
 

 عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن ُبعدالخاص بإدارات  دليل التواصل

 مكتب العميدة

 التحويلة البريد االسم الوحدة م 

 Shaalkhalifa 42020 د. شروق الخليفة  عميدة التعلم االلكتروني والتعليم عن ُبعد 1

 Maalotiby 42424 منى العتيبي مديرة املكتب 2

 Bmaltimani 42240 بسمة التيماني السكرتيرة 3
 

 لة العمادة للتطوير والجودةاوك

 

 وكالة العمادة للتعلم االلكتروني

 التحويلة البريد االسم الوحدة م  التحويلة البريد االسم الوحدة م 

1 
وكيلة العمادة 

 للتطوير والجودة
 HmAlaoufi 42311 1 د. هيام العوفي

وكيلة العمادة 

 للتعلم االلكتروني
 Haaljuaid 42312 د. حنان الجعيد

 Tjalharbi 42236 2 تهاني الحربي سكرتيرةال 2
االشراف على وحدات 

 وكالة التعلم االلكتروني
 Mialmohaimeed 42204 املحيميدمنار 

3 
وحدة التخطيط 

 واملشاريع
 Aaalanazi 42866 أحالم العنزي  السكرتارية miAlSudais 42202 3 مناهل السديس

وحدة املعايير  4

 والجودة
 Namalotaibi 42207 5 نوال العتيبي

وحدة تطوير 

 املقررات

 Mialamery 42203 منار العامري 
 Afabufarsakh 42197 أسيل أبو فرسخ AAAlwarhe 48004 6 أمل الورهي 5
وحدة البحث  6

 التطويرو 
 Aaalmulhem 42062 أروى امللحم Faalkhadra 42494 7 ة الخضراءيد. فاد

 Afalferdaws 43757 أريج الفردوس Asalqshamy 42704 8 أشواق القشعمي 7
وحدة املبادرات  8

 والبرامج

  ESAlmansouf الهام املنصوف Aaaldwesh 42212 9 أفنان الدويش

 Bmbinsalamah 42228 بدور بن سلمه Realessa 42196 10 ربم العيس ى 9

 
 rsalsallom 42241 زان السلومر  12
 Ahalghailan 42667 عبير الغيالن 13

 Aaalturaier 42239 عهود الطرير 14 إدارة الشؤون املالية واإلدارية

 Mafaalotaibi 42231 مريم العتيبي 15 التحويلة البريد االسم الوحدة م 

1 
الشؤون مديرة إدارة 

 اإلدارية واملالية
 Nsalromih 42230 ندى الرميح Smoalshehri 42221 16 سلطانة الشهري 

ن وحدة شؤو  2

 املوظفات
 Haaloraini 42314 العريني هيفاء Sdalshihry 42306 17 شهرة الشهري 

 Mmalrashidi 42715 18 منى الرشيدي 3

وحدة األنظمة 

 االلكترونية

 Nialselah 42206 نجاة الصالح

وحدة العالقات  4

 العامة
 Raalrabiah 42224 رشا الربيعة Sfalhabbab 42217 19 رين الهبابيس

  Raalrubaya روان الربيع AmalRomah 42652 20 أسماء الرميح 5

 haalmudaiheem 42476 حنان املديهيم Saalsulaiman 42195 21 سارة السليمان وحدة اإلعالم 6

 SOAlBarrak 42220 سارة البراك وحدة االنتاج الرقمي Mhualharthi 42185 22 مرام الحارثي حدة الشؤون املاليةو  7

8 
وحدة االتصاالت 

 اإلدارية
 االختباراتوحدة  Haalateik 42209 23 هند العتيق

 االلكترونية
 haalrabiah 43667 هنوف الربيعة

 Emaaalghamdi 42663 إيمان الغامدي Aohatem 42664 24 الجوهرة الحاتم لعهدةا 9

 
 

 

 

 أسماء الرميح

mailto:shaalkhalifa@pnu.edu.sa
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