
  كلية التربية بالمجمعة –بيان بأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية 

 أوالً: شعبة اإلدارة التربوية والتخطيط 

 .c.v الموقع االلكتروني البريد االلكتروني التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم م

  i.alzuaiber@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber إدارة وتخطيط تربوي شاركأستاذ م د.إبراهيم عبدهللا الزعيبر 1

  a.altuwaijiri@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aaltuwaijiri إدارة وتخطيط تربوي مشاركأستاذ  د.عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري 2

  azdajani@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/azdajani إدارة وتخطيط تربوي مساعدأستاذ  د.أحمد زيد الدعجاني 3

  m.alsuwayyid@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/malsuwayyid إدارة وتخطيط تربوي مساعدأستاذ  د.محمد ناصر السويد 4

  f.aljaduoa@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/faljaduoa إدارة تربوية مساعدأستاذ  د.فهد عبدهللا الجدوع 5

  s.alhmoud@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/salhmoud إدارة تربوية مساعدأستاذ  د.سعد عبدالرحمن ال حمود 6

  a.kotait@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/akotait إدارة وتخطيط تربوي مساعدأستاذ  د.عدنان محمد قطيط 7

  Ffaa1155@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/falnogemish إدارة تربوية محاضر أ.فهد أحمد النغيمش 8

  s.alshahrani@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/salshahrani إدارة تربوية أستاذ مساعد محمد الشهراني د.صفيه 9

  a.habaka@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ahabaka إدارة وتخطيط تربية مقارنه مساعدأستاذ  د. أمل سعيد حباكه 10

   qwqw1400@hotmail.com إدارة تربوية محاضر أ.منى محمد العويرضي 11

  h.hassan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/haaltuwijri إدارة تربوية محاضر أ.حصة عبدهللا التويجري 12

  s.albadr@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/salbadr إدارة وتخطيط تربوي معيدة أ.شذى عثمان البدر 13
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  كلية التربية بالمجمعة –بيان بأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية 

 ثانيا : شعبة أصول التربية                                  

الدرجة  االسم م
 العلمية

 .C.V الموقع االلكتروني البريد االلكتروني التخصص الدقيق

  akz66@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/aalaql أصول تربيه أستاذ مساعد عقل عبدالعزيز العقلد. 1

  k.alofisan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/kalofisan أصول تربيه أستاذ مساعد خالد إبراهيم العفيصاند. 2

  a.harbi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aharbi أصول تربيه أستاذ مساعد علي حمود الحربيد. 3

أصول تربيه وتربيه  أستاذ مساعد سعد ذعار القحطانيد. 4
  st.alqahtani@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/stalqahtani اسالمية

 malharbi@mu.edu.sa tp://faculty.mu.edu.sa/malharbiht أصول تربيه أستاذ مساعد مساعد ضيف هللا الحربيد. 5
 

 

    أصول تربيه محاضر ثامر علي الدغيشيد. 6

  d.mahmoud@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/dmahmoud أصول تربيه أستاذ مساعد حمدي الشريف دعاءد. 7

  n.alfares@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nalfares أصول تربيه محاضر نوره إبراهيم الفارسأ. 8

  Hayat14077@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/haalaskar أصول تربيه معيدة حياة عبدالعزيز العسكرأ. 9

  m-alshammarri@hotmail http://faculty.mu.edu.sa/mnalshammari أصول تربيه معيدة مها مطلق الشمريأ. 10

  d.binhassan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/dbinhassan أصول تربيه معيدة دارين عبدالعزيز الحسنأ. 11

  r.alshnaifi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ralshnaifi إدارة وتخطيط تربوي معيدة أ.آمال ناصر الشنيفي 14

   r.i.o@hotmail.com إدارة وتخطيط تربوي معيدة أ.ريام خالد المقرن 15
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  r.alrokban@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ralrokban أصول تربيه معيدة رنا عبدالرحمن الركبانأ. 12

  a.alhussini@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aalhussini أصول تربيه معيدة أماني أحمد الحسينيأ. 13

 

  كلية التربية بالمجمعة –بيان بأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية 

 ثالثا : شعبة علم النفس

 .C.V الموقع االلكتروني البريد االلكتروني التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم م

  l.alhusinan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ialhusinan النفس التربويعلم  أستاذ مشارك د.ابراهيم عبدهللا الحسينان 1

  ibrahim323@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/Ialkhodairy اختبارات ومقاييس أستاذ مساعد د.ابراهيم عبدالعزيز الخضيري 2

  kalshabanat@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/kalshbanat علم النفس أستاذ مساعد د.خالد عبدهللا الشبانات 3

  ak.ahmed@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ak.ahmed خدمة اجتماعية أستاذ مساعد د.أحمد خليفه يونس 4

  e.elnemr@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/eelnemr صحة نفسيه أستاذ مساعد النمر  د. إسالم 5

  e.alhessa@ mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ealhessa علم النفس التربوي أستاذ مساعد د.إيمان عبدهللا الحيصه 6

  sm.ibrahim@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/smibrahim علم النفس التربوي مساعدأستاذ  د.سماح محمود إبراهيم 7

  h.esmaeil@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/hesmaeil صحة نفسيه أستاذ مساعد د.حنان محمد إسماعيل 8

  bb-18-love@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/aaalmusned علم نفس االجتماع محاضره أ.أروى عبدهللا السلمان 
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  كلية التربية بالمجمعة –بيان بأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية 

 رابعا: شعبة المناهج وطرق التدريس 
 

 .C.V الموقع االلكتروني البريد االلكتروني التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم م

مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك د.عبدهللا أحمد الدهش 1
 رياضيات

dahash@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aaldahash  

مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك د.محمود جابر حسن 2
 جغرافيا

mahmed@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/malsuwayyid  

   -  مناهج وطرق تدريس محاضر أ.عبدهللا الغفيلي الشمري 4

  najialenezi@gmail.com http://faculty.mu.edu.sa/ najialenezi مناهج وطرق تدريس محاضر أ.ناجي حميد العنزي 5

  M.Alkaltham@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/malkaltham مناهج وطرق تدريس أستاذ مساعد د.مها إبراهيم الكلثم 6

   bhrmj@hotmail.com مناهج )تقويم تربوي( أستاذ مساعد د.بشائر حمد الرميح 7

  m.eldsouky@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/meldsouky مناهج وطرق تعليم فني أستاذ مساعد د.منى محمد الدسوقي 8

مناهج وطرق تدريس لغة  أستاذ مساعد د.نسرين عبدالباسط العناني 9
 إنجليزية

N.elenany@ mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nelenany  

مناهج وطرق تدريس دين  أستاذ مساعد د.سعاد جابر محمود 10
  s.mahmoud@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/smahmoud ولغة عربية

 د.منى عبدالباسط الجمل 11
 أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس لغة 
 عربية

amr19901990@yahoo.com 
 

http://faculty.mu.edu.sa/memam 
 

مناهج وطرق تدريس لغة  أستاذ مساعد د. فاطمة فريد فخري  12
 إنجليزية

f.sarwa@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/fsarwa/   

مناهج وطرق تدريس لغة  أستاذ مساعد د.نبيله عبدالرحمن الجرايده 13
 عربية

n.aljridh@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/naljridh  

مناهج وطرق تدريس لغة  أستاذ مساعد د.زينب جعفر عباس 14
 عربية

z.gafar@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/zgafar  
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مناهج وطرق تدريس علوم  أستاذ مساعد محمد محمود د.إيمان 15
 بيولوجية

Em.mahmoud@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/emmahmoud  

  Nawal303@msn.com http://faculty.mu.edu.sa/nalmesned مناهج وطرق تدريس محاضر أ.نوال صالح المسند 16

 محاضر أ.نور شرف الراجحي 17
 ssnssn@hotmail.com مناهج وطرق تدريس

 
http://faculty.mu.edu.sa/nalrajhi  

  RAZ-R100@HOTMAIL.COM http://faculty.mu.edu.sa/aalqutaim مناهج وطرق تدريس محاضر أ.أسماء عبدهللا القطيم 18

مناهج وطرق تدريس  محاضر أ.هديل عبدهللا أبانمي 19
 حاسب آلي

anglllle@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/habanumay  

مناهج وطرق تدرس علوم  محاضر أ.غدير حمد العطيه 20
 شرعية

om.mte@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/galattiy  

  A22s22e@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/aabdullah مناهج وطرق تدريس معيده أ.أسيل عبدهللا الصالح 21

  Toomo.7@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/nalatyah مناهج وطرق تدريس معيده أ.نوره حمد العطيه 22

مناهج وطرق تدريس  معيده أ.تركية سعد العتيبي 23
 رياضيات

Turkiah-5@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/talotabi  
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  كلية التربية بالمجمعة –بيان بأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية 

 شعبة تقنيات التعليم: خامسا 
 .C.V الموقع االلكتروني البريد االلكتروني التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم م

  a.mohammd@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/amohammd تقنيات التعليم أستاذ د.أحمد محمد سالم 1

  omsaidi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/omsaidi تقنيات التعليم أستاذ مشارك د.عمر سالم الصعيدي 2

مناهج وطرق تدريس تقنيات  أستاذ مشارك د.محمد احمد جزر 3
 تعليم

m.gazer@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/mgazer  

د.يوسف عبدالرحمن  4
 الجميلي

 أستاذ مساعد
 تقنيات التعليم

y.aljemely@mu.edu.sa 
http://faculty.mu.edu.sa/yaljemely  

   s.mu.edu.sa@430320061 تقنيات التعليم أستاذ مساعد د.محمد منصور اباحسين 5

  f.alshammari@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/falshammari تقنيات التعليم محاضر أ.فيصل حاكم الشمري 6

   al-habshan@hotmail.com تقنيات التعليم معيد أ.محمد راشد الحبشان 7

  k.alghamdi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/kalghamdi تقنيات التعليم محاضره أ.خديجة علي الغامدي 8

  Amol.aaa@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/ammalmutairi تقنيات التعليم محاضره أ.أمل مبارك المطيري 9

   n.alnafjan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nalnafjan تقنيات التعليم محاضره أ.نجالء إبراهيم النفجان 10

  asma1111@hotmail.com http://faculty.mu.edu.sa/aalahmed تقنيات التعليم محاضره أ.أسماء محمد األحمد 11

  h.binhassan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/hbinhassan تقنيات التعليم معيده أ.حصة عبدالعزيز بن حسن 12

  k.almandeel@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/kalmandeel اقتصاد معيده أ.خلود خالد المنديل 13
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