
Ser
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no 

Name  Job title  Workplace  Contact  C.V 

1 DR. Abdulaziz 
Alomran 

Dean of 
Libraries 
Affairs 

Deanship of 
Libraries Affairs 

benomran

@mu.edu.s

a 

 

Click 
here 

2 Yasser Aldahsh Director of 
financial 
and 
administrati
ve affairs  

Deanship of 
Libraries Affairs  

y.aldahash

@mu.edu.s

a 

Click 
here 

3 Dr. Usamah 
Khamees 

Head of 
Quality 
Center and 
supervisor 
of 
information 
technology 

Deanship of 
Libraries Affairs  

o.khames@

mu.edu.sa 

 

Click 
here 

4 Nayef Abdullah 
ALhabbas  

Librarian  Library of 
Faculty of 
Sciences in 
Alzulfi 

  

5 Fahad Abdulrahman  Administrati
ve assistant  

Deanship of 
Libraries 
Affairs, Central 
Library 

  

6 Naser Mohammad 
Alsuweilem  

Computer 
technician  

Deanship of 
Libraries 
Affairs, Central 
Library 

  

7 Ibrahim 
Abdulrahman 
Alruaasaa 

Computers 
operator  

Deanship of 
Libraries 
Affairs, Central 
Library 

  

8 Aidha Awadh 
Almuteiri  

Librarian  Library of 
Faculty of 
Education in 
Almajmaah 

  

9 Muneerah 
Mohammad 
Alzeneidi  

Librarian  Library of 
Faculty of 
Education in 

  

mailto:y.aldahash@mu.edu.sa
mailto:y.aldahash@mu.edu.sa
mailto:y.aldahash@mu.edu.sa


Alzulfi  

10 Maii Abdulaziz 
Almousa 

Librarian 
Assistant  

Library of 
Faculty of 
Education in 
Alzulfi  

  

11 Jawaher 
Mohammad 
Almuneia 

Librarian  Library of 
Faculty of 
Sciences and 
Humanities in 
Hootat Sadeer 

  

12 Huda Abdulrahman 
Jubeil  

Librarian 
Assistant  

Library of 
Faculty of 
Sciences and 
Humanities in 
Hootat Sadeer 

  

13 Naelah Abdullah 
Alhezeimi  

Librarian 
Assistant  

Library of 
Faculty of 
Applied 
Medical 
Sciences 

  

 

 وسيلة االتصال مقر العمل مسمى الوظيفة اإلسم م
السيرة 

 الذاتية

1 
  عبدالعزيز/ د

  العمران
 عمادة شؤون المكتبات عميد شؤون المكتبات

benomran@mu.edu.sa 

 

إضغط 

 هنا

 ياسر الدهش 2
مدير الشؤون المالية 

 واالدارية
 y.aldahash@mu.edu.sa عمادة شؤون المكتبات

إضغط 

 هنا

أسامة خميس/ د 3  

رئيس مركز الجودة 

ومسئول تقنية 

 المعلومات

 عمادة شؤون المكتبات

o.khames@mu.edu.sa 

 

 

إضغط 

 هنا

4 
نايف عبدهللا 

 الهباس
بالزلفيمكتبة كلية العلوم  أمين مكتبة  

  

5 
فهد عبدالرحمن 

 الدحوم
 مساعد إداري

عمادة شؤون المكتبات - 

   المكتبة المركزية

6 
ناصر محمد 

 السويلم
  فني أجهزة حاسب

عمادة شؤون المكتبات - 

   المكتبة المركزية

7 

ابراهيم 

عبدالرحمن 

 الرؤساء

 مشغل أجهزة حاسب
عمادة شؤون المكتبات - 

   المكتبة المركزية
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8 
عايضة عوض 

 المطيري
 مكتبة كلية التربية بالمجمه أمينة مكتبة

  

9 
منيرة محمد 

 الزنيدي

 

 أمينة مكتبة

 

 مكتبة كلية التربية بالزلفي
  

10 
مي عبدالعزيز 

 الموسى
 مكتبة كلية التربية بالزلفي مساعدة أمينة مكتبة

  

11 
جواهر محمد 

 المنيع
 أمينة مكتبة

مكتبة كلية العلوم 

والدراسات االنسانية بحوطة 

 سدير
  

12 
هدى عبدالرحمن 

 جبيل
 مساعدة أمينة مكتبة

مكتبة كلية العلوم 

والدراسات االنسانية بحوطة 

 سدير
  

13 
عبدهللا  نائلة

 الحزيمي
 أمينة مكتبة

كتبة كلية العلوم الطبية 

    التطبيقية

 


