
  كلٌة التربٌة بالمجمعة –بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة 

 أوالً: شعبة اإلدارة التربوٌة والتخطٌط 

 .c.v الموقع االلكترونً البرٌد االلكترونً التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة االسم م

  i.alzuaiber@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber إدارة وتخطٌط تربوي شاركأستاذ م عبدهللا الزعٌبر د. إبراهٌم 1

  a.altuwaijiri@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aaltuwaijiri إدارة وتخطٌط تربوي مشاركأستاذ  د.عبدالعزٌز عبدالرحمن التوٌجري 2

  azdajani@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/azdajani إدارة وتخطٌط تربوي مساعدأستاذ  د.أحمد زٌد الدعجانً 3

  m.alsuwayyid@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/malsuwayyid إدارة وتخطٌط تربوي شاركمأستاذ  د.محمد ناصر السوٌد 4

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

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

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

  f.alnogemish@mu.edu.sa  http://faculty.mu.edu.sa/falnogemish إدارة تربوٌة محاضر أ.فهد أحمد النغٌمش 8

  s.alshahrani@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/salshahrani وتخطٌط تربويإدارة  أستاذ مساعد د.صفٌه محمد الشهرانً 9

  a.habaka@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ahabaka إدارة وتخطٌط تربٌة مقارنه مساعدأستاذ  د. أمل سعٌد حباكه 11

  /m.alewardy@mu.edu.sa malewardy http://faculty.mu.edu.sa إدارة تربوٌة محاضر أ.منى محمد العوٌرضً 11

  h.hassan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/haaltuwijri إدارة وتخطٌط تربوي محاضر أ.حصة عبدهللا التوٌجري 12

  s.albadr@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/salbadr إدارة وتخطٌط تربوي معيدة أ.شذى عثمان البدر 13

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

    إدارة وتخطٌط تربوي محاضر أ.رٌام خالد المقرن 15
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  كلٌة التربٌة بالمجمعة –بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة 

 ثانٌا: شعبة أصول التربٌة                                  

الدرجة  االسم م
 العلمٌة

 .C.V الموقع االلكترونً البرٌد االلكترونً التخصص الدقٌق

 عقل عبدالعزٌز العقلد. 1
 أستاذ مساعد

 a.alaql@mu.edu.sa أصول تربٌه
 

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

  k.alofisan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/kalofisan أصول تربٌه أستاذ مساعد خالد إبراهٌم العفٌصاند. 2

  a.harbi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aharbi أصول تربٌه أستاذ مساعد علً حمود الحربًد. 3

أصول تربٌه وتربٌه  أستاذ مساعد سعد ذعار القحطانًد. 4
  st.alqahtani@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/stalqahtani اسالمٌة

   m.alharbi@mu.edu.sa أصول تربٌه أستاذ مساعد مساعد ضٌف هللا الحربًد. 5

  t.aldaghishy@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/taldaghishy أصول تربٌه محاضر ثامر علً الدغٌشًد. 6

  n.alfares@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nalfares أصول تربٌه محاضر نوره إبراهٌم الفارسأ. 7

 حٌاة عبدالعزٌز العسكرأ. 8
 محاضر

 ha.alaskar@mu.edu.sa تربٌهأصول 
  

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

  m.alsammri@mu.edu http://faculty.mu.edu.sa/mnalshammari أصول تربٌه محاضر مها مطلق الشمريأ. 9

  d.binhassan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/dbinhassan أصول تربٌه معيدة دارٌن عبدالعزٌز الحسنأ. 11

  r.alrokban@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ralrokban أصول تربٌه معيدة رنا عبدالرحمن الركبانأ. 11

  a.alhussini@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aalhussini أصول تربٌه معيدة أمانً أحمد الحسٌنًأ. 12
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  كلٌة التربٌة بالمجمعة –بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة 

 ثالثا : شعبة علم النفس

 .C.V الموقع االلكترونً البرٌد االلكترونً التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة االسم م

  l.alhusinan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ialhusinan علم النفس التربوي أستاذ مشارك عبدهللا الحسٌنان د. إبراهٌم 1

  i.alkhodairy@mu.edu.sa  http://faculty.mu.edu.sa/Ialkhodairy اختبارات ومقاٌٌس أستاذ مساعد عبدالعزٌز الخضٌري د. إبراهٌم 2

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

    علم النفس التربوي شاركاستاذ م د. الحمٌدي الضٌدان 4

  ak.ahmed@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ak.ahmed خدمة اجتماعٌة أستاذ مساعد خلٌفه ٌونس د. أحمد 5

  sm.ibrahim@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/smibrahim علم النفس التربوي أستاذ مساعد محمود إبراهٌم د. سماح 6

  h.esmaeil@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/hesmaeil صحة نفسٌه شاركأستاذ م محمد إسماعٌل د. حنان 7

  ar.alsalman@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aaalmusned علم نفس االجتماع محاضره أ.أروى عبدهللا السلمان 8

  /m.ebrahim@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ mebrahim صحة نفسٌة استاذ مشارك د. منى توكل السٌد إبراهٌم 9

  /http://faculty.mu.edu.sa  صحة نفسٌة استاذ مساعد إبراهٌم حمودة حمدي اٌمان 11
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  كلٌة التربٌة بالمجمعة –بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة 

 رابعا: شعبة المناهج وطرق التدرٌس 
 

 .C.V الموقع االلكترونً البرٌد االلكترونً التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة االسم م

مناهج وطرق تدرٌس  أستاذ مشارك د.عبدهللا أحمد الدهش 1
 رٌاضٌات

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

مناهج وطرق تدرٌس  أستاذ مشارك د.محمود جابر حسن 2
 جغرافٌا

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

  a.algofele@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aalgofele  مناهج وطرق تدرٌس محاضر أ.عبدهللا الغفٌلً الشمري 3

  n.ajialenezi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/najalenezi مناهج وطرق تدرٌس محاضر أ.ناجً حمٌد العنزي 4

  M.Alkaltham@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/malkaltham مناهج وطرق تدرٌس أستاذ مشارك د.مها إبراهٌم الكلثم 5

   bh.alrumaih@mu.edu.sa مناهج )تقوٌم تربوي( أستاذ مساعد د.بشائر حمد الرمٌح 6

مناهج وطرق تدرٌس لغة  أستاذ مساعد د.منى عبدالباسط الجمل 7
  m.emam@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/memam  عربٌة

مناهج وطرق تدرٌس لغة  أستاذ مساعد د. فاطمة فرٌد فخري  8
 إنجلٌزٌة

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

  s.hamada@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/shamada تدرسمناهج وطرق  استاذ مساعد د. سلوى على عبده حمادة 9

  n.almesned@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nalmesned مناهج وطرق تدرٌس محاضر أ.نوال صالح المسند 11

  n.alrajhi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nalrajhi وطرق تدرٌسمناهج  محاضر أ.نور شرف الراجحً 11

  a. alqutaim@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aalqutaim مناهج وطرق تدرٌس محاضر أ.أسماء عبدهللا القطٌم 12

مناهج وطرق تدرٌس  محاضر أبانمًأ.هدٌل عبدهللا  13
 حاسب آلً

h.abanumay@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/habanumay  

مناهج وطرق تدرس علوم  محاضر أ.غدٌر حمد العطٌه 14
 شرعٌة

g.alattiy@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/galattiy  

  a.abdullah@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aabdullah مناهج وطرق تدرٌس محاضر أ.أسٌل عبدهللا الصالح 15
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  n.alatyah@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/nalatyah مناهج وطرق تدرٌس محاضر أ.نوره حمد العطٌه 16

 معيده أ.تركٌة سعد العتٌبً 17
مناهج وطرق تدرٌس 

 رٌاضٌات
t.alotabi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/talotabi  
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  كلٌة التربٌة بالمجمعة –بٌان بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة 

 شعبة تقنٌات التعلٌم: خامسا 
الدرجة  االسم م

 العلمٌة
 .C.V الموقع االلكترونً البرٌد االلكترونً التخصص الدقٌق

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

  omsaidi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/omsaidi تقنٌات التعلٌم أستاذ مشارك د.عمر سالم الصعٌدي 2

د.ٌوسف عبدالرحمن  3
 الجمٌلً

 أستاذ مساعد
 تقنٌات التعلٌم

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

  m.aabahussain@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/maabahussain تقنٌات التعلٌم أستاذ مساعد د.محمد منصور اباحسٌن 4

 /a.algahtani@mu.edu.sa aalgahtani http://faculty.mu.edu.sa تقنٌات التعلٌم استاذ مساعد د. أمٌرة ناصر القحطانً 5

 
 

  f.alshammari@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/falshammari تقنٌات التعلٌم محاضر أ.فٌصل حاكم الشمري 6

  m.alhabshan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/malhabshan تقنٌات التعلٌم معيد راشد الحبشانأ.محمد  7

  k.alghamdi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/kalghamdi تقنٌات التعلٌم محاضره أ.خدٌجة علً الغامدي 8

  amm.almutairi@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/ammalmutairi تقنٌات التعلٌم محاضره أ.أمل مبارك المطٌري 9

  /n.alnafjan@mu.edu.sa n.alnafjan http://faculty.mu.edu.sa تقنٌات التعلٌم محاضره أ.نجالء إبراهٌم النفجان 11

  a.alahmed@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/aalahmed تقنٌات التعلٌم محاضره أ.أسماء محمد األحمد 11

أ.حصة عبدالعزٌز بن  12
 حسن

 محاضر
 تقنٌات التعلٌم

h.hassan@mu.edu.sa http://faculty.mu.edu.sa/hbinhassan 
 

 أ.خلود خالد المندٌل 13
 معيده

 k.almandeel@mu.edu.sa )ماجستٌر تقنٌات(
 

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