@yahoo.comالنحو والصرفوالعروض

 555526975Amasmali@gmail.com اللغة والنحو والصرفاللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديعبد اهلل بن محمد بن عيسى مسملي29

الدكتورة موضي بنت ُحميد بن رميزان 30
السبيعي

تاريخ االدب واالدب بعصوره اللغة والصرفيف اللغةالنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعودي
500197444modi332@gmial.comواالنساب
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554672209Dr.hasan1426@yahoo.comنحو - صرف النحو والصرفاللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديحسن بن محمد بن حسن القرني31

اللغة العربية والتاريخ اللغوي يف النحو والصرفاللغة العربيةاللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذغير سعوديرياض حسن اخلوام32
504538301Khawam4519@Gmail. Comمكة املكرمة

األصوات الداللة فقه اللغة النحو اصواتلغوياتقسم اللغة والنحو والصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركغير سعوديمي فاضل جاسم اجلبوري33
may_fadhal@hotmail.comالسرد علم النفس

569387710Kamofti@uqu.edu.saنحونحو قراءاتنحونحو وصرفاللغة العربية وآدابهاأستاذ مشاركسعوديخديجة أحمد عابد مفتي34
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كلية التربية 
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تكنولوجيا التعليم - التدريب مناهج التربية الفنيةمناهج وطرق تدريس التربية الفنية التربية أستاذ مشاركسعودي سهيل سالم سلمان احلربي1
505544656ssharbi@uqu.edu.saالتربوي- االبتكار واالبداع

التربية الفنية التربية الفنيةالتربيةأستاذ مشاركغير سعوديمحمد صالح عبد احلليم عطيه 2
االشغال اليدوية 

والطباعة و 
املنسوجات 

التقنيات اليدوية - 
االجتاهات الفنية احلديثة 

- احلاسب االلي يف الفنون- 
الوسائل التعليمية - التعلم 
النشط - التنمية البشرية

msalah1969@gmail.com

تصميم تربية فنية تربية فنيةالتربيةأستاذ مشاركسعوديعبير بنت مسلم بن سفر الصاعدي3

مجاالت التربية الفنية - 
التراث والفنون الشعبية 

- العمارة التقليدية - فنون 
األطفال - بناء البرامج - 

التصميم اجلرافيكي

505558230Dr.abeer11@hotmail.com

أميره بنت عبدالرحمن محمد علي 4
مناهج وطرق تدريسقسم التربية الفنيةالتربيةأستاذسعوديمنير الدين 

مناهج وطرق 
تدريس التربية 

الفنية
مجال املناهج - مجال علم 

503541696aamuniralden@uqu.edu.saالنفس - مجال التربية الفنية 

التربية الفنيةالتربيةأستاذسعوديعبداهلل عبده محمد فتيني5
اخلط العربيالتربية الفنية

  Drfutiny@gmail.com

اشغال فنيةتربية فنيةتربية فنيةالتربيةأستاذ مشاركسعودياميان حسن عبداهلل املنتصر6
الفن بجميع مجاالته ، مكس 
ميديا ، علم نفس التربية 

الفنية، اشغال فنية 
591660625ehmontaser@uqu.edu.sa

مناهج وطرق مناهج وطرق تدريسالتربية الفنيةالتربيةأستاذ مشاركسعوديعبدالعزيز علي فهد احلجيلي7
555550401aahijeili@uqu.edu.saالزخرفة اإلساميةتدريس تربية فنية

543080235Shehta.hoseni@yahoo.comالفن والتصميم واجلرافيكالتصميمالتربية الفنيةالتربية الفنيةالتربيةأستاذ مشاركغير سعوديشحتة حسني حسني محمود8

الرسم والتصويرالتربية الفنيهالتربية الفنيهالتربيةأستاذ مشاركغير سعوديهاني محمد رزق علي9
فنون احلضارات 

-القدميه-احلديثه-وفنون 
مابعداحلداثه

537507554              .    

تشكيل مجسمتربية فنيةتربية فنيةالتربية أستاذغير سعوديوائل فتحي إبراهيم محمد 10
النحت _ اخلزف _ طرق 
تدريس التربية الفنية _ 

اشغال فنية _ أعمال مركبة 
540786698waelfathi20022002@yahoo.com 

علوم احلركة ) التعلم علم احلركةتربية بدنيةالتربية البدنيةالتربيةأستاذ مشاركسعوديمحمد شكري عبدالرحمن زمزمي11
Dr-salwa@windowslive.com احلركي- النمو احلركي(

التدريب الرياضي و العاب القوىالتربية البدنيةالتربية البدنيةالتربيةأستاذغير سعوديهشام سيد أحمد عبد الفتاح12
hesham@abs4sports.com امليكانيكا احليوية

األبحاث العلمية يف مجاالت اإلدارة الرياضيةالتربية البدنيةالتربية البدنيةالتربيةأستاذغير سعودينبيل عبد املطلب محمد عمر13
544054142drnabilzeid@Hotmail.comالقيادة وإدارة املوارد البشرية

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية التربية
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املناهج وطرق تربية بدنيةالتربية البدنيةالتربيةأستاذغير سعوديمحمد إبراهيم أمني موسى14
التدريس 

املناهج وطرق التدريس - 
 535494532Prof_amin@ymail.comأصول وفلسفة التربية

كرة سلة..... تكنولوجيا علم نفس رياضيتربية. بدنيةالتربية البدنيةالتربيةأستاذ مشاركغير سعوديجمال رمضان موسي رمضان15
540890568gamal7968 @gmail.comتعليم. .....تقومي وفياس 

مناهج وطرق مناهج وطرق التدريس  مناهج وطرق التدريس التربية أستاذ مشاركسعوديهالة سعيد أحمد باقادر العمودي 16
تدريس العلوم 

مشكات التعليم - مشاريع 
تطوير التعليم - االجتاهات 
احلديثة يف تدريس العلوم 

504543038hala3038@hitmail.com

طرق تدريس طرق تدريساملناهج وطرق التدريس التربية أستاذ مشاركسعوديعبدامللك بن مسفر بن حسن ملالكي18
 500183888teach.maths@hotmail.com رياضيات 

مناهج وطرق املناهج وطرق التدريساملناهج وطرق التدريس التربيةأستاذ مشاركسعودي دخيل اهلل بن محمد عيصه الدهماني19
 563333205Ohassan1957@gmail.comاملناهج بناء وتنفيذا وتقوميا تدريس اللغة العربية 

طرق تدريس علوم مناهج املناهج وطرق التدريسالتربيةأستاذسعوديثناء محمد أحمد بن ياسني20
املستجدات املعاصره 

واحلديثه يف مجال طرق  
تدريس العلوم

  Dr.tha.p.y@hotmail.com

طرق تدريس اللغة املناهج وطرق التدريساملناهج وطرق التدريسالتربيةأستاذغير سعوديمنى إبراهيم اسماعيل اللبودي21
العربية

تقومي الكتب املدرسة 
وتطويرها تقومي نواجت تعلم 

اللغة العربية، تشخيص 
صعوبات تعلم القراءة 

والكتابة تطوير استراتيجيات 
التعليم والتعلم والبرامج 

الدراسية

monaelloboudy@yahoo.com 

عبدالرحمن بن عبداهلل بن محمد 22
املناهج وطرق التدريساملناهج وطرق التدريسالتربيةأستاذسعودياملالكي

مناهج التربية 
اإلسامية وطرق 

تدريسها

االستراتيجيات احلديثة يف 
التدريس، مهارات التعليم 
والتعلم، قضايا املناهج 

املعاصرة، تطوير املناهج، 
تقومي املناهج، القيم 

التربوية، التربية اإلسامية 
، دمج التقنية يف التعلم 
، االجتاهات احلديثة يف 
التدريس، نظريات التعليم 

والتعلم، نظريات املناهج، فقه 
التدريس والتعليم، اإلشراف 
التربوي وقضاياه، النشاط 

املدرسي ،واهتمامات أخرى. 

555657860aamaliki@uqu.edu.sa

مناهج وطرق مناهج وطرق تدريس املناهج وطرق التدريسالتربيةأستاذ مشاركسعوديسوسن عبداحلميد محمد كوسه23
تدريس الرياضيات

االبحاث املتعلقة بالتفكير 
555519927Drskousa@hotmail.comوجميع االبحاث التطبيقية
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مناهج وطرق مناهج وطرق تدريس املناهج وطرق التدريسالتربية أستاذ مشاركسعوديحنان بنت عبداهلل أحمد رزق34
تدريس الرياضيات 

املناهج - طرق التدريس - 
504525759harizq@uqu.edu.saإعداد املعلم 

طرق تدريس مناهج وطرق تدريس املناهج وطرق التدريسالتربية أستاذ مشاركسعودينيفني بنت حمزة شرف البركاتي 25
546464164N_b_999@hotmail.comاستراتيجيات التدريسالرياضيات 

مناهج وطرق املناهج وطرق التدريس املناهج وطرق التدريس كلية التربية أستاذ مشاركسعوديمرضي بن غرم اهلل حسن الزهراني 26
تدريس اللغة العربية 

مناهج وطرق تدريس  اللغة 
العربية 

اإلشراف التربوي وقيادة 
التعلم 

أدب وثقافة الطفل 

التدريب أثناء اخلدمة 

إعداد املعلم

564243303mgzahrani@uqu.edu.sa

مناهج وطرق تدريس التربيةأستاذسعوديخديجة محمد سعيد عبداهلل جان27
طرق واساليب التفكير طرق تدريس العلوممناهجالعلوم

Drkjan2@hotmail.com 9733 552 54            والتدريس والبحث العلمي

مناهج وطرق مناهج وطرق تدريسمناهج وطرق تدريسالتربيةأستاذ مشاركسعوديهنادي عبد اهلل سعود العيسى28
تدريس العلوم

بطرق واستراتيجيات ومناذج 
555506412Hanadi-1416@hotmail.comالتدريس احلديثة

املناهج وطرق املناهج وطرق تدريساملناهج وطرق تدريسالتربيةأستاذ مشاركسعوديهدى محمد حسني بابطني29
تدريس العلوم

التربية - التعليم -التعليم 
العالي -اجلوده -التقومي-

االشراف-
500663855drhuda1433@hotmail.com

تكنولوجيا التعليم املناهج وطرق التدريسالتربيةأستاذسعوديإحسان بن محمد عثمان كنسارة 30

التعلم اإللكتروني 
، التعليم املدمج ، 

االتصال التربوي  ، 
احلاسوب التعليمي  
، التعليم املبرمج ...

emkensara@gmail.comاملستحدثات التكنولوجية 

تخطيط  وتطوير مناهجاملناهج  وطرق التدريسالتربيةأستاذسعوديإبراهيم محمود حسني  فالته31
املناهج

كل مايرتبط بتخطيط 
وتطوير املناهج بصفة عامة 
ومناهج املرحلة اإلبتدائية 
بصفة خاصة ومايرتبط 

بإستثمار املنهج املستتر يف 
العملية التربوية يف التعليم 

العام واجلامعي

555523101Dr.ibrahim.m.fallatah@gmail.com

مناهج وطرق املناهج وطرق التدريس املناهج وطرق التدريس التربية أستاذ مشاركسعوديناصر بن عبداهلل ناصر الشهراني 32
500500547nashahrani@uqu.edu.saالتعلم اإللكتروني و التفكير تدريس العلوم 

وسائل وتقنيات املناهججامعة ام القرىالتربيةأستاذ مشاركسعودينادية أحمد إبراهيم سندي33
التعليم

التعلم االلكتروني الواقع 
االفتراضي جميع 

مستحدثات التكنولوجيا
555528231nasindi@uqu.edu.sa

 nadsind@gmail.com
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طرق تدريس مناهجاملنهج وطرق التدريسالتربيةأستاذ مشاركسعوديساميه بنت صدقه حمزة مداح34
الرياضيات

طرائق التدريس 
واستراتيجيات ، معمل 

الرياضيات -أمناط التعلم 
)التعلم التعاوني - التعلم 

البناءي التعلم النشط-التعلم 
السريع - التعلم اإللكتروني 
-التعلم النقال( ، امنأطلق 
التفكير ومهاراته)التفكير 

الرياضي - التفكير البصري 
-التفكير املنظومي -التفكير 
اإلبداعي - التفكير الناقد 
- حل املشكات واتخاذ 
القرارات-.... ( ، برامج 
التفكير القوة الرياضية 
، البراعة الرياضية، 

البرمجيات التعليمية يف 
تعليم الرياضيات ....

ssmaddah@uqu.edu.sa

املناهج وطرق التربيةأستاذسعوديكوثر جميل سالم بلجون35
التدريس

املناهج وطرق التدريس 
العلوم

املناهج وطرق 
505515959Dr.kawther5959@hotmail.comالتربويتدريس العلوم

أستاذ سعوديفائزة محمد عبدالرحمن املغربي36
املناهج وطرق التربيةمشارك

مجال التدريب والتعلم تقنيات التعليممناهجالتدريس
االلكتروني

 0505713266
0544491452Fmmaghrabi@uqu.edu.sa

املناهج وطرق التربيةأستاذسعوديضيف اهلل عواض حمود الثبيتي37
التربيةالتدريس

مناهج وطرق 
تدريس 

االجتماعيات 
والتعليم املستمر

طرق البحث ، املوهوبن 
، املقارنة ، االشراف 

التربوي ، التريب أثناء 
اخلدمة ، كفايات 

التدريس ، االجتاهات 
احلديثة يف التدريس

555520162Pro.star1@hotmail.com

أستاذ سعوديعبداهلل بن محمد بن عايض آل متيم38
املناهج وطرق التربيةمشارك

املناهج وطرق التدريسالتدريس 
املناهج وطرق 
تدريس اللغة 

العربية
قضايا تعليم اللغة 

555556343Tamem1109@hotmail.comالعربية وتعامها

أستاذ سعوديهاشم أحمد محمد الصمداني39
املناهج وطرق التربيةمشارك

املناهج وطرق التدريسالتدريس
طرق تدريس 

اللغة االجنليزية 
كلغة اجنبية

 566203073Hasamadani@uqu.edu.sa

غير إياد عبد احلليم محمد النجار40
سعودي

أستاذ 
املناهج وطرق املناهج وطرق التدريسالتربية وعلم النفساجلامعية بالقنفذةمشارك

تدريس العلوم
التعلم والتعليم واملناهج 

والذكاءات املتعددة 
واملوهوبن

507179488dr.eiadnajjar@gmail.com

املناهج وطرق التربيةأستاذسعوديعلياء عبداهلل إبراهيم اجلندي41
التدريس

االتصال التربوي 
تقنيات التعليم وتقنيات التعليم 

انتاج واستخدام 
تطبيقات الويب 

ومستحدثات تقنيات 
التعليم وانطمته

555888639Al_jindi@yahoo.com
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املناهج وطرق التربيةأستاذسعوديبثينة بنت محمد محمود بدر42
مناهج وطرق تدريسالتدريس

مناهج وطرق 
تدريس 

الرياضيات 
drbb_edumath@yahoo.com تعليم الرياضيات. 

غير آمال محمد حسن عتيبة 43
سعودي

أستاذ 
التربية اإلسامية التربيةمشارك

أصول التربيةواملقارنة
األصول 

اإلسامية 
للتربية

التأصيل اإلسامي-
فلسفة التربية-

اجتماعيات التربية- 
التربية املقارنة- مناهج 

البحث العلمي.

546665651dramalotaiba@hotmail.com 

غير حنان صالح الدين محمد احللواني 44
سعودي

أستاذ 
التربية اإلسامية و التربية مشارك

التربية املقارنة و أصول تربيةاملقارنة
الدولية

اإلجتاهات الدولية يف 
التعليم اجلامعي 

دمج التكنولوجيا يف 
التعليم اجلامعي

قضايا املرأة يف التعليم 

التنمية املستدامة

جودة و اعتماد التعليم 
اجلامعي 

563545714hshalawany@uqu.edu.sa

أستاذ سعوديفاطمة سالم عبداهلل باجابر 45
تربية إسامية التربية مشارك

ومقارنة 
التربية اإلسامية 

واملقارنة 
أصول التربية 

اإلسامية 

التأصيل اإلسامي .  
التربية  بصفة عامة  
.اجتماعيات التربية 
.تاريخ التربية   

555517993Fsbajaber@uqu.edu.sa

عبد احلميد عبد املجيد عبد احلميد 46
التربية اإلسامية التربيةأستاذسعوديحكيم

كتابة االبحاث،  تربية إساميةتربية إسامية ومقارنةواملقارنة
555533426aahakeem@uqu.edu.saاالشراف، املناقشة

أستاذ سعوديفخرية بنت محمد إسماعيل خوج 47
التربية اإلسامية كلية التربية مشارك

واملقارنة 
التربية اإلسامية 

واملقارنة
التربية 

505512459Dr.f.khoj&hotmail.comاإلسامية 

أستاذ سعوديصفية عبداهلل أحمد بخيت48
أصول التربية تربية إسامية التربية اإلساميةالتربيةمشارك

اإلسامية
التاصيلي و مشكات 

553541614Sbakayt@gmail.comاملجتمع 

غير حازم علي أحمد بدارنه49
سعودي

أستاذ 
التربية اإلسامية التربيةمشارك

أصول التربيةالتربيةواملقارنة
تربية إسامية.أصول 
فلسفية. تعليم عالي.

رأس املال الفكري.تربية 
الطفل

509178795badarneh_20@Hotmail. Com

أستاذ سعوديعبير محمد حسن الصبان50
555526344sabban05@yahoo.comالصحة النفسيةصحة نفسيةعلم نفسعلم النفسالتربيةمشارك

أستاذ سعوديسوزان صدقه عبدالعزيز بسيوني51
الصحة النفسيةعلم النفسالتربيةمشارك

الصحة النفسية 
واالرشاد 
النفسي

االرشاد الطابي 
504502134Sawzanbasyouni@yahoo.comواالسري والزواجي 
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أستاذ سعوديصبحي سعيد احلارثي52
علم النفس-قياس إرشاد نفسي  علم نفستربية خاصةالتربيةمشارك

503709236ssaharthy@uqu.edu.saنفسي-صعوبات التعلم

التغذية وعلوم التغذية وعلوم االطعمةالتربية األسريةالتربيةأستاذسعوديمارية طالب سالم الزهراني53
االطعمة

تغذية فئات حساسة 
وخاصة . برامج تثقيف 
غذائي. حتليل اغذية. 
تخطيط وحتليل وجبات 
. تغذية عامة . تغذية 
تطبيقية. علوم اطعمة.

مسوح غذائيه

506371509marz987@hotmail.com

غير ملياء إبراهيم أحمد عبدالفتاح54
سعودي

أستاذ 
مابس ونسيجملتبس ونسيجالتربية االسريةالتربيةمشارك

الباترونات. التطريز.
تكنولوجيا املابس.
العناية باملابس.

551695800lamiaa213@gmail.com

غير  فتحية أحمد محمد خوجلي55
سعودي

أستاذ 
تغذية عاجيةتغذية وغذائيات مرضىالتربية األسريةالتربيةمشارك

التقييم التغذوي لفئات 
املجتمع املختلفة

طرق الطهي وعاقتها 	 
باألمراض

التوعية الغذائية ونشر 	 
الوعي الغذائي

ملوثات االغذية	 
االستشارات الغذائية	 

fathia_khogali@hotmail. com

غير انشراح إبراهيم محمد املشريف56
رياض االطفالرياض األطفالالتربيةأستاذسعودي

مناهج وطرق 
تدريس رياض 

األطفال

املعلم وطرق وأدوات 
تنميته- معلمة رياض 

األطفال- مناهج 
وطرق تعليم الطفل- 
األنشطة التعليمية 
للطفل - البرامج 

احلركية للطفل- برامج 
للطفل  العادي وغير 
العادي)اإلعاقة / 

املبدعون/ املوهوبن/ 
صعوبات التعلم(- 
الكفايات االدائية- 

تنمية اللغة واملهارات 
اللغوية- مهارات 

التفكير )املنطقي/ 
العلمي/الناقد/ 
اإلبداعي/...(

d_insherah@yahoo.com
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أستاذ سعوديفاطمة مساعد محمد الصبحي57
صناعات غذائيةتغذية وعلوم اطعمةتربية اسريةكلية التربيةمشارك

اختراعات وبحوث 
علمية يف مجال 

التخصص ، جودة 
اغذية

 
subhi822@hotmail.com

fmmsobhi@uqu.edu.sa

أستاذ سعوديمنى بنت حسن حسن األسمر58
إدارة تربوية التربيةمشارك

إدارة  وسياسة إدارة تربوية وتخطيطوتخطيط
504512921Dr.m.alasmar@gmail.comونظم تعليم

أستاذ سعوديعائشة بكر آدم فالته59
اإلدارة  التربوية التربيةمشارك

إدارة  رياض إدارة تربويةوالتخطيط
أطفال

كل مايرتبط 
بالطفولة،  اإلدارة 

والتخطيط والتخطيط 
االستراتيجي

505523101Dr-fallatah@hotmail.com

أستاذ سعوديعبداهلل بن أحمد سالم الزهراني 60
اإلدارة التربوية التربيةمشارك

إدارة تعليم عالي إدارة تربويهوالتخطيط

االقتصاد املعريف.   
القياده.    التخطيط 
االستراتيجي.      

االعتماد االكادميي 
والتقومي

553526727dr.aa_zahrani@hotmail.com

أستاذ سعوديعبيداهلل بن صالح حاسن اللحياني61
اإلدارة التربوية التربيةمشارك

إدارة تعليم عالياداة تربوية وتخطيطوالتخطيط
متويل التعليم وموازنته  
اقتصاديات التعليم  
التخطيط التربوي 

القيادة  اإلدارة التربوية

555511786aslehyani@uqu.edu.sa

أستاذ سعوديحياة بنت محمد بن سعد احلربي62
اإلدارة التربوية التربية مشارك

إدارة وتخطيط إدارة تربوية وتخطيطوالتخطيط
التعليم العالي

اجلودة واالعتماد 
االكادميي-

القيادة - اإلدارة 
التربوية -التخطيط 

االستراتيجي.

 drhayat01@gmail.com

اإلدارة التربوية التربيةأستاذسعوديهاشم بن بكر محمد حريري63
إدارة التعليم اإلدارة التربويةوالتخطيط

العام
السلوك االداري 

hbhariri@gmail.com والقيادي وإدارة املعرفة

غير عباس بله محمد أحمد64
اإلدارة التربوية التربيةأستاذسعودي

والتخطيط
اإلدارة التربوية 

والتخطيط

التخطيط 

التربوي 

واالستراتيجي

509084194ballahamed1212@gmail.comمهتم بالبحث يف مجالي
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حتليل عدديرياضيات بحتهالعلوم الرياضيةالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركسعوديخلود محمد عالء الدين أبوالنجا1
احللول العددية للمعادالت 
التفاضلية العادية واجلزئية 

والكسرية 
505501300Kholod1300@yahoo.com

اجلبرالرياضيات البحتة واالحصاءالعلوم الرياضيةالعلوم التطبيقيةأستاذسعوديأحمد بن محمد أحمد الغامدي2

نظرية الزمر ومتثيلها، اجلبر 
اخلطي وتطبيقاته، التركيبات 

اجلبرية واملخططات، 
الطرق االحتمالية بواسطة 
الزمر، احللقات واحللقيات 

واحلقول، اجلبر املتقدم 
التجميعي وغير التجميعي، 
جبر لي، الدوائر املنطقية 

وتصميمها وعاقتها باجلبر، 
اجلبر البولي... 

500566974amghamdi@uqu.edu.sa

, Diffrential equatios املعادالت التفاضليةالرياضياتالعلوم الرياضيةالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركسعوديهند خلف مفنت اجلعيد3
 integral equations

555545349tham_26@hotmail.com

إحصاءرياضياتالعلوم الرياضيةالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركسعوديمشاعل مسعود سعود الصبحي احلربي4
اإلستدالل اإلحصائي - 
التقدير - التنبؤ - نظرية 

الصاحية 
544145487mmsobhi@uqu.edu.sa

مرونه املوجات السطحيه املرونهالرياضيات التطبيقيهالعلوم الرياضيةالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركسعوديمحمد بن عبيدالغني محمد الدويخ5
505513472madowaikh@uqu.edu.saواملوجات املتداخله

الكيمياء الغير الكيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركسعوديفواز أحمد عامر سعد6
عضوية

 Coordination
Chemistry, Guest-
 Host Chemistry,
 Supramolecular

Chemistry

554541819fasaad@uqu.edu.sa

Organic الكيمياء العضويةالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديعصام الدين مصطفى حسني فرغلي7
 Synthesis

 Green chemistry;
 Synthesis

 of bioactive
 heterocyclic
 compounds;

 synthesis of spiro
 heterocycles;
Sonochemistry

 essam.hussein78@yahoo.com

كيمياء احلفز ومواد كيمياء فيزيائية الكيمياء العلوم التطبيقية أستاذغير سعوديعبد الرحمن صالح الدين حامد خضر 8
النانو

مواد النانو األكسيد الفلزيه 
541472436Askhder2244@yahoo.comمواد امليزوبورس 

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية العلوم التطبيقية
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الكيمياء غير الكيمياء الكيمياء العلوم التطبيقية أستاذغير سعوديعبداهلل محمد عبدالقادر خضر 9
العضوية 

حتضير املتراكبات عديدة 
االنوية الفلزية اجلديدة 

ودراسة نشاطها البيولوجي
تطوير مركبات السلفا لزيادة 

تطبيقاتها العاجية

536589710abkhedr2010@yahoo.com 

كيمياء فيزيائيةكيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذغير سعوديعالء الدين على الشافعى محمد10
الكيمياء الكهربية -خايا 
الوقود- التآكل- االقطاب 

احملورة
542255261aamohamed@uqu.edu.sa

الكيمياء العضويه الكيمياء العضويهالكيمياءالعلوم التطبيقيهأستاذ مشاركغير سعوديرفعت السيد إبراهيم عبد الفتاح11
التخليقيه التطبيقيه

تخليق املركبات العضويه 
غير متجانسة احللقه ولها 

تطبيقات صناعيه
597380664Ref_at@hotmail.com

الكيمياء التحليليةالكيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديعمرو لطفي صابر حفني

تقدير االدوية و ايونات 
املعادن و امللوثات يف عينات 
بيئية او بيولوجية بأستخدام 

طرق حتليلية متقدمة 
 ISE, HPLC and مثل

 Spectrophotometric
methods

546546884alshefny@yahoo.com

Chemistry Inorganicالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديهدي أبو الفتوح أحمد الغمري
chemistry

 Synthesis and
 application of
 coordination
compounds

 helghamrymo@yahoo.com

كيمياء كهربيةكيمياء فيزيائية الكيمياء العلوم التطبيقيةأستاذغير سعوديمحمد إسماعيل محمد عواد 
احلفز الكهروكيمياء 
عند اقطاب معدلة 

بجسيمات النانو ...التحليل 
الكهروكيمياءي ...التاكل

545491550Mawad70@yahoo.com 

الكيمياء العضوية الكيمياء الكيمياء العلوم التطبيقية أستاذسعوديباسم حسني مصطفى أصغر
الفيزيائية 

ميكانيكية التفاعات 
العضوية - حركّية التفاعات 
العضوية - الكيمياء العضوية

555511003Bhasghar@uqu.edu.sa

الكيمياء العضويةالكيمياء الكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذئغير سعوديثريا عبد الرحيم فرغلى محمد

 Synthesis of
 heterocyclic
 compounds
 - synthesis
 of bioactive
 compounds

-green chemistry-
nanoparticls-

 reaction
 mechanism-phisycsl

oeganic chemistry

542662831
thoraya-f@hotmail.com

tamohamed@uqu.edu.sa
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كيمياء السطوح و كيمياء فيزيائيةقسم الكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذسعوديشيخه بنت سعود بن سعيد عاشور
احلركية 

االهتمامات العلمية فيما 
يخص تنقية البيئة، املاء و 

الهواء
504532086

sheikha_s_ashour@hotmail.com

ssashour@uqu.edu.sa

500101516oahazazi@hotmail.comاحلفز الكهربائي ، التآكلكيمياء فيزيائية كيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقية أستاذسعوديعمر بن عبداهلل بن حسني الهزازي

الكيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديأحمد فوزي سعد سيد
الكيمياء الفيزيائية 
)حركية - حفز - 

كهربية(
590994316حركية - حفز - كهربية

afsaad13@yahoo.com

, afsayed@uqu.edu.sa

املواد احملولة للطاقة و املواد اشباه موصاتفيزياء اجلوامدالفيزياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديجالل الناصر الهادي الورفلي
jnouerfelli@uqu.edu.sa الذكية

نانوتكنولوجي فيزياء جتريبية الفيزياءالعلوم التطبيقيةأستاذغير سعوديرشدي سعودي محمد عوض
وأطياف 

حتضير وتوصيف وتطبيقات 
املواد ) املعادن واشباه 

املوصات والبوليمرات( 
النانومترية 

دراسة اخلواص الضوئية 
والكهربية للمواد

509406447
rsawed@you.edu.as

rsmawed@yahoo.com

التصوير بالرنن فيزياء طبيةالفيزياءالعلوم التطبيقيةأستاذسعوديمسعود حميد اللحياني
املغناطيسي 

يف مجال النانو واملواد 
النانوية ذات التوصيل عالية 

الدقة
565009965shalehyani@uqu.edu.sa

593498146kamabdellatif@uqu.edu.saفيزياء نوويةالفيزياءالفيزياءالعلوم التطبيقيةأستاذغير سعوديخالد عبد الواجد محمد عبد اللطيف

خايا الوقود و فيزياء اجلوامدفيزياء العلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديعادل محمد الهاشمي املدني 
املواد الطاقية 

حتضير و توصيف املواد 
590469000ammadani@uqu.edumsaاملستعملة يف الطاقة 

Fathy Fawzy Ahmed Shaabanمعهد خادم احلرمن أستاذغير سعودي
ألبحاث احلج والعمره

البحوث البيئيه 
املغناطيسية الفيزياء األرضيهوالصحيه

والكهربيه األرضيه

احلد من املخاطر البيئيه 
-  الكشف عن امللوثات 

األرضيه / الكشف عن املياه 
اجلوفيه - التنقيب عن 

اآلثار - جوده وتقييم الطرق 
واملنشآت العمرانية - الطاقة 

املتجددة - تدوير النفايات

553436412Shaaban_f@hotmail.com
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فسيولوجي اعصاب فسيولوجي حيواناألحياءالعلوم التطبيقيةأستاذسعوديحامد محمد عبد القادر متولي
احلشرات

فسيولوجي حيوان )العضات 
/ األعصاب( تأثير النباتات 

الطبية تأثير ماء زمزم 
واملياه واملوصات العصبية 
والتركيب النسيجي تأثير 

األماح واأليونات والعناصر 
الثقيلة والبترول التلوث 

البيئي وتأثير املستخلصات 
احليوية نبات وكائنات دقيقة 

جميعها على االعصاب 
والعضات طبيعية وكهربائية

pmmutwally@uqu.edu.sa

علم الطحالبعلم النباتاألحياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركسعوديهوازن حامد حسن مطاوع

استخدام الطحالب مبا 
يخدم البشريه طبياً وصحياً 

وصناعياً وإيجاد احللول 
للطحالب الدقيقه التي 

تسبب سميه للكائنات احلية

505514151
hhmutawie@uqu.edu.sa

mutawie@yahoo.com

علوم و تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا األغذيةاألحياءالعلوم التطبيقيةأستاذغير سعوديشادي محمد محمود الشهاوي
األغذية

 Food quality and
 safety.  Food
  processing.

 Fish processing
.technology

 smshehawy@uqu.edu.sa

علم الغدد الصم - فسيولوجي حيواناحياءالعلوم التطبيقيهأستاذسعوديعبداملجيد تونياز عيد صالح
الهرمونات 

يف مجال التخصص 
واإلعجاز العلمي يف القرآن 

الكرمي
504503615P.tonyaz@hotmail. com

الكيمياء التحليليةالكيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديأمين أبوالفتوح جودة غنيم

 Pharmaceutical
 Analysis; Water

 Analysis;
 Environmental

 Analysis,
 Preconcentration
 and separation

 techniques;  Solid
 Phase Extraction;

 Cloud point
extraction

542087968aaghoneim@uqu.edu.sa

كيمياء االغذيةالكيمياء احليويةأحياءالعلوم التطبيقيةأستاذغير سعوديمحمد فوزي رمضان حسانني
سامة الغذاء / التغذية/ 

كيمياء املركبات الطبيعية / 
الزيوت والدهون / كيمياء  

الغذاء
597303044mhassanien@uqu.edu.sa
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بيئة نباتية ومراعي إحياء نباتالكيماءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديمحمد حلمى املتولى املرسي
املراعى الصحراوية- البيئة 

النباتية  -التلوث-- االعاف 
- الفلورا

553696681Mhmorsy@quay.edu.sa

كيمياء فيزيائيهالكيمياءالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديمنال محمد خضيري عبد اجلليل
املواد ذات اللنشاط 
السطحي- التاكل- 

البتروكيميات- العوامل 
احلفازه املمتزه

503438073mmkhowdiary.uqu.edu.sa

Amal Amin Mohamed Aidiaكيمياء حيويه - كيمياء حيويهالكيمياءالعلوم التطبيقيةأستاذغير سعودي
للمنتجات الفعاله

كيمياء املنتجات الطبيعيه- 
االنزميات - البروتن- 

النباتات الطبية - النشاط 
البيولوجى للمركبات 

الفعاله -

 amin_amal@yahoo.com
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تاريخ املابس مابس ونسيجتصميم ازياءالتصاميمأستاذسعوديحوريه عبداهلل برأت تركستاني1
والتطريز

مجاالت املابس واملنسوجات 
التقليدية واملعاصرة إضافة 

الى دراسة واالهتمام بالتراث 
التقليدي للملكة خاصة 

ودول العالم عامة االهتمام 
باملتاحف وتوثيق املعلومات 
التاريخية لازياء بصفة 

عامة.

505524394Hour3@hotmail.com

نسيجمابس ونسيجتصميم االزياءالتصاميمأستاذ مشاركسعوديمنى محمد عبداهلل حجي2
اختبارات مراقبة اجلوده 

للمنسوجات 
تصميم املنسوجات 

555548996Munahijji@yahoo.com

تصميم االزياء )املابس التصاميمأستاذغير سعوديعزة محمد حلمي إبراهيم سالم 3
انتاج وتصنيع املابس والنسيجوالنسيج(

املابس 
برامج الكمبيوتريف مجال 
التخصص .التشكيل على 
املانيكان . صناعة املابس

508726957
amsllam@uqu.edu.sa

az_helmy@hotmail.com

تكنولوجيا النسيج هندسة النسيج واملابستصميم االزياءالتصاميمأستاذ مشاركغير سعوديمنال عبد العزيز محمد سيف4
واملابس

تكنولوجيا النسيج والتراكيب 
النسجية -  األلياف النسجية 
احلديثة - اختبارات النسيج 
واملابس - تصنيع املابس 
- ماكينات ومعدات النسيج 
واملابس - برامج الكاد يف 

اعداد  الباترونات

597766918dr_manalseif@yahoo.com

555505170hendma@live.comتصميم وتنفيذ وتصنيع املابسمابس ونسيجمابس منسيجتصميم أزياء التصاميمأستاذ مشاركسعوديهند محمد عمر اربعني5

التصميم الداخلي عماره داخليةالتصميم الداخليالتصاميم أستاذغير سعوديمحمد حسني قاسم نصار6
والزخرفة

التصميم الداخلي، الزخرفة 
اإلسامية، التراث، 

احلرف، العمادة و الزخرفة 
يف احلضارات القدمية 

)الكاسيكية ( واإلسامية

541102580
mohammadnassar@hotmail.com

mhnassar@uqu.edu.sa

سكن وإدارة سكن وإدارة سكن وإدارة التصاميمأستاذ مشاركسعوديسميرة أحمد حسن العبدلي 7

األسرة.  املرأة. املشروعات 
الصغيرة للمرأة. إدارة موارد 

األسرة.  مشاكل األبناء 
يف األسرة . جودة احلياة 

األسرية.

544299503a.alabdly@hotmail.com

555524200mrmr_balk@hotmail.comعلوم األسرة واملستهلكسكن وإدارة منزلسكن وإدارة منزلسكن وإدارة منزلالتصاميمأستاذسعوديأميرة أحمد سالم باخليور8

سكن وإدارة منزلاقتصاد منزليسكن وإدارة منزلالتصاميمأستاذ مشاركسعوديمنى حامد إبراهيم موسى9

االسرة ) إدارة موارد االسرة 
، العاقات بن افراد  االسرة 
، مسكن االسرة ؛ اقتصاديات 
االسرة ؛ االبناء يف االسرة 
، مشكات االسرة ،  املرأة 
واالسرة ، االسرة واملجتمع (

504527545umwaddah@hotmail.com

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية اتصاميم
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أستاذ سعوديفيصل بن أحمد بن خليل عالف1
الوراثة والطب الوراثة البشريةالوراثة الطبيةالطبمشارك

اجلزيئي 

االعتاالت الوراثية 
لألمراض و العاج 
الوراثي و اخلايا 

اجلذعية

509897560fallaf@uqu.edu.sa 

أستاذ سعوديعادل عمر سعيد باحاذق2
علم وظائف الطبمشارك

تكاثر وغدد غدد صماءاألعضاء 
صماء

األمراض االيضيه، 
السكر، السمنه، العقم 
واإلخصاب ، أمراض 
الغدد الصماء والتكاثر

505579506Drbahathiq@hotmail.com

غير محمود زكى محمد الريدى3
سعودي

أستاذ 
الكيمياء احليويةالكيمياء احليويةالطبمشارك

الكيمياء احليوية 
والبيولوجيا 

اجلزئية

مرض السرطان : 
طرق اكتشافة وعاجه 
وآلياته اخللوية والوقاية 

منه

502260915mzreadi@uqu.edu.sa

أستاذ سعوديعبداهلل قليل ردة اخلشي4
التشريحالتشريحالطبمشارك

التشريح 
العصبي 
واالكلينكي

التشريح االكلينكي 
والعصبي، التشريح 
االشعاعي، االنسجة 
املرضية، التغذية 

االكلينكية

532570960dr.alkushi@gmail.com

طب االطفال - جهاز هضمي جهاز هضمياطفالاالطفالالطبأستاذسعوديعبدالوهاب محمدعلي أحمد تلمساني5
amtelmesani@uqu.edu.sa - تعليم طبي

سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد 6
أستاذ سعودياحلارثي 

طب املناطق احلارة الطفيليات الطب مشارك
التقنيات 
اجلزئية 

للطفيليات 
األمراض املعدية ونواقل 

 500779000Sasharthi@uqu.edu.saاألمراض 

محمد محمد امني عبد الرحمن 7
املالكى

غير 
سعودي

أستاذ 
البيولوجيا الطفيليات الطبيةالطفيليات الطبيةالطب مشارك

اجلزيئيه
 Toxoplasmosis,

 Schistosomiasis,
Malaria

537121416mmelmalky@uqu.edu.sa

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية التصاميم
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غير محمد محمود مصطفى 8
سعودي

أستاذ 
الطبمشارك

طب املجتمع 
والرعاية الضحية 
للحجيج ...طب 

االسرة 
طب االسرة طب املجتمع واالسرة 

...طب االطفال 

مختلف املجاالت 
االكلينيكية ...طب 

االسرة ...صحة االم 
والطفل 

540684479Mohammed _elkott@yahoo.com

أستاذ سعوديأمين خالد إسماعيل جوهرجي9
الكائنات الدقيقة الطبمشارك

الفيروسات الكائنات الدقيقة الطبيةالطبية
555368678Johargy@gmail.com الطبية

غير امل زغلول عبد احلليم مصطفى 10
الطب باثولوجيا الدم واملناعهالطبأستاذسعودي

557625900azmoustafa @uqu.edu.saاالنيميا واللوكيمياأمراض الدماكلينيكيه

غير نيفني صالح الدين محمد11
سعودي

أستاذ 
امراض الدم و الطبمشارك

544987223nsseoudi@UQU.edu.saاألمراض املناعية املناعةامراض الدم واملناعةاملناعة

12 Samy Hussein Mahmoud
Hammady

غير 
Faculty of أستاذسعودي

Medicine
 Internal
Medicine Therapeutics

 Diabetes
 and CVS

 Disorders
Diabetes Mellitus561234625hammady.samy@gmail.com

13Nasser Attia Elhawary
غير 

Medicine Medicalأستاذسعودي
GeneticsGenetics

 Human
 Molecular

Genetics

 Identify genetic
 variants in

 hereditary and
common disorders

553692180nasgenet@hotmail.com 

أستاذسعوديعاطف حسني مصطفى أصغر14
معهد خادم 

احلرمن الشريفن 
ألبحاث احلج 

والعمره

قسم البحوث البئية 
بكتريا طبيةالكائنات الدقيقة الطبيةوالصحية

مقاومة البكتريا 
للمضادات احليوية، 
االمراض املعدية ، 

األحياء اجلزئية

505511003Asghar1000@gmail.com 
Ahasghar@uqu.edu.sa
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العقاقير و كيمياء النباتات العقاقير الصيدلةأستاذ مشاركغير سعوديمحمد إبراهيم صالح عبد الهادى1
الطبية

كيمياء النباتات و 
البيولوجيا اجلزيئيه 
النباتات و البكتيريا 
والتاثيرات احليويه

 Phytochemistry
 of plants and

 biological activity
 in addition to the
 molecular biology

 and pharmaceutical
biology

565867748miabdelhady@uqu.edu.sa

االدوية و السموماالدوية و السمومالصيدلةأستاذ مشاركغير سعوديإيهاب طلعت أحمد عبد الرحيم2

االدوية و السموم 
)مضادات 

االلتهابات والقرحة 
املعدية وأدوية عاج 

السرطان (

أدوية مضادة للسرطان و 
مضادة لالتهابات وأدوية 

مضادة للقرح املعدية
596265466Itabdelraheem@uqu.edu.sa 

3Mohamed Raafat Abdalla Aliأستاذ مشاركغير سعودي College of
Pharmacy

 Pharmacology &
ToxicologyPharmacology Cardiovascular

Pharmacology
 Cardiovascular
Pharmacology

532708951raafatabdalla@hotmail.com

تصميم وتشييد األدوية كيمياء طبية كيمياء طبية كيمياء صيدلية الصيدلة أستاذ مشاركغير سعودينشوى أحمد إبراهيم منصور 4
 naibrahim@uqu.edu.sa اجلديدة 

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية اتصيدلة
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كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية
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الهندسة والعمارة أستاذ مشاركسعوديمحمد حسن علوي1
هندسة نقل هندسة مدنيةالهندسة املدنيةاإلسامية

)رصف(

تصميم خلطات إسفلتية 
- تصميم إنشائي للطرق 
االسفلتية املرنة - جودة 

اخلرسانة االسفلتية 
 mhalawi@uqu.edu.sa

الهندسة والعمارة أستاذسعوديفائز بن عبداهلل بن محمد مرزا2
إنشاءاتالهندسة املدنية اإلسامية 

اخلرسانة 
واملنشاءات 
اخلرسانية 

 Selfcomacted
lightweight concrete

555515130faizmirza@hotmail.com 

3 HAMDY ABD ELSALAM ALY
ELGOHARY

الهندسة و العمارة أستاذغير سعودي
منشآت خرسانية هندسة انشائيةالهندسة املدنيةاإلسامية

مسلحة

 Reinforced concrete
 structures, Structural

 engineering,
 Earthquake
engineering

569682569hagohary@uqu.edu.sa

كلية الهندسة والعمارة أستاذ مشاركغير سعوديمدحت مصطفى مصطفى هالل 4
الرياضيات مدنيالهندسة املدنيةاإلسامية 

الهندسية 
يخدم معظم املجاالت 

البحثية التي تهتم 
بالرياضيات الهندسية 

503662189mmhelal@aucegypt.edu

الهندسة والعمارة أستاذ مشاركسعوديماجد معتوق بكري عساس 5
Mmassas@uqu.edu.sa اخلرسانةانشاءاتهندسة مدنيةمدني اإلسامية

الهندسة والعماره أستاذ مشاركغير سعوديمحمد حسن أحمد محمد6
Mhmohamed@uqu.edu.sa الطاقات املتجدده طاقات متجددة االت حراريهالهندسة امليكانيكيه اإلسامية 

الهندسة والعمارة أستاذغير سعوديأحمد محمد عبد الرحمن شحاتة7
التصميم باحلاسب تصميم معماري وعمرانيالعمارة اإلساميةاإلسامية

االلي

التصميم البيئي -  التصميم 
احلضري - نظم املعلومات 

اجلغرافية - التصميم 
باحلاسب اآللي

 Amshehata@uqu.edu.sa 

الهندسة و العمارة أستاذ مشاركسعوديعبدالغني حسن عبدالغني منور 8
ahmonawar@uqu.edu.sa دراسات الطاقة علوم بناء عمارةالعمارة اإلساميةاإلسامية

الهندسة والعمارة أستاذغير سعوديعبده ثابت محمد العبسي9
تخطيط وتصميم هندسة معماريةقسم العمارة اإلسامية اإلسامية

مدن
التخطيط والتصميم 

العمراني    - االسكان 
احلضري

96659533064Abdoabsi2003@yahoo.com 

أستاذ مشاركسعوديمحمد بن عبد اهلل عثمان إدريس10
معهد خادم احلرمن 

الشريفن ألبحاث احلج 
والعمرة

البحوث العمرانية 
505623761edreesma@uqu.edu.saالتنمية العمرانية واالستدامةتصميم عمرانيعمارة وتخطيطوالهندسية

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية اتصاميم
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كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات
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1 Muhammad Arif Syed Hamidأستاذغير سعودي
 Computer and
 information

 systems

 Computer
 Science

 System information
sciences

 Pattern
 recognition,

 optimization,
 intelligent

systems

  mahamid@uqu.edu.sa 

2Khaled Nasser Elsayedأستاذغير سعودي Colledge of
ComputerComputer scienceComputer Science Artificial

Intelligence

 AI, Agent,
 mobile learning,

classification
508297377knsayed@uqu.edu.sa

احلاسب اآللي ونظم أستاذ مشاركسعوديعدنان غازي محمد أبوعرفه3
الذكاء االصطناعي و معاجلة الذكاء االصطناعيحاسب آليعلوم احلاسباملعلومات

555579993agabuarafah@uqu.edu.saاللغات الطبيعة

كلية احلاسب اآللي أستاذغير سعوديمحمد عارف سيد حامد4
 احلاسب اآللي احلاسب اآلليونظم املعلومات

Intelligent 
systems, 

image 
processing, 

optimization, 
system 

information 
sciences

 mahamid@uqu.edu.sa

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية اتصاميم
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كلية العلوم اإلجتماعية
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ammahdi@uqu.edu.sa  الروايةاالدب االجنليزياللغة االجنليزيةكلية العلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديعواطف محمد علي بن حسني مهدي1

علوم اللغة التطبيقية علوم اللغةاللغة االجنليزيةالعلوم االجتماعبةأستاذ مشاركغير سعودياملولودي اسماعيل عزيز2

علم الداللة، الدراسات 
الترجمية؛ تعلم وتعليم 

اللغات؛ حتليل اخلطاب؛ 
اللغة واالجتماع؛ اللغة 

والثفافة والتنمية

504520460eiaziz@uqu.edu.sa 

جغرافية بشريةاجلغرافياالعلوم االجتماعيةأستاذسعودينزهه يقظان صالح اجلابري 3
جغرافية العمران 

والتخطيط احلضري 
واالقليمي

جغرافية العمران ، جغرافية 
املدن ، التخطيط احلضري 

واالقليمي ، جغرافية 
اخلدمات 

555509712Nuzha_aljabri@hotmail.com

 598218291drmervatkalaf @yahoo. comجغرافية اخلدمات و العمرانجغرافيا بشريةجغرافية جغرافياالعلوم االجتماعية أستاذ مشاركغير سعوديمرفت أحمد خالف أحمد 4

 564898044drahmedshiraiy @Yahoo. comجغرافية العمران و اخلرائط خرائط جغرافيا جغرافيا العلوم اإلجتماعية أستاذغير سعوديأحمد البدوي محمد الشريعي 5

احلياة الفطرية البيئات جغرافيا حيويةجغرافياجغرافياالعلوم االجتماعيةأستاذسعوديزين مطلق معيوض اجلميعي6
504514124Zen.m.alj@gmail.comالطبيعية

دراسات سكانية جغرافيا بشريةاجلغرافياالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركغير سعوديعبد احلليم البشير الفاروق7
ودميوغرافيا

دراسات السكان والتنمية 
والبيئة، اخلصوبة والوفيات 
والهجرة، السكان ومؤشرات 
التنمية املستدامة املرتبطة 
بالصحة والتعليم، التحليل 

االحصائى للعاقات 
بن السكان واالنشطة 

االقتصادية وخصائص املكان

aeelfarouk@uqu.edu.sa; abdel-
halim2002@hotmail.com

علوم املناخ، الهيدرولوجيا، املناخ والهيدرولوجيااجلغرافيا الطبيعيةالعلوم اجلغرافيةالعلوم االجتماعيةأستاذغير سعوديجهاد محمد عزت قربة8
j.kerbe@live.frاالقاليم اجلافة، GIS....الخ

عبد احلفيظ عبد الرحيم عبدالرحمن 9
562533036Dr_mahboob1@hotmail.comجغرافية سياسية واقتصاديةجغرافية اقتصاديةجغرافيااجلغرافياكلية العلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديمحبوب

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

كلية العلوم االجتماعية
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9wاملكتبات واملعلومات علم املعلوماتالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركغير سعوديمحمود محمد أحمد ابوالدهب
M-daub@hotmail.com 561845512املكتبات الرقميةتكنولوجيا التعليموتكنولوجيا التعليم

خدمات موسسات دراسات املعلومات قسم علم املعلومات العلوم االحتماعيةأستاذ مشاركسعوديخالد سليمان حسني معتوق10
505512321Ksmatook@uqu.edu.sa املعلومات 

تقنية املعلوماتمعلوماتعلم املعلوماتالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديمحمد أحمد عثمان باصقر11
الشبكات، دراسات املعلومات، 

تنظيم املعلومات، حتليل 
وتصميم نظم املعلومات، 

تقنية املعلومات
 mbasager@hotmail.com

نظم املعلومات علم املعلوماتعلم املعلوماتالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركغير سعودي السيد السيد محمود النشار12
الببليوجرافية

علم املعلومات _ إدارة 
املعرفة_تنظيم -املعلومات 

-املخطوطات العربية
535841637 alnashar63@yahoo.com

13 Alain khaled omar
Chaabanأستاذ مشاركغير سعوديFaculty of social 

sciences
Information 
sciences

Computer 
engineering 

Information

 and

 communication

 technologies

Embedded and 
rzal time systems 

design and 
optimization. Real 
time scheduling

540946629chaaban.khaled@gmail.com

تنظيم مجتمعخدمة اجتماعية اخلدمة االجتماعية العلوم االجتماعية أستاذغير سعوديهبة أحمد عبد اللطيف خليفة 14
اجلمعيات االهلية _املرأة 
الفقيرة -املرأة املعيلة - 

العنف االسرى 
533247095hebaahmed97@yahoo.com

قسم اخلدمة العلوم االجتماعية أستاذ مشاركغير سعوديجنالء  يوسف على قنديل 15
مجاالت اخلدمة االجتماعية االجتماعية 

املمارسة العامة  يف 
مجاالت اخلدمة 

االجتماعية  املختلفة 

املمارسة  العامة  واملمارسة 
العامة املتقدمة للخدمة 

االجتماعية 
568253062dr_naglaa2011@yahoo.com 

علم اجتماع جنائيعلم اجتماعاخلدمة االجتماعية العلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديمطلق طلق مناور العتيبي16

اجلرمية واالنحراف ، 
مشكات وقضايا الشباب 

، مشكات التقنية 
احلديثة،  اإلصاح والتاهيل 
االجتماعي، العمل التطوعي.  

568674602
mtotiby@gmail.com

mtotiby@uqu.edu.sa

خليل عبد املقصود عبد احلميد 17
اخلدمة االجتماعيةاخلدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعيةأستاذغير سعوديإبراهيم

التنمية والتخطيط 
والسياسة 
االجتماعية

التنمية البشرية - التنمية 
احلضرية- حقوق االنسان-
قضايا املراة-قضايا التنمية 

املستدامة
547303000Kha271@gmail.com
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علم االجتماع علم اجتماعاخلدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديعبدالغني عبداهلل محمد احلربي18
األسري

األسرة / الشباب / 
العمل التطوعي / التغير 

االجتماعي
503359418aamharbi @uqu.edu.sa

خدمة اجتماعية خدمة اجتماعيةاخلدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديخالد بن سعود ملبس الشريف19
اكلينيكيه

االسرة، ذوي االحتيلجات 
564949681Alshareef2@yahoo.comوالظروف اخلاصة.

التخطيط اخلدمة االجتماعيةاخلدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعيةأستاذغير سعوديعماد الدين عبد احلي عبد احلي شلبي20
االجتماعي

التخطيط االجتماعي, 
التنمية االجتماعية, إدارة 
املؤسسات االجتماعية, 

البحث االجتماعي, البيئة 
االجتماعية, املشكات 
االجتماعية, السياسة 

االجتماعية, تنمية املجتمع 
احمللي.

eashalaby@uqu.edu.sa

تنظيم املجتمعاخلدمة االجتماعيةاخلدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعيةأستاذغير سعوديوجدي محمد أحمد بركات21

العمل االجتماعي ، مجال 
التنمية احمللية، التنمية 
املستدامة، قطاع العمل 
اخليري، قضايا األسرة، 
قضايا الفئات اخلاصة 

542626112
wagdi_barakat@hotmail.com

 wmbarakat@uqu.edu.sa

559448899Profalmadani@gmail.comاإلعام اجلديداإلعام اجلديداعاماإلعامالعلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعودياسامة بن غازي زين املدني22
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باغة القرآن الكرمي والسنة أدب وباغةلغة عربيةتعليم اللغة العربيةاللغة العربية وآدابها أستاذ مشاركسعوديفائزة سالم صالح أحمد1
555528562faiza@uqu.edu.saالنبوية والشعر

حسن بن عبداحلميد بن عبداحلكيم 2
معهد تعليم اللغة العربية أستاذ مشاركسعوديبخاري 

 555599599iam.hasan@hotmail.com أصول الفقهالشريعة اإلسامية تعليم اللغة العربية لغير الناطقن بها 

معهد تعليم اللغة أستاذ مشاركسعوديجمعان بن ناجي عماش السلمي3
505547902Jnsulmi@uqu.edu.sa فقه اللغةلغة عربيةإعداد املعلمنالعربية

555509253Sh.mabouth@hotmail.comاالبحاث الفقهية واألصولية فقه مقارنشريعة إساميةإعداد املعلمنمعهد اللغة العربيةأستاذسعوديصالح  بن حسن بن سعيد املبعوث4

معهد اللغة العربية أستاذ مشاركسعوديسعيد عبد اهلل مشبب الشهراني5
للناطقن بغيرها

اعداد معلمي اللغة 
صوتيات اللغة لغة عربيةالعربية

العربي
الدراسات اللغوية قدميا 

Sashahrani@uqu.edu.sa وحديثا

املشرف علي املنح عمادة البحث العلمي أستاذ مشاركغير سعوديعلي حسن محمد أمني 6
Biology Biomedical الداخلية 

 science

  Biomedical research;
 cardiovascular
 disease; cancer

 research;
 cytogenatic

595545502Alihamin@gmail.com

7Ahmed El-hadiكلية العلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديPhysicsExperimental physics

Polymer 
physics 

)Material 
Science(

Biomaterial, 
conducting 
polymers, 

Electrospinning, 

541042942BIoplastics.elhadi1962@yahoo.
com

PhysicsExperimental physicsكلية العلوم التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديأحمد محمد الهادي عبدالغفار8

Polymer 
physics 

)Material 
Science(

Biomaterial, 
conducting 
polymers, 

Electrospinning, 

541042942BIoplastics.elhadi1962@yahoo.
com

عبد احلفيظ عبد الرحيم عبدالرحمن 9
562533036Dr_mahboob1@hotmail.comجغرافية سياسية واقتصاديةجغرافية اقتصاديةجغرافيااجلغرافياكلية العلوم االجتماعيةأستاذ مشاركسعوديمحبوب

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(
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فيزياء نووية فيزياء نوويةالفيزياءالكلية اجلامعية بالليثأستاذ مشاركغير سعوديأمل السيد محمد على1
503283782Amalamr14@yahoo.comنشر بحوث محليا  وخارجياواشعاعية

تصميم وطباعة فنون تطبيقية التربية االسرية الكلية اجلامعية بالليثأستاذغير سعوديهدي محمد صالح كيره 2
منسوجات 

اشراف ومناقشة العديد من 
رسائل املاجستير والدكتوراه 

بالسعودية ومصر وعمل 
العديد من االبحاث ايضا

535587870hodakera@yahoo.com

مابس ونسيج اقتصاد منزلىالتربية االسريهالكليه اجلامعيه بالليثأستاذ مشاركغير سعوديامل عويس صابر عبد القادر3
تصميم االزياء .. االشغال 

الفنيه... التطريز.. 
الباترونات... املابس .. 

النسيج

dramaleskader@yahoo.çom

 582571757Drsherifd@gmail.com خدمه اجلماعه خدمه اجتماعية اخلدمه االجتماعية الكليه اجلامعيه بالليث أستاذ مشاركغير سعوديشريف محمد سليمان الشيخ على 4

مراجعةاحملاسبةاحملاسبةإدارة االعمالأستاذسعوديأحمد عبدالقادر إبراهيم القرني1
مراجعة

حوكمة الشركات
املسؤولية االجتماعية

التعليم احملاسبي
505652622Aaiqarni@udu.edu.sa

االفصاح احملاسبي والتقارير محاسبة ماليةمحاسبةاحملاسبةإدارة االعمالأستاذ مشاركسعوديسلطان عايض سعد البقمي2
 556503055s0556503055@gmail.comاملالية

محاسبة ادارية محاسبةمحاسبةكلية إدارة االعمالأستاذسعوديمحمد فواز رجاء اهلل العميري3
555567996Mfomiri @uqu.edu.saوتكاليف

محاسبة مالية ومراجعة مراجعةمحاسبة ومراجعةاحملاسبةإدارة االعمالأستاذغير سعوديأحمد محمد كامل سالم4
564153826ahmdsalem2006@yahoo.comومحاسبة ادارية وتكاليف

Hotel Studiesالسياحة والفندقةكلية إدارة األعمالأستاذ مشاركغير سعوديحامت رضوان إبراهيم رضوان5
Environmental 
Management 

for Hotels

Hotel Management, 
Environmental 

Management, CSR, 
Human resource

560561763hattemradwan@yahoo.com

إدارة الفنادقإدارة الفنادقإدارة السياحة والفندقةإدارة االعمالأستاذ مشاركغير سعوديهاني حسني سيد عبداحلميد 6
إدارة املوارد البشرية يف 

الضيافة
إدارة خدمات األغذية 

واملشربات
543257675 hhabdelhamied@uqu.edu.sa 

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(
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بيولوجية اخللية أحياءقسم األحياءكلية العلوم التطبيقية أستاذسعوديفيصل عبدالقادر عبدالوهاب بغدادي1
والفسيولوجي

أهتم بجوانب التركيب 
اخللوي وفسيولوجية اخللية 

خاصة يف البحوث التي 
تستخدم املجاهر اإلليكترونية 
.. وكذلك اإلهتمام ببحوث 

تتعلق باملناعة اخللوية 
الكيميائية بإستخدام تقنيات 

 امليكروسكوب اإلليكتروني
Immunocytochmistry

an ultrastracture 

504525101
faisalbughdadi@hotmail.com

fabughdadi@uqu.edu.sa

تقنية حيوية ميكروبيولوجيااألحياءاجلامعية باجلمومأستاذسعوديعبداهلل ناصر زهير الشهري2
ميكروبية

استخدام امليكروبات يف 
التطبيقات املختلفة مثل انتاج 
الطاقة، تنظيف البيئة، انتاج 
املضادات احليوية وغيرها 

كثير

563708094Dr.alshehri.a.n.z@gmail.com

الكلية اجلامعية أستاذ مشاركغير سعوديهاني أحمد حفني سيد أحمد3
 543416791Hanyhefny56@hotmail.comاجنة  و انسجةاجنة  وهيستولوجيتشريح وفسيولوجي االحياءباجلموم

الكلية اجلامعية أستاذ مشاركغير سعودياحلوات الساسي محمد احلطاب 4
توبولوجي. هندسة. رياضيات بحتة الرياضياتباجلموم 

جبر
استرجاع املعلومات. نظم 
 540745653hshattab@uqu.edu.saديناميكية. توبولوجي. ... 

أستاذسعوديعلى جابر وادع الثبيتى5
الكليه اجلامعيه 

باجلموم - جامعه ام 
القرى

.505517684ajthobiti@uqu. edu.saالتربية - التربية العمليهكتاب وسنهالشريعه اإلساميةالدراسات اإلسامية

504530275Manzoor-1@hotmail.com الكتاب والسنهالكتاب والسنهالدراسات اإلساميةاجلامعيه باجلمومأستاذ مشاركسعوديمنظور محمد بخش رمضان محمد6

الكلية اجلامعية أستاذغير سعوديأحمد عبد املجيد محمد خليفة7
ادب  وباعة ونقداللغة العربية وآدابهااللغة العربيةباجلموم

له العديد من األبحاث يف 
االدب و الباغة القرآنية 
و علم احلديث والدراسات 

القرآنية
503938689Dr_khalifa2020@yahoo.com

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(
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كلية الشريعة أستاذ مشاركسعوديحنان بنت عيسى علي احلازمي 1
الفقهالفقه وأصوله الدراسات اإلسامية والدراسات اإلسامية

الفقه احلنفي والشافعي 
واملعامات ملالية واألحوال 

الشخصية
535939092dh14282007@gmail.com 

أستاذ مشاركغير سعوديأنور محمد علي بن خليفة2
الكلية اجلامعية 

بالقنفذة جامعة ام 
القرى

علوم القران علوم القران والتفسيرالدراسات اإلسامية
والتفسير

علوم القران
التفسير 

الدراسات اإلسامية
560690216anouar72@yahoo.fr

الكليه اجلامعيه أستاذ مشاركسعوديحسن بركات جارى املنتشرى 3
 500632731hbmuntashriاملباحث الفقهيه واألصوليةالسياسه الشرعيه الفقه الدراسات اإلسامية بالقنفذه 

الكلية اجلامعية أستاذغير سعوديسيد محمد خليل عبدالكرمي4
تطبيقات بازما و موصلية تطبيقات بالزمافيزياء جوامد الفيزياءبالقنفذة

Khalil_20002000@yahoo.com فائقة

الكلية اجلامعية أستاذ مشاركغير سعوديعبدالتواب محمد عبدالقادر عثمان 5
فيزياء نوويةفيزياءالفيزياءبالقنفذة

Material 
physics, surface 
modifications.

 amossman@uqu.edu.sa

البالغة والنقد اللغة العربية وآدابهااللغة العربية وآدابهااجلامعية بالقنفذةأستاذ مشاركغير سعودي إبراهيم محمد محمد عبد الرحمن6
األدبي

 البحوث البالغية والنقدية
 املتعلقة بالقرآن والسنة

والشعر
530601680d.ebrahem2@yahoo.com

كيمياء حتليليةكيمياءكيمياءاجلامعية بالقنفذةأستاذ مشاركسعوديعوض عقيل شيبان الراشدي7
 كيمياء حتليلية بيئية- طرق
 االستخاص- طرق التحليل

االلي
500150575aarashdi@uqu.edu.sa

الكلية اجلامعية أستاذغير سعودياميان على حسن االخضر8
علم احلشرات علم احلشرات الكيمياء وشعبك االحياءبالقنفذة  طالبات 

 االستخدامات السلمية
 لاشعاع فى مجال البيولوجى

 ومكافحة احلشرات
9.66568E11+Elakhdar1959_@hotmail.com

الكلية اجلامعية أستاذ مشاركغير سعوديفاطمة على محمد على9
كيمياء عضويةكيمياءكيمياءبالقنفذة-شطر البنات

 حتضير مركبات حلقية
 واستخدامها كصبغات

 لاقمشة وحتضير
 مركبات لها تأثير بيولوجى

 واستخدامها مضادات
 للبكتيريا والفطريات و عمل
 مركبات لها تكسير حيوى
 إلزالة املواد الضارة فى

 املاء وإعادة استخدام املاء
املستعمل مرة اخرى

506116796famali@uqu . edu. sa

كيمياء حتليليةكيمياء صيدليةالكيمياء احليويةكلية طب القنفذةأستاذ مشاركغير سعوديعفاف عثمان محمد عثمان10
 Pharmaceutical

 analysis and
 stability indicating

method

582399891Aomosman@uqu.edu.sa

 التغذية والصحة - الوقايةاصابات املاعب علوم الصحة الرياضيةالتربية البدنيةاجلامعية بالقنفذةأستاذغير سعوديهشام أحمد سعيد حافظ11
508583236dr_hesham@windowslive.comمن اصابات املاعب

االصابات الرياضية علوم صحة رياضيةالتربية البدنيةاجلامعية بالقتفذةأستاذ مشاركغير سعوديمصطفى إبراهيم أحمد على 12
 537493946Mst1121971@yahoo.comعلوم الصحة  الرياضيةوالتاهيل

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(
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العلوم االقتصادية أستاذسعوديعبداهلل بن حاسن معبد اجلابري1
مالية عامة ونظام اقتصاد إسامياالقتصادواملالية اإلسامية

مالي
االقتصاد العام والتنمية 

505524854Ahjabri@uqu.edu.saاالقتصادية

الصحة العامة أستاذسعوديزكي بن شاكر بن عبداهلل صديقي2
الكيمياءالصحة العامةواملعلوماتية الصحية

البيئة - كيمياء 
حتليلية -غير 

عضوية - صناعية

البيئة - الطاقة - املياه 
- تعليم العلوم - الثقافة 

املؤسسية
504947677zsseddigi@uqu.edu.sa

كلية املجتمع مبكه أستاذغير سعوديمحمد اسامه السيد ابو خزمي3
Osama@khozium.com نظم اخلبرة الذكاء االصطناعىعلوم احلاسب ونظم املعلوماتالعلوم الهندسيةاملكرمة

العلوم الهندسية املجتمع مبكه املكرمه أستاذ مشاركغير سعوديأحمد رضا عبد العليم جاللى4
الليزر. و البازما الفيزياءوالتطبيقية 

الفيزيائية 

مستشار البيئه والطاقه 
املتجددة وتطبيقات البازما 
والليزر فى الطب واحلياة 

العامه
507026529ahmed_galaly@yahoo.com

أستاذ مشاركغير سعوديانعام عبدالرحمن علي علي5
عمادة السنة 

التحضيرية املسار 
الطبي 

الفسيولوجي اجلهاز علم وظائف االعضاء علم وظائف االعضاء 
التنفسي 

األضرار الصحية للملوثات 
 565012527enaamali63@yahoo.comوكيفية التغلب عليها

جراحه الوجه و الفكن طب االسنانأستاذ مشاركغير سعوديعمرو عبداهلل عبداحلميد راضي6
 التركيبات املتحركه و زراعهالتركيبات املتحركهالتركيباتو علوم التشخيص

aarady@uqu.sa.edu االسنان

على عبد الوهاب على العطار  7
Ali Abdelwahab Ali Alaatar

Faculty of أستاذ مشاركغير سعودي
Dentistry

 Basic & Clinical
Oral SciencesPathology  General

PathologyOncology aalatar@uqu.edu.sa

Dentistry Basic oral andأستاذغير سعوديعبد الرازق عبد الهادي عبد الهادي شتا8
clinical sciencesAnatomyAnatomyAnatomy Abdelrazek2004@yahoo.com

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(
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الكيمياء احليويه االكلينيكيهطب املختبراتالعلوم الطبية التطبيقيةأستاذغير سعوديغاده أحمد محمد ابو العال1
الكيمياء احليويه 

والبيولوجيه 
اجلزيئيه

 Molecular biology_
 tisssue culture

 _cancer _clinical
diagnosis

 Ghadaabou22@yahoo.com

تغذية تطبيقية تغذية انسان التغذية االكلينيكية العلوم الطبية التطبيقية أستاذغير سعوديإسالم أحمد محمود حيدر 2
وعاجية

التغذية والصحة يف املراحل 
العمرية املختلفة - التغذية 

االكلينيكية يف احلاالت 
املرضية - التغذية العاجية 
باستخدام حيوانات التجارب  

- املسح الغذائي - تقييم 
احلالة الغذائية - تقييم 
حاالت هشاشة العظام 

ملرضي الضغط و السكري 

553477031eslam_header@yahoo.com 

تغذية عاجيةتغذيةالتغذية االكلينيكيةالعلوم الطبية التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديسماء سعيد السعداء محمد3

 Clinical nutrition/
 nutrition and

 dietetics/
 food science/

 renal diseases/
diabetology

565927145samaa_elsoadaa@yahoo.com

تغذية إنسانتغذية وتصنيع غذائيالتغذية االكلينيكيةالعلوم الطبية التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديفراس سلطان إبراهيم العزة4
التغذية االكلينيكية، 

الفيتامينات واملعادن يف 
التغذية ، تغذية االطفال 

540833661fsazzeh@uqu.edu.sa

5 Amr Mohamed Abdelfattah
Mohamed

أستاذغير سعودي
 Collage of

 Applied Medical
Sciences

 Laboratory
Medicine

 Medical Laboratory
Sciences

 Infectious
Diseases

 Molecular
 Diagnostics and

Epidemiology
 amrmohamed2004@yahoo.com

580390044mosfor@yahoo.co.uk التغذية العاجيهتغذية وامراض سوء تغذيةالتغذية االكلينيكية العلوم الطبية التطبيقية أستاذغير سعوديمصطفى محمد حسني عصفر6

تغذية عاجيه تغذية وعلوم االطعمهالتغذية االكلينيكيهالعلوم الطبية التطبيقيةأستاذ مشاركغير سعوديعمرو عبد املرضي محمد رزق 7
544374853dr.amr_rezq@yahoo.comالتغذية العاجيهتطبيقيه

8 Mohamed Salaheldien
Mohamed Alayat

Applied Medical أستاذ مشاركغير سعودي
Science

 Physical Therapy
ProgramPhysical TherapyNeuroscience

 Therapeutic
 Modalities and laser

therapy
566003665msayiat@uqu.edu.sa

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسم الكليةالعلمية

اإلمييل )اختياري(
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Lamiaa400@yahoo.comمتريض االطفال.البحث العلمىمتريض االطفالالتمريضممارسات التمريضكليه التمريضأستاذ مشاركغير سعوديملياء أحمد السيد أحمد1

2Hayam  Ibrahim Abd El-
 Hamid Asfour

Nursing Nursing practices critical care and أستاذ مشاركغير سعودي
 emergency nursing

 critical
 care and

 emergency
 nursing

health maintenance,  
physiological and 

psychological needs 
of patients, patient 
safety, nurses skills 

development,evidence 
based practice in nursing, 

quality in health care, 
students assessment and 
evaluation, comptency  in 

nursing

564996675hiasfour @uqu.edu.sa 

الرتبة اجلنسيةاالسم )رباعيا(م
التخصص التخصص العامالقسم الكليةالعلمية

رقم اجلوالاالهتمامات البحثيةالدقيـــــــــــق
اإلمييل )اختياري(
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