
 

 المسمى الوظيفي تحويلة البريد اإللكتروني

 مركز أبحاث العلوم الصحية

 مكتب المدير التنفيذي

aaaltamimi@pnu.edu.sa  المدير التنفيذي لمركز أبحاث العلوم الصحية / مدير الخدمات المساندة لألبحاث 44770 

KIAljuaidan@pnu.edu.sa  مساعد إداري أول 44785 

(HSRC@pnu.edu.sa) الخدمات المساندة إدارة  

(HSRC-QM@pnu.edu.sa)  والسالمةمكتب الجودة  

fmalbohairy@pnu.edu.sa  44790 
والسالمة/ المدير المكلف للبحوث  مكتب الجودة إدارة مشرف/  مشارك باحث

 الخارجية

aaaseeri@pnu.edu.sa المساندةمنسق إدارة الخدمات  44784   

(HSRC-PR@pnu.edu.sa)  العالقات العامة واإلعالم 

hmalmazyad@pnu.edu.sa 44771 أخصائي عالقات عامة وإعالم ثاني 

(HSRC-ATA@pnu.edu.sa) وحدة التخطيط والتطوير 

eialfantoukh@pnu.edu.sa  44764 المدير المكلف لوحدة التخطيط والتطوير/ مدير مشروع أبحاث أول 

amtawfik@pnu.edu.sa  مدير مشروع أبحاث أول 44881 

aaalkhalifah@pnu.edu.sa  أخصائي إحصاء حيوي ثاني 44765 

naalkonain@pnu.edu.sa  أخصائي تدريب وتطوير ثاني 44762 

DAAlenazi@pnu.edu.sa  أخصائي تدريب وتطوير ثالث 44794 

YMAlAzzaz@pnu.edu.sa 44827 ثالث وتطوير تدريب أخصائي  

KMAsiri@pnu.edu.sa  مصمم جرافيك 44828 

(Hsrc-dc@pnu.edu.sa) الوبائيات واإلحصاء الحيوي / عيادة البيانات وحدة  

namoalbawardi@pnu.edu.sa 44763 
أبحاث المدير المكلف لوحدة علم األوبئة واإلحصاء الحيوي/ نائب رئيس مركز 

 نمط الحياة والصحة/ أخصائي علم أوبئة بحثية أول

Mmaljumaiah@pnu.edu.sa 44782 مساعد إداري ثالث 

shalsulaiman@pnu.edu.sa 44792 باحث أوبئة ثالث 

dsaljasser@pnu.edu.sa ثالث أوبئة باحث 44789   

laalrasheed@pnu.edu.sa ثالث أوبئة باحث 44791   

AAAlBaiz@pnu.edu.sa ثاني أوبئة باحث 44781   

RSAlbogamy@pnu.edu.sa 44798 مترجم ثالث 

 مركز أبحاث نمط الحياة والصحة

halhazzaa@hotmail.com  عالم أبحاث أول/ رئيس مركز أبحاث نمط الحياة والصحة 44816 

AFAlghannam@pnu.edu.sa 44812 عالم أبحاث ثاني 

AAAlmasud@pnu.edu.sa 44823 باحث مشارك أول 

Arsaltalhi@pnu.edu.sa تقنية أبحاث أول أخصائي 44815   

MSAljabiri@pnu.edu.sa 44796 ثاني أبحاث تقنية أخصائي  

shaalothman@pnu.edu.sa 44813 باحث مشارك أول 

amjan@pnu.edu.sa  مساعد باحث أول 44788 

HAAlHoqail@pnu.edu.sa 44795 ثاني باحث مساعد  

(Hsrc-it@pnu.edu.sa) قسم الخدمات اإلدارية والفنية / مكتب معلوماتية البحوث   

maalamasi@pnu.edu.sa  مدير مكلف لقسم الخدمات اإلدارية والفنية  44766 

WKAlGhaslan@pnu.edu.sa 44814  مهندس تقنية معلومات أول 

NSBinMunif@pnu.edu.sa 44811  مهندس تقنية معلومات ثاني 

wmalahaideb@pnu.edu.sa 44744  مهندس تقنية معلومات ثالث 

IAAlzannan@pnu.edu.sa  فني تقنية معلومات أول  44797 

 الشؤون المالية

Moaalotaibi@pnu.edu.sa  أخصائي محاسبة أول 2508 

hamalmutairi@pnu.edu.sa 2519 أخصائي محاسبة ثالث 

 إدارة األبحاث

(HSRC-IR@pnu.edu.sa)  إدارة األبحاث الداخلية 

ibalabdulkareem@pnu.edu.sa 44744 مدير إدارة األبحاث 

RMAlsomali@pnu.edu.sa 44766 مساعد إداري أول 

YHAlsaeed@pnu.edu.sa 

HSRC-RGO@pnu.edu.sa 
مشروع أبحاث ثاني مدير/ الداخلية األبحاث إلدارة المكلف المدير 44787  

HAHenidi@pnu.edu.sa  باحث مشارك أول 44773 

ambinduraihem@pnu.edu.sa 44761 أول مشارك باحث  

zaalmukhalfi@pnu.edu.sa 44783 أخصائي تقنية أبحاث أول 

syaloyouni@pnu.edu.sa أول أبحاث تقنية أخصائي 44808   

TechnologyKbbaeshen@pnu.edu.sa  أخصائي أبحاث أول 44809 

mamalkahtani@pnu.edu.sa 44810 أول أبحاث تقنية أخصائي  

KEAldilaijan@pnu.edu.sa 44786 أول أبحاث تقنية أخصائي  

SAAAlbabtain@pnu.edu.sa 44822 ثاني أبحاث تقنية أخصائي  

ASAlayed@pnu.edu.sa ثالث  مهندس مصادر معدات 44825   
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