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مكتب العميدة

CL@pnu.edu.sa:االلكترونيالبريد 1.102:رقم الجناح



رقم المكتبالتحويلةالبريد اإللكترونياالسم                         المنصب                           

Maalmutlak@pnu.edu.sa230021.104.05هما املطلق. د
229781.104.06ليىل الصفحي . أ  ومديرة المكتباإلداريالمستشار Cl@pnu.edu.sa

مساعدة العميدة ومديرة 
إدارة البيانات وقياس األداء 

413781.104.08مشاعل العتييب. أ  

الكلية لرعاية منسقة
المستفيدين 

Cl-t@pnu.edu.sa         415531.102.01رمي الزكري . أ  

Cl-coc@pnu.edu.sa 419251.104.02الهنوف الشربيم . أ  الكلية لالتصالمنسقة

Cl-dmp@pnu.edu.sa

434761.104.54 Cl-pr@pnu.edu.sa غادة املدهيش. أ  منسقة الكلية للعالقات العامة           

عميدة الكلية



وكالة الشؤون االكاديمية

 Cl-aa@pnu.edu.sa:االلكترونيالبريد 1.100:رقم الجناح



رقم المكتب ةالتحويلالبريد اإللكتروني االسم المنصب

lAAlABDUlQADER@pnu.edu.sa 231271.100.08لطيفة العبدالقادر. دوكلية الكلية للشؤون األكاديمية 

مديرة مكتب وكلية الشؤون 
Cl-aa@pnu.edu.sa 229641.100.09عبري املطلق. أ  األكاديمية 

(إدارة الشؤون التعليمية)

التسجيل

سدمي احلريب. أ  

Cl-dsaa@pnu.edu.sa

41466
415472.412نورة الصغري. أ  
413872.410سهري جحار. أ  

CL-AA-SU@pnu.edu.sa229121.408شذى الش يحة. أ  الجداول 

Cl-qau@pnu.edu.sa41526عزيزة الشهري. دإدارة جودة التعليم والتعلم

االختبارات
بدور القويفيل. أ  

رمي اجلريس. أ  
Cl-aa-ut@pnu.edu.sa

231321.100.02

414681.100.02

CL-CCU@pnu.edu.sa 

2.402

229121.408المقررات المشتركة  شذى الش يحة. أ  

415612.416خلود بن ربيق. أ  



رقم المكتب ةالتحويلالبريد اإللكتروني االسم المنصب

22976رمي الشقري. أ  

رشا املرعي. أ  
Cl-lCl@pnu.edu.sa

CL-EL@pnu.edu.sa 1.418.25شهد ادلورسي. أ  التعليم اإللكتروني 

إدارة المعامل ومصادر التعلم

رغد اجلهين. أ  االرشاد االكاديمي 

413461.434فاتن العبدالقادر. أ  مسؤولة وحده االرشاد االكاديمي
CL-AD@pnu.edu.sa 

التدريب الميداني 
1.418.33روان أ ل ميك. أ  

39554 1.414تغريد أ ل غهيب. أ   CL-FT@pnu.edu.sa 

415622,418,02



الوكالة الكلية للبحث واالبتكار واألعم

CL-GSSRA@pnu.edu.sa:االلكترونيالبريد 1.100:رقم الجناح



البريد اإللكترونياالسم                                المنصب                                             

وكلية الكلية للبحث 
AAAleesa@pnu.edu.sa231291.100.06عبري العيىس. دواالبتكار واألعمال

CL-GSSRA@pnu.edu.sa414861.100.04لطيفة اخلريج. أ   مديرة مكتب وكلية البحث 
واالبتكار واألعمال

CL-RC@pnu.edu.saمركز األبحاث واالبتكار 
1.100.01جواهراملطريي. أ   22913

رقم المكتب  ةالتحويل

رغداجلهين. أ  

إدارة الشركات والمسؤولية  
المجتمعية

جلني السبيل. أ  

هما العزني. أ  منسقة الكلية لخدمة المجتمع

414521.418.13

أ جماد ادلويش. أ  االعمال وإدارة المشاريع

415622,418,02

AAALDUAISH@pnu.edu.sa415682.418.06

mmaalanazi@pnu.edu.sa 2,418,10ــــــــــ

CL-PAU@pnu.edu.sa



إدارة الخدمات الطالبية

Cl-sa@pnu.edu.sa:االلكترونيالبريد 400:رقم الممر



رقم المكتب التحويلةالبريد اإللكتروني االسم المنصب

Cl-SA@pnu.edu.saدالل احلريب. أ  مديرة إدارة الخدمات الطالبية
413951.20

1.416هيا السبيعي. أ  مديرة مكتب إدارة الخدمات الطالبية 41564

Cl-SAU@pnu.edu.sa413471.402مرام العتييب. أ  
االنشطة الطالبية

Cl-SA-SC@pnu.edu.sa252451.404جواهر النصيف . أ  

أ سامء الوابل . أ  
CL-PSCU@pnu.edu.sa

23103

1.424 41533
1.426

رئيسة وحدة الخريجات

افنان اخلضري. أ  

CL-AU@pnu.edu.sa

415691.418.08

SGALQAHTANI@pnu.edu.sa414591.406سلوى القحطاين. أ  

هما ادلورسي . أ  الخدمات المساندة

LMELNEAMA@pnu.edu.sa 413611.412لطيفة النعمية . أ  

منسقة نادي القانون 

افنان اخلضري . أ  

CL-SA-SLC@pnu.edu.sa

415691.418.08

MAAALDOSSARI@pnu.edu.sa1.428 39407

التوجيه واإلرشاد  
النفسي واالجتماعي 

خدجية جمريش. أ  



إدارة الكفاءة االدارية

Cl-afa@pnu.edu.sa:االلكترونيالبريد 0.100:رقم الجناح



مديرة إدارة الكفاءة
نور قوته . أ  االدارية 

منال اجلربوع . أ  سكرتارية
Cl-afa@pnu.edu.sa

415290.100.23

42479

الموارد البشرية
دالل العبدان . أ  

عبري العايد . أ  

39587

39505

0.100.17

0.100.19

الخدمات 
المساندة 

41481فوزية اجلهين . أ  

0.100.21

Cl-hr@pnu.edu.sa

00.006.01

رقم المكتب التحويلةالبريد اإللكتروني المنصب االسم 

ليىل ساليم. أ  

Cl-ssmae@pnu.edu.saهدى غزواين. أ  

393300.100.01

23072

0.100.14

230720.100.14نوال النتيفات. أ  



أمينة المستودع ومأمورة
العهدة

رقم المكتب التحويلةالبريد اإللكتروني االسم المنصب

CL-C@pnu.edu.sa 41552سارة السعد. أ  

CL-ACU@pnu.edu.sa 41496سارة العصميي. أ  المحاسبة 

kmalmutery@pnu.edu.sa 420080.100.06كفاية املطريي. أ  االتصاالت االدارية 

Cl-ssmae@pnu.edu.sa374340.100.03هيام احلديدي. أ  مديرة المبنى



(العيادة القانونية)



رقم المكتب التحويلةاالسم المنصب البريد اإللكتروني 

اسالم حمروس انيج . د مديرة العيادة القانونية 
Cl-lac@pnu.edu.sa 

415650.102

415030.303رمي العزني . أ  سكرتارية العيادة القانونية 



(قسم القانون العام)



رقم المكتب التحويلةاالسم المنصب البريد اإللكتروني 

( عام)عضو هيئة تدريس

23116اسالم حمروس انيج . د  Imnaggi@pnu.edu.sa  

( عام)عضو هيئة تدريس 

Mmaalanazi@pnu.edu.sa 2,418,10هما العزني . أ  

Idabdalnaby@pnu.edu.sa 230642,418,07اسالم دسويق . د
Hakhalifa@pnu.edu.sa 424532.218حنان خليفة . دعضو هيئة تدريس 

( عام)عضو هيئة تدريس 

( عام)عضو هيئة تدريس

 Azabalshehri@pnu.edu.saعزيزه ابوداهش . د

(عام)عضو هيئة تدريس 

ـــــــــ

415682.418.06أ جماد ادلويش . أ  

 rabinmadi@pnu.edu.saرانيا بن مايض. أ  

AAALDUAISH@pnu.edu.sa

( عام)عضو هيئة تدريس

(عام)عضو هيئة تدريس 

ـــــــــ

( عام)

Fobintaleb@pnu.edu.sa 376342.418.12فرح بن طالب . أ  رئيسة قسم القانون العام 
CL-DP@pnu.edu.sa 436112.418.06نوف الصلهيم . أ  مديرة إدارة قسم القانون العام 

( عام)عضو هيئة تدريس 

2.418.14نورة  امحلد . د noaalhamad@pnu.edu.sa ـــــــــ

2.418.13
2.418.04

2.418.11 ـــــــــ

2.418.11مشاعل احلاريث . ا mhalharthi@pnu.edu.sa ـــــــــ

rabarnawi@pnu.edu.sa 2.418.11رحاب   برانوي . ا( عام)عضو هيئة تدريس  ـــــــــ



رقم المكتب التحويلةالبريد اإللكتروني االسم المنصب

( عام)عضو هيئة تدريس

( عام)عضو هيئة تدريس

رغد اجلهين. أ  

SaAAlassaf@pnu.edu.sa 2.418.09سدمي العساف. أ  

2.418.02 rjaljohani@pnu.edu.sa 41562

ـــــــــ



(قسم القانون الخاص)



البريد اإللكتروني المنصب رقم المكتب التحويلةاالسم 

laalabdulqader@pnu.edu.saلطيفة العبدالقادر . د 1.418.18( خاص)عضو هيئة تدريس

Aaaleesa@pnu.edu.sa 231291.100.06عبري العيىس . د( خاص)عضو هيئة تدريس

23127

BAELDEEN@pnu.edu.sa 376751.48.29بثينة عيل نور ادلين .د

229121.408شذى الش يحة . أ   SAALSHEHA@pnu.edu.sa 

DAALHARBI@pnu.edu.sa 1.418.06دالل احلريب . أ  

شهد ادلورسي . أ  

41395

1.418.25 SHALDOSARI@pnu.edu.sa 

RHALMAKI@pnu.edu.sa 1.418.33روان أ ل ميك . أ  

ـــــــــ

ـــــــــ

( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

maalghannam@pnu.edu.sa373441.418.24مالك الغنام . أ  رئيسة قسم القانون الخاص 
229571.418.26أ مل امخليس . أ  مديرة إدارة القانون الخاص 

Cl-dpl@pnu.edu.sa

376912.408تغريد ادلورسي . أ  سكرتارية إدارة القانون الخاص 

1.104.31ـــــــــ JAAHMED@pnu.edu.saجامنة خري أ محد . د

( خاص)عضو هيئة تدريس

Haabdelkawy@pnu.edu.sa 231062.418.04هدى عبد القوي /د



رقم المكتب التحويلةالبريد اإللكتروني االسم المنصب

1.418.20ـــــــــ AMALDebasi@pnu.edu.saالهنوف ادلابيس . أ  
( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

أ فنان اخلضري . أ   aaalkhedair@pnu.edu.sa 231531.418.08( خاص)عضو هيئة تدريس

hkalmatairi@pnu.edu.sa 1.418.01 حياة املطريي . أ  

reaalqasem@pnu.edu.sa 1.418.22رمي القامس . أ  

( خاص)عضو هيئة تدريس

( خاص)عضو هيئة تدريس

سارة اجللعود . أ   smaljaloud@pnu.edu.sa 1.418.04( خاص)عضو هيئة تدريس

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

1.418.13ـــــــــ Lyalsubyyil@pnu.edu.saجلني السبيّل .أ  



(الخدمات المساندة)



رقم المكتب التحويلةالبريد اإللكتروني االسم المنصب

Momalotabi@pnu.edu.sa 1.41منرية العتييب . أ  إدارة النقل  22910

المنشآت والتشغيل
SAALMSHEHADI@pnu.edu.sa 413634.422شذى املشهدي . أ  

HAALMASOUD@pnu.edu.sa 414201.418.02حنان املسعود . أ  

ITC@PNU.EDU.SA414471.418.02أ نفال احلريب . أ  تقنية المعلومات

SSA-FSS@pnu.edu.sa 49119رمي اجلديد . أ  رئيسة االمن والسالمة 

رمي اجلساس . أ  مشرفة االمن والسالمة

رايضة اجلزياين . أ   41407مشرفة االمن والسالمة
RMALJASSAS@pnu.edu.sa 1.4

ـــــــــ

ـــــــــ

1.4 ـــــــــ


