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 أعضاء هيئة التدريس

 د. سامية رابح لرقش

                                                    1.500.42 رقم المكتب:                                                     رئيسة قسم الهندسة الكهربائية

  SRLarguech@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:                                                                                 أستاذ مساعد

 الموقع االلكتروني للعضو                                                   ظمالتخصص الدقيق: التحكم والن

 د. شيماء األيباري

 مديرة برنامج الهندسة االلكترونية

 أستاذ مساعد

 الكهربائيةحكم في النظم والقوى ت التخصص الدقيق:

 1.500.27رقم المكتب: 

 SAAlebiary@pnu.edu.saالبريد االلكتروني: 

 الموقع االلكتروني للعضو

 د. هبه جابر

 مديرة برنامج هندسة االتصاالت

 أستاذ مساعد

 اتصاالت والكترونيات التخصص الدقيق:

 1.500.29 رقم المكتب:

  HeGMohamed@pnu.edu.saالبريد االلكتروني: 

 الموقع االلكتروني للعضو

 شاكينا جستند. 

 أستاذ مشارك

 تطبيق الكترونياتالتخصص الدقيق: 

 1.500.30 رقم المكتب:

  SJThambi@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 االلكتروني للعضوالموقع 

 د. لمياء عثمان

 أستاذ مساعد

 اتصاالت والكترونياتالتخصص الدقيق: 

 1.500.23 رقم المكتب:

  LOWidaa@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 د. شايين كاالتيل

 مساعدأستاذ 

 إشارات واتصاالتالتخصص الدقيق: 

 1.500.34 رقم المكتب:

  skalathil@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 المنعم عبد د. نوف

 أستاذ مساعد

 اتصاالت والكترونيات التخصص الدقيق:

 1.500.24 رقم المكتب:

   NAAsmail@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 االلكتروني للعضوالموقع 
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 أعضاء هيئة التدريس

 د. شبانا عروج

 أستاذ مشارك

هندسة الكترونية )األجهزة الطبية التخصص الدقيق: 
 الحيوية(

 1.500.36 رقم المكتب:

   smurooj@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 د. يزن عالوي

 أستاذ مساعد

هندسة اتصاالت وتكنولوجيا  التخصص الدقيق:
  معلومات

 0.179 رقم المكتب:

  YMAllawi@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 بشائر السلمي .أ

 محاضر )مبتعث(

 الكترونيات التخصص الدقيق:

 1.500.40 رقم المكتب:

  BNAlsulami@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

 رابط الموقع االلكتروني للعضو:

 الموقع االلكتروني للعضو

 د. طارق شوقي

 أستاذ مساعد )زائر(

 هندسة االتصاالت التخصص الدقيق:

  tarig1066@gmail.comالبريد االلكتروني:

 رغد السلمي .أ

 1.101.15 رقم المكتب:                                                                                محاضر )مبتعث(

  RSAlsulami@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:                                                           الكترونيات التخصص الدقيق:

 االلكتروني للعضوالموقع 

 المعيدات

 م. نوف الطوالة

 معيد

 1.500.20 رقم المكتب:

   NTAlTowalh@pnu.edu.saالبريد االلكتروني:

  االلكتروني للعضوالموقع 

 

 م.نجالء الجعيد

 معيد

 1.500.17رقم المكتب: 

 nmaljuaid@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو
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 أعضاء هيئة التدريس

 م. مالك نيازي

 معيد

 1.500.33 رقم المكتب:

 MHNeyazi@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 م. سارة الزهراني

 معيد )مبتعث(

 1.500.27رقم المكتب: 

 sasalzahrani@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 م. أفنان العوفي

 معيد )مبتعث(

 1.500.22 رقم المكتب:

 AMALofi@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 م. سماهر الهبيدي

 معيد )مبتعث(

 1.500.28 رقم المكتب:

 shalhabeadi@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 م. بشائر القحطاني

 معيد )مبتعث(

 1.500.18 رقم المكتب:

 BAAlqahtani@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني للعضو

 م. تسنيم الغامدي

 معيد 

 1.500.31 رقم المكتب:

  TSAlghamdi@pnu.edu.sa البريد االلكتروني:

  الموقع االلكتروني للعضو
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