
 أعضاء هيئة التدريس للدبلومات المهنية 

 البريد اإللكتروني

 

 

 االسم التحويلة 

 

AAAlASIMI@pnu.edu.sa  36887  

AHaMOUNAS@pnu.edu.sa  36863 أريج حيدر آل مونس 

LKALHERABI@pnu.edu.sa 36894 لطيفة خالد الحرابي 

SAAHAZAZI@pnu.edu.sa  36894 سارة علي هزازي 

NSABUTHURIYA@pnu.edu.sa  36853 نجات سليم أبوثريا 

ASALZAIED@pnu.edu.sa  36853 أمل  صالح الزايد 

MMALCUAIRKH@pnu.edu.sa  37187 مضاوي محمد الشويرخ 

NAALMASOUD@pnu.edu.sa  36858 نورة عبدالعزيز المسعود 

NAALBATIL@pnu.edu.sa  36858 نورة علي الباتل 

KMREFOUH@pnu.edu.sa  36887 خديجة محمد رفوح 

 أعضاء هيئة التدريس لقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية  

 االسم  التخصص  البريد اإللكتروني 

raalwuhayb@pnu.edu.sa  رنـــد عبدالعــزيز الوهيب ترجمة 
zaalahmri@pnu.edu.sa زهراء علي عبدهللا االحمري  نحو 
omalamri@pnu.edu.sa عهود مشبب العمري  لغويات 
faalmalki@pnu.edu.sa فاطمة احمد عمر المالكي نحو 
laaldosri@pnu.edu.sa لطيفة عبدهللا عتيق الدوسري لغويات 

rsalromei@pnu.edu.sa رحاب سليمان احمد الرومي نحو 
aosoulieman@pnu.edu.sa  سليماند. اماني عثمان  إدارة اعمال   
mealajlan@pnu.edu.sa (منى ابراهيم العجالن)مبتعثة نحو 
NfALHARBI@pnu.edu.sa  (نهى فهيد فهد الحربي)مبتعثة ترجمة 
daalGarni@pnu.edu.sa  ( داليا عبدهللا محمد القرني)إجازة لغويات تطبيقية 

:haalluhaibi@pnu.edu.sa هيا عادل اللهيبي لسانيات 
naalotibi@pnu.edu.sa (نوف  علوي العتيبي  )مبتعثة نحو 
dsalalola@pnu.edu.sa  (ديما سليمان العلوال )ابتعاث ترجمة 
mishomo@pnu.edu.sa د. محاسن شمو مناهج وطرق تدريس  

YShao@pnu.edu.sa  شاو يانغ لغة صينية Shao yang  
YPing@pnu.edu.sa يوو بينغ اللغويات التطبيقية Yu Ping 
Psong@pnu.edu.sa   Ping ping song 

ASAlserhan@pnu.edu.sa الهنوف السرحان عالقات عامة  
stalshouli@pnu.edu.sa سماح توفيق الشولي  لغويات 

MAEALHARBI@PNU.EDU.SA  مها  ابراهيم الحربي  إدارة التسويق 
mmalsakka@pnu.edu.sa  منيرة محمد السقاء إدارة اعمال 
oialothman@pnu.edu.sa  عهود ابراهيم العثمان ترجمة 
gmalhaidary@pnu.edu.sa  غادة محمد الحيدري  إدارة اعمال 
KAAlMaishry@pnu.edu.sa  خديجه عبدهللا المشاري االغالم الرقمي 

bialmousa@pnu.edu.sa  بثينة ابراهيم الموسى اقتصاد 
aaalfattouuh@pnu.edu.sa أالء أحمد الفتوح نظم المعلومات االدارية 

mfalbreek@pnu.edu.sa مروى فهد مبارك البريك  اعالم 
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Raalsaleh@pnu.edu.sa;  روان عبدالعزيز الصالح   لغة انجليزية 
MTAlkhelaiwi@pnu.edu.sa  مالك الخليوي  اعالم رقمي 
MAALkhrief@pnu.edu.sa مروى الخريف  اعالم 
aaalshabibi@pnu.edu.sa امل عبدهللا الشبيبي الثقافة اإلسالمية 
assalsaleh@pnu.edu.sa  أسماء الصالح  ترجمة 

laaalrashed@pnu.edu.sa  ليلى عبدالرحمن الراشد إدارة اعمال 

 أعضاء هيئة التدريس لقسم العلوم التطبيقية 

 األسم التخصص اإليميل
woahmad@pnu.edu.sa د. والء عثمان احمد   إدارة مالية 

rmabdelmohsen@pnu.edu.sa د. رانا مصباح عبد المحسن  قانون جنائي 
aalrabaie@pnu.edu.sa  اماني علي الرباعي نظم معلومات الحاسب 
aaltraiki@pnu.edu.sa  لطيفة عبدهللا التريكي  نظم معلومات الحاسب 

saalswailim@pnu.edu.sa شهالء علي السويلم  حاسب آلي 
halhamdan@pnu.edu.sa  نظم معلومات الحاسب 

 
نالحمدا عبدالعزيز هنادي  

AYBahakim@pnu.edu.sa  أروى يعرب باحكيم إدارة اعمال 
AAAldossari@pnu.edu.sa الدوسرياميره عبد هللا  علوم واقتصاد  

AMMunaikher@pnu.edu.sa الجازي منصور بن منيخر قانون 
BAAlanazi@pnu.edu.sa بشاير عبد هللا العنزي قانون 

SUNALOTAIBI@PNU.EDU.SA  ناصر العتيبي سلطانه  إدارة اعمال  
SFALARJANI@PNU.EDU.SA سحر فالح العرجاني  قانون 
SAAldarsunai@pnu.edu.sa  إدارة اعمال 

 
 سمر أحمد الدرسوني 

Ssualamr@pnu.edu.sa سيما سليمان العمرو قانون 
OAALDAWSARI@PNU.EDU.SA عال عبد هللا الدوسري  قانون 

HDAIqhtani@pnu.edu.sa حنان دخيل القحطاني قانون عام 
MIAIMUhana@pnuedu.sa 

 
 إدارة اعمال 

 
 مرام إبراهيم المهنا

MKAlQahtani@pnu.edu.sa مريم خالد القحطاني رياضيات 
NRAljasir@pnu.edu.sa نورة راشد ال جاسر  قانون 

NoAbAlanazi@PNU.EDU.SA 

 
 نور عبد الرحمن العنزي قانون جنائي وعلوم جنائية 

Asalbussili@pnu.edu.sa 

 
صالح البصلي الهنوف  قانون جنائي  

akaldwighri@pnu.edu.sa  اثير خلف الدويغري  نظم معلومات الحاسب 

haalhassan@pnu.edu.sa  هند عبد العزيز الحسن ادارة اعمال 
waAlkathiri@pnu.edu.sa اعمال  ادارة  وجدان عبد المحسن الكثيري 
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