
 أمساء منسقي املؤمتر العلمي السابع

 (فقط  واإلمييل الواتسابطريق رسائل عن التواصل : ملحوظة)
 الجوال االٌمٌل الكلٌة االسم م

 ادارة األعمال  الخرج فخر الدٌن موسً دمحم/ د 1
fakhreldinmohamed@gmail.com 

f.mohamed@psau.edu.as 
0558364270 

 الهندسة بالخرج عبدالقادر سعد عبدهللا/ د 2
Ahmedkdr11@gmail.com 

a.abdullah@sau.edu.sa 
0535011728 

 العلوم الطبٌة الخرج  ولٌد صالح الدٌن السٌد / د 3
Waleeds306@gmail.com 

Waleeds306@yahoo.com 
0562114324 

 Mesferalharsh@hotmail.com 0583694414 السنة التحضٌرٌة  مسفر سعود الهرش / د  4

 العلوم االنسانٌة الخرج دمحم علً دمحم قاسم / د 5
Mk480417@gmail.com 

M_kassem1@yahoo.com 
0562324077 

 الصٌدلة الخرج  منشاوي عزمً منشاوي دمحم/ د 6
menazmd@gmail.com 

menazmd@yahoo.com 
0590833396 

 الطب الخرج  احمد رضوان جبر / د 7
Ahmedgabr76@gmail.com 

Aradwan76@hotmail.com 
0569267117 

 المجتمع بالخرج  مجدي ملٌجً عبدالحكٌم/ د 8
Mma6322@gmail.com 

Magdymelegy1975@yahoo.com 
0540090913 

 ahmednag@psau.edu.sa 0556564389  هندسة وعلوم الحاسب الخرج نغمٌشأحمد بن حسٌن / د  9

 التربٌة الخرج عبدهللا عبدالرحمن الغامدي/أ 10
Mbad66770@gmail.com 

Abo7ab@hotmail.com 
0545852996 

 mohasqah@gmail.com 0555181155 طب االسنان  األصقهدمحم ناصر / د 11

 f.alabodi@psau.edu.sa 0506464763 ادارة األعمال بالحوطة  فهد علً أحمد العبودي / أ 12

 اآلداب بالوادي مسٌب علً الوافً/ أ 13
musayyabalwafi@gmal.com 

musayyabalwafi@outlook.com 
0551188570 

 الهندسة بالوادي ٌوسف ابراهٌم ٌوسف درادكة/ د 14
Da.yuosefdarabkeh868@gmail.com 

daradkehy@yahoo.ca 
0558661590 

 التربٌة الوادي  فواز حسن شحادة / د 15
fwazshehda@gmail.com 

Fwaz1975@yahoo.com 
0532963373 

 h.shihabeldeen@psau.edu.sa 0542142044 العلوم االنسانٌة االفالج حسب الرسول ٌوسف التوم/ د 16

17 
 ناصرنجٌب فخر الدٌن بن / د

 
 n.bennasr@psau.edu.sa 0553961871 العلوم والدراسات السلٌل 



 السابعأمساء منسقات املؤمتر العلمي 
 (فقط  واإلمييل الواتسابالتواصل عن طريق رسائل : ملحوظة)

 م 
 الجوال االٌمٌل الكلٌة االسم

 ومضة عبدالرحمن الحاج / أ 1
هندسة وعلوم الحاسب 

 الخرج
w.nagmaldin@psau.edu.sa 0555585988 

 helbahry@yahoo.com 0530581675 السنة التحضٌرٌة حنان فتحً الشرٌف البحري/د 2

 nadiaradwan18@yahoo.com 0561728094 العلوم الطبٌة الخرج نادٌة لطفً رضوان دمحم / ا 3

 Mf.alblali@psau.edu.sa 0530168315 ادارة االعمال الخرج   الباللًمنى فهد صالح / أ 4

 n.alrshoud@psau.edu.sa 0552677827 التربٌة الخرج نوال سالم الرشود/ أ 5

 amaniawaad@hotmail.com 0550689113 الصٌدلة امانً شفٌق عواد / د.أ 6

 l.khearalla@psau.edu.sa 0550689113 العلوم و الدراسات الخرج لمٌاء عبدهللا خٌرهللا/ أ 7

 m.altoeis@psau.edu.sa 0537023413 التربٌة الدلم   الطعٌسمها فهد /أ 8

 العلوم االنسانٌة الحوطة فاطمة عبدالعزٌز الكلٌب / أ 9
anamil2000@hotmail.com 

Fatima.alkolaib@gmail.com 
0557086020 

 Rawanal-kebairi@hotmail.com 0500752292 العلوم االنسانٌة االفالج الكبٌريروان معجب / أ 10

 mega_mega27@yahoo.com 0558153913 العلوم الطبٌة الوادي  عرفات عبدالعاطًمجٌدة / د 11

 التربٌة الوادي  نهاد عبدالرحمن عبده / أ 12
nehadabdou@yahoo.com 

inf_mm@yahoo.com 
0501284696 

 العلوم االنسانٌة السلٌل  صفاء عبدالقادر خضر/ د 13
safaa.khedr57@yahoo.com 

safaa_khedr57@gmail.com 
0559381409 

 b.muflh@psau.edu.sa 0502541831 بالوادي  االداب بلقٌس أحمد عبدهللا/ أ  14


