
   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 قائمة بأسماء املحكمين املعتمدين في قسم الدراسات اإلسالمية

 

        

  

 اسم العضو

 

 الرتبة

 

 التخصص

 

 رقم الهاتف

 

 البريد االلكتروني

 

 جهة العمل

ــــ وعلوم القرآنالتفسير  أستاذ ا.د. فوزية صالح محمد الخليفي  .1 ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ جامعة األميرة نورة بنت  fsalkhulaify @pnu.edu.sa ـــــ

 عبدالرحمن

 Felwh.111@gmail.com 0504491908 التفسير وعلوم القرآن أستاذ ا.د. فلوة ناصر حمد الراشد  .2

fnalrashid@pnu.edu.sa 

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  mmalharbi@pnu.edu.sa 0504403356 التفسير وعلوم القرآن أستاذ مي محمد هالل الحربي ا.د.  .3

 عبدالرحمن

 /laalqtheby@pnu.edu.sa 0505210939 التفسير وعلوم القرآن أستاذ ا.د. لولوة عبدهللا عبدالعزيز القضيبي  .4

lulwah51@gmail.com 

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

 /  naaltwalh@pnu.edu.sa 0505230431 القراءات أستاذ ا.د. نمشة عبدهللا مطلق الطوالة  .5

dntw@hotmail.com 

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

mailto:laalqtheby@pnu.edu.sa/


   

 

  

 

 

 

 

  

 

جامعة األميرة نورة بنت  maqasem@pnu.edu.sa ______ النبوية وعلومهاالسنة  أستاذ ا.د. منى أحمد عبدالرحمن القاسم  .6

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  _____ 0555225126 السنة النبوية وعلومها أستاذ املبارك حمد علي ا.د. نجالء  .7

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  naalshmrok@pnu.edu.sa _____ الفقه أستاذ الشمروخ ماثل ا.د. ناهدة عطا هللا  .8

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت   aaaljulayel@pnu.edu.sa 0504469743 الفقه أستاذ .د. البندري بنت عبد هللا الجليلا  .9

 عبدالرحمن

 /saalhazmi@pnu.edu.sa 0504186681 العقيدة أستاذ شريفة أحمد عبدالفتاح الحازميا.د.   .10

asmhhaa7@hotmail.co.uk 
جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  maalhoshany@pnu.edu.sa 0554407522 العقيدة أستاذ . مريم علي سليمان الحوشانيا.د  .11

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  aaalmousa@pnu.edu.sa 0555644840 الفقهأصول  أستاذ أسماء عبدهللا محمد املوس ىا.د.   .12

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  rmalateeq@pnu.edu.sa _____ التفسير وعلوم القرآن مشاركأستاذ  د. رقية محمد علي العتيق  .13

 عبدالرحمن

 /  fouz@hotmail.com-dr 0555250047 السنة النبوية وعلومها أستاذ مشارك الصالح أحمد د. فوز محمد  .14

FOMAlsaleh@pnu.edu.sa 

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

https://mail.pnu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=_UXbVGhIfz03Mt4Y8A37famWxQFItaoT6awZj0-5WVkZZ5ok6FTYCA..&URL=mailto%3aaaaljulayel%40pnu.edu.sa
mailto:saalhazmi@pnu.edu.sa/
mailto:dr-fouz@hotmail.com
mailto:dr-fouz@hotmail.com


   

 

  

 

 

 

 

  

 

جامعة األميرة نورة بنت  naalshehri@pnu.edu.sa 0564748602 السنة النبوية وعلومها أستاذ مشارك  نورة عبد هللا بن متعب الشهري د.  .15

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  nfaleid@pnu.edu.sa 0505258495 السنة النبوية وعلومها أستاذ مشارك العيد إبراهيم فهد د. نورة   .16

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  haalmutlaq@pnu.edu.sa 0555209282 الفقه أستاذ مشارك د. حياة عبدهللا محمد املطلق  .17

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  mialsdhan@pnu.edu.sa 0505278616 العقيدة أستاذ مشارك السدحان إبراهيم عبدهللا د. مديحة  .18

 عبدالرحمن

ــــ 0505809591 السنة النبوية وعلومها أستاذ مشارك الحساوي  محمد د. نورة عبدهللا  .19 ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ جامعة األميرة نورة بنت  ـــــ

 عبدالرحمن

ـــــــ 0553446813 الفقه أستاذ مشارك الوثالنزيد د. أمنة علي   .20 ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ جامعة األميرة نورة بنت  ـــــ

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة بنت  ______ 0505457715 الفقهأصول  أستاذ مشارك فاطمة عبدهللا محمد العمري د.   .21

 عبدالرحمن

 

 

 

 وكيلة القسم للدراسات العليا والبحث العلمي

 الحميميديد. منتهى بنت منصور 

 


