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 الربيد االلكرتوني التخصص الدقيق التخصص العام املرتبة االسم القسم االكادميي الكلية م

 haaljhny@pnu.edu.sa أصول تـربيـة إسالمية التربية أستاذ  حنان عطيه عبدالحميد الجهني اصول التربية  التربيةكلية  1

 tialhloh@pnu.edu.sa تربية إسالمية  التربية أستاذ مشارك طرفة ابراهيم محمد الحلوه اصول التربية  كلية التربية 2

 saalzubaery@pnu.edu.sa مسار اإلعاقة السمعية علم النفس أستاذ مشارك عبدهللا سليمان الزبيريشريفة  التربية الخاصة كلية التربية 3

 التربية تربيه خاصه أستاذ مساعد عال  محي الدين  محمد أبو سكر التربية الخاصة كلية التربية 4
omabusukkar@pnu.edu.sa 

 maaSulaiman@pnu.edu.sa التربية الخاصة التربية الخاصة أستاذ مساعد السليمانمها عبدهللا عبدالرحمن  التربية الخاصة كلية التربية 5

 maalrashid@pnu.edu.sa اصول التربية االسالمية رياض األطفال أستاذ مساعد مضاوي عبدالرحمن ابراهيم الراشد الطفولة مبكرة كلية التربية 6

 amalhosan@pnu.edu.sa مناهج طرق تدريس العلوم المناهج وطرق التدريس أستاذ  مسلم الحصاناماني محمد  المناهج وطريق التدريس كلية التربية 7

 sgalfaleh@pnu.edu.sa علومالمناهج وطرق تدريس  المناهج وطرق التدريس أستاذ  سلطانة قاسم فالح الفالح المناهج وطريق التدريس كلية التربية 8

 المناهج وطرق التدريس أستاذ منيرة عبدالعزيز علي الحريشي المناهج وطريق التدريس كلية التربية 9
طرق تدريس اللغة ومناهج 

 العربية
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 gsalrshod@pnu.edu.sa طرق تدريس العلومومناهج  المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك جواهر سعود محمد الرشود المناهج وطريق التدريس كلية التربية 17
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 amaljaser@pnu.edu.sa مناهج وطرق تدريس انجليزي المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك عفاف محمد صالح الجاسر المناهج وطريق التدريس كلية التربية 19
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 mmalrshed@pnu.edu.sa طرق تدريس العلومومناهج  المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك منيرة محمد فهد الرشيد المناهج وطريق التدريس كلية التربية 22

 المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك هدى عمر محمد الوهيبي المناهج وطريق التدريس كلية التربية 23
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 اإلنجليزية
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 hsalgady@pnu.edu.sa العامة المناهج وطرق التدريس وطرق التدريسالمناهج  أستاذ مشارك هيفاء سليمان عبدهللا القاضي المناهج وطريق التدريس كلية التربية 24

 المناهج وطريق التدريس كلية التربية 25
وضحى حباب عبدهللا العصيمي 

 العتيبي
 whalotaibi@pnu.edu.sa مناهج وطرق تدريس أحياء المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك

 aaoyaid@pnu.edu.sa تقنيات التعليم تكنولوجيا التعليم أستاذ مشارك افنان عبدالرحمن محمد عييد تقنيات التعليم كلية التربية 26

 aaalmozan@pnu.edu.sa وسـائل وتقنيات التعليم المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك امل علي سعد الموزان تقنيات التعليم كلية التربية 27

 hmalshaya@pnu.edu.sa وسـائل وتقنيات التعليم المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك محمد شايع الشايعحصة  تقنيات التعليم كلية التربية 28

 haalzain@pnu.edu.sa وسـائل وتقنيات التعليم المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك حنان اسعد هاشم الزين  تقنيات التعليم كلية التربية 29

 ssaljreoy@pnu.edu.sa وسـائل وتقنيات التعليم المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك سهام سلمان محمد الجريوي تقنيات التعليم كلية التربية 30

 maalfaleh@pnu.edu.sa وسـائل وتقنيات التعليم المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك مريم عبدالرحمن محمد الفالح تقنيات التعليم كلية التربية 31

 aialsogeh@pnu.edu.sa علم نفس النمو علم النفس أستاذ مشارك الجوهره ابراهيم حمد آل صقيه علم النفس كلية التربية 32

 faaldasary@pnu.edu.sa صحة نفسية علم النفس أستاذ مشارك فاطمة علي ناصر الدوسري علم النفس كلية التربية 33

 loalshaalan@pnu.edu.sa االرشاد النفسي علم النفس أستاذ مشارك لطيفة عثمان ابراهيم الشعالن علم النفس كلية التربية 34

 dmalnusaer@pnu.edu.sa ادارة تعليم عالي إدارة وتخطيط تربوي أستاذ دالل منزل مقبل النصير اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 35

 smkaki@pnu.edu.sa ادارة تعليم عالي إدارة وتخطيط تربوي أستاذ سهام محمد صالح كعكي اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 36

 smzarah@pnu.edu.sa ادارة تعليم عالي إدارة وتخطيط تربوي أستاذ سوسن محمد عبدالعزيز زرعة اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 37

 aaalmenee@pnu.edu.sa إدارة وتخطيط تربوي إدارة وتخطيط تربوي أستاذ مشارك الجوهرة عبدالرحمن ابراهيم المنيع اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 38

 saalaskr@pnu.edu.sa إدارة تـربـويـة إدارة وتخطيط تربوي أستاذ مشارك شيخة راشد محمد العسكر اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 39

 fsalshammari@pnu.edu.sa إدارة وتخطيط تربوي إدارة وتخطيط تربوي أستاذ مشارك عبدهللا الشمريفوزية صالح  اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 40
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 nmalblehd@pnu.edu.sa إدارة وتخطيط تربوي إدارة وتخطيط تربوي أستاذ مشارك نوره محمد صالح البليهد اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 43

 amalomr@pnu.edu.sa تربوي وتخطيطإدارة  تربوي وتخطيطإدارة  مساعدأستاذ  الجوهرة محمد عبدهللا العمر اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 44

 Bsreshoody@pnu.edu.sa ادارة تعليم عالي إدارة وتخطيط تربوي مساعدأستاذ  بدرية سليمان ابراهيم الرشودي والتخطيط التربوي اإلدارة كلية التربية 45

 moalzamil@pnu.edu.sa إدارة وتخطيط تربوي إدارة وتخطيط تربوي مساعدأستاذ  مها عثمان زامل الزامل اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 46

 العلوم الرياضية أستاذ فدوى سالمة عوده ابومريفه العلوم الرياضية كلية العلوم 47
رياضيات بحته )نظرية األعداد 

 الجبرية(
fsabumuryifah@pnu.edu.sa 

 العلوم الرياضية أستاذ فاطمة محمد ناصر العبودي  العلوم الرياضية كلية العلوم 48
رياضيات بحته )نظرية األعداد 

 الجبرية(
fmOboudi@pnu.edu.sa 

 zakhan@pnu.edu.sa رياضيات بحته-تفاضلية  العلوم الرياضية أستاذ مشارك زرين عبدالحميد عبدالعزيز خان العلوم الرياضية كلية العلوم 49
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 العلوم الرياضية أستاذ مشارك فائزه محمد ناصر الفائز العلوم الرياضية كلية العلوم 52
رياضيات تطبيقية )ديناميكا 

 والغازات(الموائع 
fmalfaiz@pnu.edu.sa 

 العلوم الرياضية كلية العلوم 53
نازك عبدالعزيز عبدالرحمن 

 العيسى
 naalessa@pnu.edu.sa فازي( جبر)رياضيات بحته   العلوم الرياضية أستاذ مشارك

 nmalghufilly@pnu.edu.sa احصاء رياضي العلوم الرياضية أستاذ مشارك نائلة مطلق ابراهيم الغفيلي العلوم الرياضية كلية العلوم 54

 raalghamdi@pnu.edu.sa رياضيات بحتة جبر العلوم الرياضية أستاذ مساعد الغامدي محمد عاشور رضى العلوم الرياضية كلية العلوم 55
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