
ون والباحث  ونوالمستشار ونالمحكم  

 رقم الجوال  البريد االلكتروني الجامعي  التخصص  التخصص الدقيق المجال  االهتمامات البحثية 
 الدرجة

 العلمية 
 م االسم

 -التنمية المستدامة  - األمن السيبراني
المشاركة المجتمعية والتنمية   -االيتام 

 -المواطنة الرقمية   -قضايا المرأة  -
المشاريع متناهية   -المجال الصحي 

 السياحة واآلثار  -بطالة الخريجين  -الصغر 

 خدمة الفرد  مستشار 
خدمة 

 اجتماعية 
fsalzuober@pnu.edu.sa 054700114  1 الزبير سبيت فوزيه د.ا استاذ 

التميز المؤسسي ،  ،رعاية المعاقين
رعاية األيتام ، جودة مؤسسات الرعاية 

االجتماعية ، الشباب الجامعي ، التطوع ، 
 .بناء قدرات مؤسسات القطاع غير الربحي

 محكم 

الممارسة العامة مع 
والجماعات   األفراد 

 والمنظمات والمجتمعات 

خدمة 
 اجتماعية 

aymangala_75@yahoo.com 0563776846  جالله  أحمد أيمن د.ا استاذ 
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 تنظيم المجتمع محكم  جميع مجاالتها فيالبحوث االجتماعية 
خدمة 

 اجتماعية 
aaelneanay@pnu.edu.sa 0553365919  3 ا.د عبير علي النعناعي  استاذ 

 خدمة الفرد  محكم  االسرة والشباب التطوع والمرأة
خدمة 

 اجتماعية 
afalfreikh@pnu.edu.sa 0553060601  مشارك استاذ 

 
 د أمل فيصل الفريخ 
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 خدمه فرد مستشار  المرأة  -الشباب  - األسرةمجال 
خدمه 

 اجتماعيه 
jmallaboon@pnu.edu.sa 0506472778  د. جميله محمد اللعبون استاذ مشارك 
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 خدمة الجماعة  مستشار  الطفولة األسرة و
خدمة 

 اجتماعية 
wialmugail@pnu.edu.sa 0557687121  6 د. وجدان ابراهيم المقّيل  استاذ مشارك 

 -النفسي   -االطفال  -االسري 
 االجتماعي -السلوكي 

 خدمة الفرد  مستشار 
خدمة 

 اجتماعية 
maalsunbl@pnu.edu.sa 0504108967  د. منيرة عبد الله السنبل  استاذ مشارك 
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 ,ذوي االحتياجات الخاصة  ,المرأة ,الشباب 
التعلم ,الممارسة المهنية 

 التميز المؤسسي ,االلكتروني

 محكم 
مجاالت الخدمة  

 االجتماعية 

خدمة 
 اجتماعية 

garamdan@pnu.edu.sa 0537131623  استاذ مشارك 

 

جيهان عبد الحميد   د.
 رمضان 
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 -قضايا ومشكالت االسرة والطفل 
-المرأة وتمكين دورها المجتمعي 

الصحة وادارة  -االعمال التطوعية 
 االزمات 

 خدمة الفرد  محكم 
خدمة 

 اجتماعية 
RMSayed@pnu.edu.sa 0559098716  9 د. رندا محمد سيد أحمد  استاذ مشارك 
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ون والباحث  ونوالمستشار ونالمحكم  

الخدمة   .والتنمية المرأةدراسات 
 التنمية  االجتماعية .الجندر.

 محكم 
ممارسة عامة  .مجاالت

 ..مجال مدرسي

خدمة 
 اجتماعية 

eialkarim@pnu.edu.sa 0531655079  ا.د النعمه ابراهيم عوض   استاذ مساعد
 الكريم خالد
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 األسرةمجال - األسرية الحمايةمجال 
-مجاالت العمل التطوعي-والطفولة

مجاالت العالج السلوكي وغيره من 
 االجتماعية المجاالت 

 ة الجماعخدمة  باحث
خدمه 
 اجتماعه 

naalrubaie@pnu.edu.sa 0503406966  استاذ مساعد 
نوال بنت عبدالعزيز   د.

 الربيع
11 

 خدمة جماعة  باحث ,المرأة  الطفولة ,االيتام
خدمة 

 اجتماعيه 
atalqahtani@pnu.edu.sa 0502309800  استاذ مساعد 

عواطف يحيى   .د
 القحطاني
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 خدمة الفرد  باحث مجال االيتام ، ومجال االستشارات االسرية
خدمة 

 اجتماعية 
Emalsaleh@pnu.edu.sa 0503274707  13 الصالح  محمد إكرام. د استاذ مساعد 

 خدمة جماعة  باحث االطفال، المرأة، المسنين، الشباب 
خدمة 

 اجتماعية 
FASeeleman@pnu.edu.sa 0535761514  استاذ مساعد 

فاطمة عبد الرازق  د.
 محمد
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تمكين المرأة ,خدمة اجتماعية طبية 
 منصات اجتماعية ,العنف,حقوق المرأة ,

 باحث

خدمة اجتماعية طبية  
تمكين المرأة /حقوق  /

المرأة /العنف/ منصات  
 اجتماعية 

خدمة 
 اجتماعية 

haalmazyad@pnu.edu.sa 0500664006  15 د. هياء علي المزيد استاذ مساعد 

 أسرى خدمة فرد وإرشاد  باحث االرشاد االسري 
خدمة 

 اجتماعية 
rsalshehri@pnu.edu.sa 0551555195  16 د. ريم صالح الشهري استاذ مساعد 

 خدمه فرد باحث مجال االرشاد االسري
خدمه 

 اجتماعيه 
bsalmotairy@pnu..edu.sa 0533490899  17 د. بدريه سعود المطيري  مساعد استاذ 

 خدمة الفرد  باحث ,القيادة,األسرة التعليم
خدمة 

 اجتماعيه 
Haalfaraidi@pnu.edu.sa 0566810829  استاذ مساعد 

د. حمده عبدالله  
 الفرائضي
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االهتمامات البحثية / العنف األسري /  
ير االجتماعي /  التنمية / المرأة / التغي

 ريادة االعمال 
 جتمع تنظيم الم محكم 

خدمة 
 19 رضي د. جيهان صالح ل أستاذ مساعد  jslerdi@pnu.edu.sa 0504168130 اجتماعية 
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