


 مكتب العميدة

 82-42605: تحويلة العمادة /    ddse@pnu.edu.sa: إيميل المكتب

ير  شروق علي محمد الخليفة. د  shaalkhalifa@pnu.edu.sa 42610 - 82 وتنمية المهاراتعميدة التطو

 gaalammar@pnu.edu.sa 42454-82 مديره مكتب   قماشة العمار          

  amalbogami@pnu.edu.sa 42248-82 منسقه مشاريع   اريج البقمي

 amalfrj@pnu.edu.sa 42445-82 ايميل العمادة اسماء الفرج

 مجلس العمادة مكتب امانة

 ksaltalha@pnu.edu.sa 42605-82 سكرتيرة   الطلحة خلود      

 العمادة مستشاري

 hakhalifa@pnu.edu.sa 42453-82 مستشارة حنان خليفة/ د

Nichole Kard مستشارة - Consultants 82-42580 NKard@pnu.edu.sa 

 مركز التميز في التعليم و التعلم 

 hsalajlan@pnu.edu.sa  37671-82 ز التميزمرك العجالن  هاجر

 aalalasmari@pnu.edu.sa --- مركز التميز امجاد االسمري

 mabdalkhamis@pnu.edu.sa 42590-82 مركز التميز مي الخميس

 tsalshweay@pnu.edu.sa 37688-82 مركز التميز تغريد الشويعي

 تطوير القيادات  وحدة

 shalmotaire@pnu.edu.sa 42589-82 رئيسة الوحدة صنتا المطيري

 emalqahtani@pnu.edu.sa 42570- 82 مساعد إداري ابتسام القحطاني

 وكالة العمادة للتطوير و الجودة

 ahalzaidi@pnu.edu.sa 42447-82 العمادة للتطوير والجودة وكالة أريج الزايدي. أ

 وحدة التخطيط االستراتيجي

 nsalsaleem@pnu.edu.sa 42449-82 وحدة التخطيط االستراتيجي نورة السليم 

 msalutibi@pnu.edu.sa 42486-82 وحدة التخطيط االستراتيجي العتيبي منيرة

 وحدة توكيد الجودة و االعتماد

 ksalaomar@pnu.edu.sa 43104-82 إدارة الجودة والتميز خلود العمر

 amalnassar@pnu.edu.sa 42599-82 وحدة توكيد الجودة واالعتماد األء النصار

 aaalsudais@pnu.edu.sa 42562-82 وحدة توكيد الجودة واالعتماد السديس امجاد

 roalrukban@pnu.edu.sa 43231-82 وحدة توكيد الجودة واالعتماد ريم الركبان

 eaaldhobaihy@pnu.edu.sa 42479-82 وحدة توكيد الجودة واالعتماد الضبيحي ابتهال

 قسم المشاريع و الشراكات 

 naalradhi@pnu.edu.sa 42552-82 و الشراكات  المشاريع نورة الراضي
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 rmalqadheeb@pnu.edu.sa 42440-82 المشاريع و الشراكات ريم القضيب 

 analdahmash@pnu.edu.sa 42471-82 المشاريع و الشراكات   الدهمش الجوهرة

 saalgahtani@pnu.edu.sa 42103-82 المشاريع و الشراكات  شروق القحطاني

 aabalyahya@pnu.edu.sa 42497 - 82 المشاريع و الشراكات    اليحياأديم عبدالرحمن 

 التدريب وحدة اإلحصاء وقياس اثر

 laalthamr@pnu.edu.sa 42598-82 القياس و التدريب الثامرليلى 

 sabngamwwa@pnu.edu.sa 42545-82 القياس و التدريب سارة بن جامع

 smalkhudair@pnu.edu.sa 42551-82 القياس و التدريب الخضر سميرة

 وحدة األنظمة اإللكترونية والدعم الفني

 ndalghtani@pnu.edu.sa 42499-82 و الدعم الفي وحدة نظم المعلومات نوره القحطاني

 mhalrumih@pnu.edu.sa 42480-82 وحدة نظم معلومات و دعم فني منيرة الرميح

 emalkozaeem@pnu.edu.sa 42544-82 وحدة نظم معلومات و دعم فني ابتهال خزيم

 وكالة العمادة للشؤون االدارية و الخدمات المساندة

 الغامدي لولوه. د
وكيلة العمادة للشؤون اإلدارية والخدمات 

 المساندة
80-42597 lgalgamedi@pnu.edu.sa 

 ادارة الشؤون االدارية

 wialrafie@pnu.edu.sa 43573-82 الشؤون االدارية  مديرة وسام الرافعي 

 قسم الموارد البشرية

 eaalmohiny@pnu.edu.sa 42232-82 الموارد البشرية المهيني ايمان

 nmalsubait@pnu.edu.sa 42508-82 الموارد البشرية السبيت نورة

 الشؤون المالية  ادارة

 mkaljodaibi@pnu.edu.sa 42607-82 مديرة الشؤون المالية منال الجديبي

 nsalmohwas@pnu.edu.sa 42577-82 المالية المهوس نورة

 aalyamni@pnu.edu.sa 42452-82 المالية انوار اليمني

 الخدمات و المشتريات و العهد  قسم

 aaalhizan@pnu.edu.sa 42558-82 العهدة اريج الحيزان

 االتصاالت االدارية قسم

 tmalshahrany@pnu.edu.sa 42550-82 اتصاالت اداريه تهاني الشهراني

 nhalknin@pnu.edu.sa 42517-82 اتصاالت اداريه نورة الخنين

 rsalogaily@pnu.edu.sa 42515-82 اتصاالت اداريه رهام العقيلي 

 hasabdullah@pnu.edu.sa ـــــــ اتصاالت اداريه حنان كليب
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 الخدمات المساندة ادارة

 maaljaser@pnu.edu.sa 42507-82 ادارة الخدمات المساندة منى الجاسر

 aaalswayed@pnu.edu.sa 42568-82 مشرفة الخدمات المساندة  عبير السويد

 وحدة العالقات العامة وتحسين البيئة

 naalduayaan@pnu.edu.sa 42576-82 العالقات العامة وتحسين البيئة الضعياننوال 

 42472-82 العالقات العامة وتحسين البيئة خلود الناصر
kfalnasser@pnu.edu.sa 

 dmalmazyad@pnu.edu.sa 42514-82 العالقات العامة المزيد ديما

 mahamdi@pnu.edu.sa ــــــ العالقات العامة مريم حمدي

 wdsaeem@pnu.edu.sa 42549-82 العامة العالقات وردة صايم

 وكاله العمادة لشؤون التدريب

 zmalotibi@pnu.edu.sa 42572-82 العمادة لشؤون التدريب وكيلة زكية العتيبي. د

 وحدة تحديد االحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج

 nraldaham@pnu.edu.sa 42516-82 التخطيط و االحتياجات التدريبية الدهامنجالء 

 wfalharthy@pnu.edu.sa 42513-82 التخطيط و االحتياجات التدريبية وضحى الحارثي

 dfalmazyzad@pnu.edu.sa -- التدريبية التخطيط و االحتياجات ديمة المزيد

 وحدة تصميم الحقائب التدريبية

 hhalfarhod@pnu.edu.sa 42510-82 رئيسه تصميم الحقائب هند الفرهود

 ssalnamlah@pnu.edu.sa 42573 -82 حقائب تصميم سعاد النملة

 mmaljarbou@pnu.edu.sa 42504-82 تصميم حقائب منال الجربوع

 وحدة األعالم

 ssbinmagbal@pnu.edu.sa 42509-82 االعالم شيخة المقبل
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 وحدة تنسيق البرامج التدريبية

 hasalomair@pnu.edu.sa 42436-82 ادارة التنسيق هناء العمير

 gaalturbag@pnu.edu.sa 42606-82 ادارة التنسيق الطرباقغاليه 

 aialghafari@pnu.edu.sa 42506-82 الشهادات القفاريامل 

 habnhumeed@pnu.edu.sa 42468-80 الشهادات هند بن حميد

 hsaljurees@pnu.edu.sa 42563-82 ادارة التنسيق الجريسهند 

 amalonazi@pnu.edu.sa 42474-82 ادارة التنسيق أشواق العنزي

 haalkshiban@pnu.edu.sa 42464-82 ادارة التنسيق حصه الخشيبان

 anbnhomed@pnu.edu.sa 42525-82 ادارة التنسيق اضواء بن حميد

 وحدة التصاميم والمطبوعات

 hnalsakran@pnu.edu.sa 42575-82 التصميم الفني هنا السكران

 eraldossry@pnu.edu.sa 42541-82 المطبوعات ايمان الدوسري

 المكتبة ووحدة المدربين

  nmalhamed@pnu.edu.sa 42574-82 وحدة المدربين نداء الحامد

 wmaldhubaie@pnu.edu.sa 43484-82 المكتبة الضبيعيوفاء 

 قسم برامج اللغة االنجليزية و الترجمة

 wsalharbi@pnu.edu.sa 42593-82 الترجمة و تطوير برامج اللغة وعد الحربي

 gmaldughayem@pnu.edu.sa 42519-82 الترجمة و تطوير برامج اللغة   الدغيمغادة 

 lmalshabanat@pnu.edu.sa 42497-82 الترجمة و تطوير برامج اللغة الشباناتلمى 
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