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(قرار إداري)
رقم ( )1435/57/4247بتاريخ 1435/12/18هـ
 إن عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير.نظاما .
 بناء على الصالحيات املمنوحة لهً

 وبنــاء علــى قــرا ر معالــي مديــر اجلامعــة رقــم ( ،)942وتاريــخ1435 .6 .22 :هــ،بشــأن الهيكلة االسترشــادية،حيــث تضمنــت البنــود األساســية التــي يجــب اتباعهــا عنــد وضــع الهيكلــة اإلداريــة للكليــات .

 وبنــاء علــى مصادقــة معالــي مديــر اجلامعــة علــى مــا ورد يف توصيــة مجلــس الكليــة ـ ـ بشــأن الهيكلــة اإلداريــةللكليــة يف جلســته الثالثة،بتاريــخ1435 .11 .19 :ه ـ .
ـاء علــى املصلحــة العامــة ،وخطــة الكليــة اإلســتراتيجية ،وتلبيــة رغبات منســوبي الكلية قدر اإلمكان،
 وبنـ ًـاء علــى املفاهمات مع ســعادة وكالء الكليــة واقتراحاتهم .
مبــا يتناســب مــع قدراتهــم ،وبنـ ً

وعليه فقد تقرر ما يلي
أوالً  :تعتمــد الهيكلــة اإلداريــة ،ويتــم توزيــع املنســوبني فيهــا حســب منــوذج الهيكلــة املرفــق ،وميثــل (٣٥
صفحــة) مختومــة بختــم الكليــة .
ثاني ـا ً :مــدة هــذا القــرار عــام دراســي مــن تاريــخ صــدوره ،ومــا اســتجد مــن تعيينــات أو تكليفــات أو اقتضتــه
مصلحــة العمــل؛ فيلحــق بهــذا القــرار ويشــار إليــه .
ثالثـا ً :املهــام املســندة للوظائــف يف الهيكلــة هــو مــا مت اعتمــاده يف كتــاب بطاقــات الوصــف الوظيفــي ملنســوبي
الكليــة ،املعمــم بخطابنــا رقــم1435 .57 .3715( :ه ــ) ،وتاريــخ1435 .11 .2 :ه ــ.
رابعــا ً :يقــوم ســعادة الــوكالء باالجتمــاع مــع مــن يخصهــم مــن اإلدارات،والوحــدات ،واللجــان  ،وإبالغهــم
بالقرار،كمــا يتــم توثيــق ذلــك يف محاضــر ـ ـ يتــم رفعهــا لنــا ـ ــ؛ للوقــوف علــى املرئيــات وامللحوظــات
التطويريــة ،واإلشــكاالت التــي قــد تطــرأ وحلهــا أول بــأول .
خامس ـا ً :مايــراه ســعادة وكالء الكليــة مــن ضــرورة حتديــد مهــام لبعــض الوحــدات التــي تشــكلت حديث ـاً،
ولــم يذكــر وصفهــا الوظيفــي يف كتــاب الوصــف الوظيفــي ،فيتــم الرفــع بذلــك؛ الســتيفاء املطلــوب مــن
قبلنــا .
سادســا ً :يجــب عمــل دورات قصيــرة مــن قِ بــل كل وكالــة لرؤســاء الوحــدات ،وأعضائهــا ،وذلــك فيمــا
يخصهــم مــن أعمــال مــع ضــرورة متابعــة تلــك األعمــال؛ للتأكــد مــن ســامتها مــن الناحيتــن :اإلجرائيــة،
والنظاميــة.
ـاس  -علــى معاييــر
ســابعا ً :تأمــل عمــادة الكليــة أن تكــون هــذه انطالق ـ ًة متميــز ًة وبنــاء ًة معتمــد ًة  -يف األسـ ِ
اجلودة،ممــا يســتوجب توثيــق كل اإلجــراءات اخلاصــة بــكل وكالــة علــى حدة،والرفــع بهــا نهايــة العــام
لوكالــة الكليــة للجــودة والتطويــر؛ لالســتفارة بهــا يف تقييــم الهيكلــة بهــدف الوقــوف علــى نقــاط القــوة
والضعــف ،مبــا يتيــح االســتفادة منهــا يف املســتقبل.
عميد كلية
وهللا الموفق
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العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
د .طارق بن سليمان البهالل

وحدة خدمة
المجتمع والتعليم
المستمر

وحدة التميز في التعليم
والتعلم

وحدة دعم الطالب

وحدة الخطط والبرامج
الدراسية

وحدة تقنيات التعليم

وحدة القياس
والتقويم

وكيل الكلية
للشؤون التعليمية

وحدة االعتماد
األكاديمي

وحدة التقارير
واإلنجازات

وحدة التخطيط
والتطوير

وحدة التدريب

وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية للجودة
والتطوير

أمين المجلس

أعضاد هيئة التدريس

أمين المجلس

وحدة البحث العلمي
والمؤتمرات ودعم
اإلبتكار

وحدة التعيينات ألعضاء هيئة
التدريس والمحاضرين والمعيدين
والترقيات العلمية

وحدة شؤون االبتعاث

وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحث العلمي

وحدة العالقات العامة واإلعالم

وحدة المتابعة

وحدة شؤون الخريجين

وحدة اإلرشاد وحقوق
الطالب

وحدة التسجيل
والخدمات الطالبية

مكتبة الطالب

مركز موهبة

مكتبة الطالبات

وحدة أنشطة الطالبات

مساعدة وكيلة الكلية
للجودة والتطوير

العيادة الطبية

مساعدة الوكيلة للجودة
والتطوير

مساعدة وكيلة الكلية
للدراسات العليا والبحث العلمي

وحدة شؤون الخريجات

وحدة اإلرشاد وحقوق
الطالبات

وحدة التسجيل
والخدمات الطالبية

مساعدة وكيلة الكلية
للشؤون التعليمية
مساعدة وكيلة الكلية
للشؤون اإلدارية

وحدة أنشطة الطالب

وكيل الكلية لشؤون
الطالب

وكيلة الكلية لشؤون
الطالبات

وكيلة الكلية ألقسام
الطالبات

لجان الكلية

المجلس االستشاري للكلية

األقسام العلمية

مجلس الكلية

مدير مكتب العميد

عميد الكلية

الهيكل اإلداري للكلية

وحدة الشبكة التلفزيونية

وحدة األمن والسالمة

وحدة الخدمات المساندة

وحدة التشغيل والصيانة

وحدة العهد والمستودعات
واحتياجات الكلية

وحدة االتصاالت اإلدارية
والتعامالت اإللكترونية

وحدة شؤون أعضاء هيئة
التدريس والموظفين

وحدة تقنية المعلومات

مدير اإلدارة

موظفو المكتب

منسقات وحدة نقل الطالبات

وحدة خدمات اللجان واألقسام

يتبع لمساعدة مدير اإلدارة
مايقابل الوحدات الرئيسة
في إدارة الكلية وبععض
الوحدات اإلدارية الخاصة
بأقسام الطالبات وهي
موضحة أدناه

مساعدة مدير اإلدارة
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()١
هيكلة عمادة الكلية
مجلس الكلية

مدير مكتب العميد

أمين المجلس

موظفو المكتب

األقسام العلمية

وحدة المتابعة

أعضاد هيئة التدريس

وحدة العالقات العامة واإلعالم

المجلس االستشاري للكلية

لجان الكلية

أمين المجلس
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عميد الكلية

عميد الكلية
أستاذ مساعد عميد الكلية
مدير مكتب العميد

 ١د .طارق بن سليامن البهالل
 ٢أ .عبدالله بن محمد الهاليل
٣
٤
٥
٦

مساعد محاسب م 6مدير املكتب

موظفو المكتب

أ .محمد بن عبد الكريم العيىس
أ .عبدالله بن عبدالرحمن أباحسني
أ .عادل بن سعد الفارس
أ .نادر بن متعب املظيربى

مساعد إداري م 7السكرتارية
سكرتري
كاتب م4
ناسخ
مسجل معلومات م5
مراسل
كاتب م2
مجلس الكلية

0505217237 talbhlal@mu.edu.sa

4848

0554102201 a.alhllali@mu.edu.sa

4874

0504431803
0568911121
0552011191
0559924007

4855
4854
4807
----

Ma.alessa@mu.edu.sa
aa.abahsain@mu.edu.sa
a.alfaris@mu.edu.sa
n.almazypri@mu.edu.sa

مشكل بقرار من معايل مدير الجامعة -صورة القرار مرفقة
لجان الكلية

يتم تحديدها يف قرارات مستقلة
وحدة العالقات العامة واإلعالم

٧
٨
٩
١٠
١١

a.alsaeed@mu.edu.sa
موظف م  6رئيس الوحدة
أ .عبدالله بن عبدالرحمن السعيد
b.almousa@mu.edu.sa
موظف
بند األجور فئة د
أ .بدر بن عبد الرحمن املوىس
a.alwuhaib@mu.edu.sa
موظف
كاتب م4
أ .احمد بن عبدالعزيز الوهيب
a.aldamigh@mu.edu.sa
مساعد إداري م 5موظف
أ .عبد الله بن إبراهيم الدامغ
موظف a.alsoweilem@mu.edu.sa
كاتب م4
أ .عبدالوهاب بن محمد السويلم
شعبة وحدة العالقات العامة في أقسام الطالبات

0508183443
0553102011
0503231562
0554402427
0508280012

4842
4853
4852
4853
2507

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

أ .مريم بنت فهد الزكرى
أ .تغريد بنت عبدالرحمن ابا حسني
أ .عواطف بنت عبدالله محمد الزبن
أ .أروى بنت حمد السلوم
أ .نجود بنت فهد الجديعي
أ .ختام بنت عثامن أبو حيمد
أ .أشواق بنت سعد لسويلم

m.alzakary@mu.edu.sa
t.abahussain@mu.edu.sa
a.alzaben@mu.edu.sa
ah.salloum@mu.edu.sa
n.algodeae@mu.edu.sa
k.abuhimad@mu.edu.sa
As .alswailem@mu.edu.sa

0504136869
0504186713
0504422722
0554322122
0533248441
0500086875
0507072177

4911

19
20
21
22

أ .عبدالله بن محمد الهاليل
أ .عبد الهادي بن محمد املوىس
أ .إبراهيم بن عبد الرحمن العقيل
أ .إبدريس بن سليامن الزامل

مساعد إداري م6
كاتب م6
كاتب م6
مساعد إداري م6
كاتب م 4
مساعد إداري م6
كاتب م 6

منسقة الوحدة
مسؤولة املوقع
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة

4836
4917
4829
مكلفة
مكلفة

وحدة المتابعة
مساعد محاسب م 6رئيس الوحدة
موظف
كاتب م2
موظف
بند
موظف
كاتب م4

a.alhllali@mu.edu.sa
Am.almosa@mu.edu.sa
i.alageel@mu.edu.sa
e.aldris@mu.edu.sa

0554102201
0553033388
0505556925
0599908806

4874
4868
4955

5

0504498730 i.binramieh@mu.edu.sa
موظف
كاتب م4
 23أ .إبراهيم بن صالح بن رميح
0503279880 a.aldhoun@mu.edu.sa
سكرتري
كاتب م5
 24أ .عبدالسالم بن عبدالرحمن الدحوم
0555330105 h.wuhaib@mu.edu.sa
موظف
كاتب 2
 25أ .حمد بن عبد الوهاب الوهيب
شعبة وحدة المتابعة في أقسام الطالبات
 26أ .مويض بنت محمد حسني السلوم

ناسخ م7

منسقة الوحدة 0503224838 m.alsaloom@mu.edu.sa

4875

 27أ .خريية بنت سامل الناهض

كاتب م5

موظفة

0509514370 k.alnahdh@mu.edu.sa

4946

مشغل أجهزة م3

موظفة

0554223222 m.alasker@mu.edu.sa

4838

كاتب م 4

موظفة

0537062847 Sm.swailem@mu.edu.sa

4850

سكرتري خاص م٦

موظفة

0556668314 m.abusabiha@mu.edu.sa

4834

 31أ .مها بنت إبراهيم الجربى

مساعد إداري م7

موظفة

0538889991 m.aljabre@mu.edu.sa

مكلفة

 32أ .ابتهال بنت محمد الذويح

مساعد إداري م6

موظفة

0591617667 e.alwtheh@mu.edu.sa

مكلفة

 33أ .مشاعل بنت عبد الرحمن املهيدب

مساعد إداري م6

موظفة

0548444551 m.almuhadb@mu.edu.sa

مكلفة

 28أ .منى بنت نارص عبدالله العسكر
 29أ .سحر بنت محمد السويلم
 30أ .مرام بنت مسفر أبو سبيحة

 34أ .سمر بنت عبد الله السويد

 0569433627 s.alsuwayed@mu.edu.saأجازة
موظفة
كاتب م 4
إستثنائية
المجلس االستشاري للكلية

يتم تحديده يف قرار مستقل من صاحب الصالحية

6

مكلف

األقسام العلمية

()١
قسم الرياضيات

()٣
قسم الفيزياء

()٢
قسم اللغة اإلنجليزية

()٥
قسم إدارة األعمال

()٤
قسم الكيمياء

المرصد الفلكي

()٧

قسم الدراسات اإلسالمية
المعاصرة

()٦
مكتب أعضاء هيئة
التدريس لمقررات
اإلعداد العام
والتربوية والتدريب
الميداني

()٨
قسم علوم الحاسب
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قسم الرياضيات
1

د .محمود بن حسن شحاته

أستاذ مساعد

مرشف القسم

0551291442 m.shehata@mu.edu.sa

4765

٢

د .زينب بنت عبد الوهاب محمد

أستاذ مساعد

٣

د .الطاهر بن عامر املومني

أستاذ مساعد

منسقة القسم
بالطالبات

0508297948 z.mohamed@mu.sa.com

4857

عضو قسم

0501598120 t.moumni@mu.edu.sa

4863

٤

د .الهادي بن البشري املنرص

أستاذ مساعد

عضو قسم

0550984913 h.elmonser@mu.edu.sa

4864

٥

د .محمد بن مدحت موىس

أستاذ مساعد

عضو قسم

0531346803 mm.mousa@mu.edu.sa

4771

٦

د .هشام بن عامر بن عويشة

أستاذ مساعد

عضو قسم

0534908505

---

٧

د .الطيب بن محمد العوين

أستاذ مساعد

عضو قسم

0549771454

---

٨

د .يارس بن محمد عبد الغني.

أستاذ مساعد

عضو قسم

0557611033

---

٩

د .أحمد بن عبد الستار جابر

أستاذ مساعد

عضو قسم

0538112371

---

 ١٠د .رحاب بنت محمود الشيخ

أستاذ مساعد

عضو قسم

0501377178 r.abdelhaim@mu.edu.sa

4948

 ١١أ .بينة بنت فيصل السبيعي

محارض

عضو قسم

0551922992 b.alsoba@mu.edu.sa

4793

 ١٢أ .سوسن بنت سامي سعيد السيد

محارض

رياضيات

0508158813 s.elsayed@mu.edu.sa

4889

 ١٣أ .وفاء بنت سعود بن رخيص

معيد

عضو قسم

0555061517 W.rakhis@mu.edu.sa

---

 ١٤أ .وضحاء بنت عبدالله الشيباين

معيد

عضو قسم

0555845984 w.alshaibani@mu.edu.sa

4857

 ١٥أ .دليل بنت نارص املفرج

معيد

عضو قسم

0506287977 d.almofarig@mu.edu.sa

4942

 ١٦أ .تهاىن بنت إبراهيم الزكرى

محارض

عضو قسم

0555525135 t.alzkari@mu.edu.sa

---

 ١٧أ .هاجر بنت فضل الرشيدى

معيد

عضو قسم

0531880731 h.alrshede@mu.edu.sa

---

معيد
معيد
موظفة
مساعد إداري م6
كاتب م ٢

عضو قسم
عضو قسم
سكرتريه
سكرتري
سكرتري

0505536303
0565627627
0508646356
0505121253
0509066202

----4779
---------

كاتب م2

سكرتري

0545688277 a.alfares@mu.edu.sa

مكلف

١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

أ .تغريد بنت حمدي الهدباين
أ .أحالم بنت حمدي الهدباين
أ  .رقية بنت عيل الهاليل
أ .منى بنت ابراهيم القديري
أ .محمد بن سعد الحاتم

 ٢٣أ .عبد الله بن سعد الفارس

8

th.alhadbani@mu.edu.sa
Ah.alhadbani@mu.edu.sa
R.alhilaly@mu.edu.sa
m.alkhodairi@mu.edu.sa
m.alhatim@mu.edu.sa

قسم اللغة اإلنجليزية
مرشف القسم

1
2

أ .مانع بن منيف الحريب
د .احسان بنت محمد عبدالقادر

محارض
أستاذ مساعد

3

أ .شريين بنت عبدالعزيز املوىس

محارض

منسقة القسم يف
أقسام الطالبات
للشؤون اإلدارية
والطالبات

4
5
6
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥

د .عبدالرزاق بن محمد الصغري
د .األنور بن عبدالعزيز بن حفصة
د .جيالين بن خليل الفيك
د .عثامن بن الطيب الوسيله
د .ناجي بن محمد عويس
د .مراد بن محمد الشبول
د .سناء بنت عبدالحي زين العابدين
د .زهور بنت محمد إبراهيم
أ .أحمد بن منر النوافله
أ .حسني بن حميد البطاينة
أ .سليم بن محمد عبد الهادي
أ .غادة بنت دفع الله الصديق
أ .أروى بنت نارص عبد الله املفوز
أ .درة بنت عيل صالح البليهى
أ.غادة بنت مصطفي محمد قايض
أ .ريف بنت بجاد الحريب
أ .رائد بن نارص الجرب
أ .عبداملجيد بن صالح الراشد
أ .ريم بنت مقبول فيض الرشيدى
أ .رشين بنت عثامن عبد الدهش
أ .هياء بنت حمد الضاحى
أ .محمد بن عبد الله الكديان

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
محارض
محارض
محارض
محارض
معيد
معيد
معيد
محارض
معيد
معيد
كاتب م4
مساعد إداري م6
كاتب م4

عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
سكرترية
سكرترية
سكرتري

منسقة القسم يف
أقسام الطالبات
للشؤون األكادميية

0508979296 mm.alharbi@mu.edu.sa
0550065129 e.abdelqadir@mu.edu.sa

4890

0560001434 shireen.m@mu.edu.sa
aalsagheer@mu.edu.sa
la.hafsa@mu.edu.sa
----------------------o.elbashbishy@mu.edu.sa
--------------------------------------------sa.mahmoud@mu.edu.sa
z.ibrahim@mu.edu.sa
a.nawafleh@mu.edu.sa
h.batayneh@mu.edu.sa
s.abdelhady@mu.edu,sa
g.ahmed@mu.edu.sa
a.almofawez@mu.edu.sa
d.albeleihi@mu.adu.sa
G.qhadi@mu.edu.sa
Rb.alharbimu.edu.sa
r.algaber@mu.edu.sa
a.alrashed@mu.edu.sa
r.alrasheed@mu.edu.sa
s.aldahash@mu.edu.sa
h.aldahi@mu.edu.sa
m.alkdyan@mu.edu.sa

0555849156
0543225147
050429361
0535350209
٠٥٣٢٢٦٢٨١٠
٠٥٣٤٧٦٦٤٥٧
0535342751
0594405255
0532639440
0532834619
0551694442
0507520014
0566449923
0551733117
0563636196
0552181770
0504433312
0565571777
0501682664
0554490929
0560399979
0596440865

6329

4794
4792
4788

مبتعث
مبتعثة
4931
4787
4962

9

قسم الفيزياء
1
2

د .طارق بن سليامن البهالل
أ.د مجدى بن يوسف صالح

أستاذ مساعد
أستاذ

3
٤
٥

د .محمود بن جاب الله
د .زينب بنت عبد الوهاب أحمد محمد
أ .مضاوي بنت عيل الحسني

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض

٦
٧
٨
٩

د.طارق بن سليامن البهالل
أ.د .مجدي بن يوسف صالح
د .محمود بن جاب الله
أ .مضاوي بنت عبد الرحمن الحسني

أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ مساعد
محارض

مدير املرصد
عضو
عضو
عضو

متعاقد
مساعد اداري م6

خبري فليك
موظف

 ١٠أ .عبدالله بن محمد الخضريي
 ١١أ .عبد املحسن بن عبدالرحمن الزكري

10

مرشف القسم
عضو هيئة
تدريس

عضو هيئة تدريس

عضو قسم

عضو هيئة تدريس

المرصد الفلكي

0505217237 talbhlal@mu.edu.sa
0555710752 m.saleh@mu.edu.sa

4848
4326

0506102659 m.abdelmawgoud@mu.edu.sa
0508297948 z.mohamed@mu.edu.sa
0500115041 Ma.alhusain@mu.edu.sa

4862
4857
------

0505217237
0555710752
0506102659
0500115041

4848
------4862
-----

0505200213 --------------------------0554433353 a.alzakri@mu.edu.sa

4362
4855

talbhlal@mu.edu.sa
m.saleh@mu.edu.sa
m.abdelmawgoud@mu.edu.sa
Ma.alhusain@mu.edu.sa

قسم الكيمياء
1

د .محمود بن جاب الله عبداملوجود

2

أ .عهود بنت ابراهيم الرتيك

معيد

3

د .مناهل بنت بابكر األمني

أستاذ مساعد

4

د .مريم بنت العاز رحال

أستاذ مساعد

عضو قسم

٥

د .شاذلية بنت محمود أحمد

أستاذ مساعد

عضو قسم

0536450899 Sm.ahed@mu.edu.sa

6

د .عبري بنت حمدي محمد

أستاذ مساعد

عضو قسم

---------------------------

٠٥٠١٩٦١٤٧٠

------

7

أ .منال بنت عبدالله بابكر

محارض

عضو قسم

0565144461 m.babaker @mu.edu.sa

4959

8

أ .علوية بنت محمد قيك

محارض

عضو قسم

0531415231 a.hassan@mu.edu.sa

4775

9

أ .اقبال بنت صديق أحمد

محارض

عضو قسم

0506626337 i.siddig@mu.edu.sa

4776

 ١٠أ .عزيزه بنت عبدالله الحوشان

محارض

عضو قسم

0550604033 a.alhoshan@mu.edu.sa

----

 ١١أ .سلطانه بنت محمد الحنيحن

معيد

عضو قسم

0500655608 s.alhunihan@mu.edu.sa

------

 ١٢أ .ليىل بنت عبدالكريم املنقور

معيد

عضو قسم

 0551031966 l.almangor@mu.edu.saمبتعثة

 ١٣أ .ليىل بنت محمد الحيدري

معيد

عضو قسم

 0553120525 l.alhaidari@mu.edu.saمبتعثة

 ١٤أ .دالل بنت مسعود العصيمي

فني مخترب م7

عضو قسم

0551031966 d.alosaimy@mu.edu.sa

4810

 ١٥أ .ريم بنت مسفر أبوسبيحة

فني مخترب م7

محرضة مخترب

0505553997 r.abusabiha@mu.edu.sa

4821

 ١٦أ .مشاعل بنت إبراهيم القريان

فني مخترب م7

محرضة مخترب

0556261629 m.algraian@mu.edu.sa

4952

 ١٧أ .منى بنت حمد العسيالن

سكرترية م33

محرضة مخترب

0506257109 m.alasilan@mu.edu.sa

4841

مساعد اداري م4
مساعد إداري م6

موظفة
سكرترية

0560568461 s.almekhamer@mu.edu.sa
0538600130 w.alrois@mu.edu.sa

مكلفة
4964

 ١٨أ .ساره بنت احمد املخيمر
 ١٩أ .وصايف بنت فهد غازي الرويس

أستاذ مساعد

مرشف القسم

m.abdelmawgoud@mu.edu.sa

0506102659

4862

منسقة القسم يف
أقسام الطالبات
عضو قسم

0553120525 a.abrahem@mu.edu.sa

4801

0559172546 m.elamn@mu.edu.sa

4967

0534019143 mibrahim@mu.edu.sa

4770
4968

11

قسم إدارة األعمال
1

د .جعفر بن عثامن الرشيف

أستاذ مساعد

مرشف القسم

0583384303 j.abdelaziz@mu.edu.sa

4876

٢

أ .أمل بنت حسن أبوعوف

محارض

منسقة القسم يف
أقسام الطالبات

0537501646 A.ouf@mu.edu.sa

4781

٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

د .عصام بن عبد الرحمن عثامن
د .رافع بن محمود الرويضان
د .جامل بن رضا حالوة
د .يوسف بن أحمد بلوله
د .محمد بن الجىل محمد سليامن
د .أحمد بن حسن املبارك
د .عوض الله بن جعفر الحسني
د .آدم بن أبكر محمد
د .مبارك بن محمد منصور
د .محمد بن عبد الله أحمد
د .محمد بن عبد الرحمن حمد
د .محمد بن سليامن أبو صالح
د .محمد بن أحمد الخليفة
د .منري بن إسامعيل أبو شاور
د .سميه بنت عبدالجبار أحمد
د.عرفة بن جربيل أبونصيب
د .مريم بنت أدم عمر بييل
د.فاطمة بنت عامر حامد حامد
د.ناهد بنت عثامن بابكر
أ .فاطمة بنت عبدالله الفقراء
أ.نعيمة بنت صالح الدورسي
أ .خالد بن عبدالرحمن األطرم
أ .بدور بنت حمود التويجري
أ .ملى بنت حامد الحامد
أ .مريم بنت مناور املطريى
أ.يارس بن محمد الدويش
أ.طارق بن يوسف الدخيل الله
أ .طارق بن أحمد العمر
أ .خالد بن سليامن الطيار
أ .أماين بنت خميس الخميس
أ .منرية بنت عبدالله العثامن
أ .محمد بن تريك العصيمى

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
محارض
محارض
معيد
معيد
معيد
محارض
معيد
معيد
معيد

عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو فسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
سكرترية
موظفة
سكرتري القسم

0542476363
0564921045
0563283625
0582694368
0536997066
0537683876
0537683891
٠537217223
0533481364
0537683779
0535349530
0535342049
0535349534
٠٥٦٥٩٧٦٩٧٧
0536451761
0536451804
0535659262
0502743806
0550224680
0545251696
0559966086
٠٥٥٥١٧٧٤٧٨
0552268822
0542243030
0503211599
0555424237
0545498958
0505211017
٠٥٥٤٩٩٩٣٩٤
0566020209
0533099499
0550690025

4755
4778
4873

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤

12

مأمور عالقات عامة

كاتب م 4
كاتب م4

eosman@mu.edu.sa
r.alrwaidan@mu.edu.sa
g.halawa@mu.edu.sa
y.ahmad@mu.edu.sa
m.suliman@mu.edu.sa
--------------------------a.abobaker@mu.edu.sa
a.hsmail@mu.edu.sa
m.munssour@mu.edu.sa
ma.mohamed@mu.edu.sa
m.hmed@mu.edu.sa
m.abusalih@mu.edu.sa
----------------------------------------------------s.abdelgbar@mu.edu.sa
a.nasib@mu.edu.sa
m.billy@mu.edu.sa
f.hamid@mu.edu.sa
f.alfuqara@mu.edu.sa
n.aladosry@mu.edu.sa
k.alatram@mu.edu.sa
b.altuwaigri@mu.edu.sa
l.alhammad@mu.edu.sa
mm.almotery@mu.edu.sa
y.aldwish@mu.edu.sa
t.aldakheelallah@mu.edu.sa

t.alomar@mu.edu.sa
k.altayyar@mu.edu.sa
a.alkhamis@mu.edu.sa
ma.alothman@mu.edu.sa
o.alotabi@mu.edu.sa

4966
4936
4865

4886

4760
------مبتعث
4828
4927
----

مكتب أعضاء هيئة التدريس لمقررات اإلعداد العام و التربوية والتدريب الميداني

1
2
3
4

أ .مها بنت عبدالرحمن الليفان
د .إميان بنت مصطفى عبد العال
د .صالح بن أحمد عبداللطيف
د .نبيلة بنت عبدالرحمن الجرايدة

محارض
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

5
6

د .زينب بنت عباس الحسن
د .نعامت بنت أحمد محجوب
د .سناء بنت محمد أحمد
د .نهيل بنت عىل صالح
د .اميان بنت محمد سحتوت
د .إميان بنت محمد محمود
د .عالء بن عبدالله حسني
د .اسالم بن عبد القادر النمر

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس

مساعد إداري م6
كاتب م4

موظفة
موظفة

7
8
9
10
11
12

 13أ .مها بنت سعد السويلم
 14أ .ناهد بنت محمد القديرى

٠٥٦٠٧٩٢٣٧٣
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات واملرشفة عىل املكتب
عضو هيئة تدريس
٠٥٥٢٨٥٢٠٦١ e.abulaal@mu.edu.sa
عضو هيئة تدريس
٠٥٠٨٢٥٧٤١٢ s.abullatif@mu.edu.sa
منسقة املكتب يف
0531423441 n.aljridh@mu.edu.sa
أقسام الطالبات
عضو هيئة تدريس
0502480323 z.gafar@mu.edu.sa
عضو هيئة تدريس
0502071647 m.mahgoub@mu.edu.sa
0508306925 S.hasan@mu.edu.sa
0503994098 n.hasan@mu.edu.sa
0507097267 e.sahrour@mu.edu.sa
0594267326 Em.mahmoud@mu.edu.sa
مكلف بعامدة شؤون الطالب
0595360437 e.elnemr@mu.edu.sa
مكلف بعامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
0566293505 m.alswelim@mu.edu.sa
0552055010 n.alqdire@mu.edu.sa

4844
٤٧٥٨
٤٧٦٤
4903
4768
4761
4762
4895
4902

13

قسم الدراسات اإلسالمية

14

1
2

د .زياد بن حمد العامر
د .داليا بنت محمد شوقي

3

أ .فهده بنت عبدالله محمد الخضريي

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
١٧
١٨
19
20
21
22
23
24
25
26
27
٢٨
29

د  .يوسف بن محمد املهوس
د .عبد العزيز بن محمد الحمدان
د .عادل بن عبد الرحمن العليان
د .فهد بن عبدالعزيز الوهيب
د .عمر بن مساعد الرشيويف
د .زينب بنت مختار احمد آدم
د .حياة بنت عثامن محمد الخري
د .وفاء بنت حسني بكر السيد
د.مريم بنت عيل جمعة ارباب
د .سعديه بنت عيل الكبري محمد
د .راقيه بنت محمد خري
د .تغريد بنت حسن املطالقة
أ .هاجر بنت خليفه عكور
أ .هاجد بنت عبد الهادي العتيبي
أ .عبدالله بن سعد املقرن
أ .امينة بنت عبد العزيز املاجد
أ .مها بنت ذيب العتيبي
أ .نورة بنت نارص العصيمي
أ .هيثم بن عبد الله املجىل
أ .ريم بنت هالل العتيبي
أ .بدرية بنت منري العتيبي
أ .ندى بنت صالح املعجل
أ .مها بنت عبدالله العثامن
أ .منال بنت عبد الرحمن الروساء
أ .وجدان بنت محمد راجح
أ .ماجد بن محمد العضيب

رئيس القسم
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد منسقة القسم يف أقسام
الطالبات للشؤون اآلكادميية
محارض منسقة يف أقسام الطالبات
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
محارض
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
كاتب م6
كاتب م4
كاتب م 6
كاتب م6
كاتب م ٢

للشؤون اإلدارية والطالبات

0504150615 z.alamer@mu.edu.sa
0562989691 d.alsadek@hotmil.sa

3524
4894

0500198181 Fa.alkhudairy@mu.edu.sa

4797

0505257169
0505486874
0554402009
0554410288

4849
4752
6329
---1171
4769
---4753
4969
4938
4937
4893
4896
مبتعث
مبتعث
4783
4799
مبتعثة
---مبتعثة
------------4908
٤٩٠٨

y.almohws@mu.edu.sa
عضو القسم
a.alhamdan@mu.edu.sa
عضو قسم
a.olyan@mu.edu.sa
عضو قسم
f.alwaheeb@mu.edu.sa
عضو قسم
o.alsharyoufi@mu.edu.sa
عضو قسم
z.adam@mu.edu.sa
عضو قسم
h.alkhayer@mu.edu.sa
عضو قسم
W.BAKR@mu.edu.sa
عضو قسم
m.arbab@mu.edu.sa
عضو قسم
s.elkabeer@mu.edu.sa
عضو قسم
r.kair@mu.edu.sa
عضو قسم
T.metalka@muedu.sa
عضو قسم
H.okour@mu.edu.sa
عضو قسم
h.alotaibi@mu.edu.sa
عضو قسم
--------------------------عضو قسم
a.almajid@mu.edu.sa
عضو قسم
m.otaibi@mu.edu.sa
عضو قسم
n.alosaimi@mu.edu.sa
عضو قسم
h.almujalli@mu.edu.sa
عضو قسم
r.alotaiby@mu.edu.sa
عضو قسم
b.alotaibi@mu.edu.sa
عضو قسم
Ns.almojel@mu.edu.sa
سكرترية لدى الطالبات
Man.alothman@mu.edu.sa
موظفة
m.alrousa@mu.edu.sa
سكرترية
w.rajeh@mu.edu.sa
موظفة
m.aledeib@mu.edu.sa
موظف

0535985381
0530345079
0506161489
0536345603
0532265797
0536657550
0552737294
0535630249
0503213116
0556660416
0503419269
0501031300
0555424148
0503738787
0552669445
0554431310
0555525119
0550009668
0508241412
0563601389

قسم الحاسب اآللي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

د .اميان بنت مصطفى عبد العال
د .عبده بن خلف عبدالقادر
د .أمين بن كامل جرادات
د .جواد بن حامد الرواشدة
د .معتصم بن محمد الخري منصور
د .محمود بن سامل الخفش
أ .غادة بنت حامد الرواشدة
أ .بيان بنت رشيد غزالن
أ .انتصار بنت الصغري الصيداوي
أ .سارة بنت عبدالله الرويشد
أ .جميلة بنت فهيد املطريى
أ .نوف بنت أحمد املعجل
أ .دميه بنت عبدالرحمن الزامل
أ .امل بنت عبد الله الباليل
أ .هيا بنت عبدالعزيز العبد الكريم

 ١٦أ .أماين بنت سليامن النصار
 ١٧أ .البندري بنت ابراهيم السنيد

 18أ .هديل بنت عبدالله املحيسن

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
محارض
محارض
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
مسجل
معلومات م 6

كاتب م4
مشغل
أجهزه
مكتبية م1
كاتب 4

0552852061
0559393071
0556612368
0537761205
0550224680
0558141366
0553756029
0530659842
٠٥٤١٦٦٢٥٨٦
0544449324
0561402299
0500123484
0569749496
0505999714
0550749448

4758
----------------------------4766
مبتعثة
مبتعثة
مبتعثة
مبتعثة
4809

e.abulaal@mu.edu.sa

مرشفة القسم بالطالبات
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم
g.alrawashdeh@mu.edu.sa
عضو قسم
By.ghozlan@mu.edu.sa
عضو قسم
-----------------------------عضو قسم
s.alrwaished@mu.edu.sa
عضو قسم
j.almutairi@mu.edu.sa
عضو قسم
n.almajl@mu.edu.sa
عضو قسم
D.alzamil@mu.adu.sa
عضو قسم
a.albilaly@mu.edu.sa
عضو قسم
h.alabdulkareem@mu.edu.sa
سكرترية
سكرترية
موظفة

0544435443 a.alnassar@mu.edu.sa
0550556131 a.alsonaed@mu.edu.sa

-------

مراسل

0558800160 h.almahesn@mu.edu.sa

4923

15

()٢

وكالة الكلية للشؤون التعليمية
وكيل الكلية
للشؤون التعليمية
مكتب الوكيل في أقسام الطالب
وحدة القياس
والتقويم
وحدة تقنيات التعليم
وحدة الخطط والبرامج
الدراسية
وحدة دعم الطالب
وحدة التميز في التعليم
والتعلم
وحدة خدمة
المجتمع والتعليم
المستمر
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مكتب الوكيل في أقسام
الطالبات

وكالة الكلية للشؤون التعليمية
وكيل الكلية للشؤون التعليمية
١

د  .يوسف بن محمد املهوس

٢

د .محمود بن جاب الله جرب

0505257169 y.almohws@mu.edu.sa

4849

أستاذ مساعد وكيل الكلية للشؤون
التعليمية
مكتب وكيل الكلية لشؤون التعليمية ألقسام الطالب

٠٥٠٦١٠٢٦٥٩ m.abdelmawgoud@mu.edu.sa

٤٨٦٢
2503
4870

أستاذ مساعد

مساعد الوكيل

٣

أ .عبد العزيز بن سعد السويلم

كاتب5م

سكرتري

0506623389 a.alswailm@ muedu.sa

٤

أ .عايش بن حمد العثامن

ناسخ م7

سكرتري

0561113334 a.alathman@muedu.sa

مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية ألقسام الطالبات
٥

أ .مضاوي بنت عيل الحسني

محارض

مرشفة مكتب الوكيل يف
أقسام الطالبات

0500115041 Ma.alhusain@mu.edu.sa

٦

أ .سارة بنت عبدالله الرويشد

معيد

مساعدة مرشفة مكتب
الوكيل يف أقسام الطالبات

0544449324 s.alrwaished@mu.edu.sa

٧

أ .بدور بنت محمد الفارس

مساعد إداري م6

مرشفة إدارية عىل مكتب
الوكيل ألقسام الطالبات

050665789 b.alfaris@mu.edu.sa

٨

أ .الجازى بنت عبد الله العتيبى

مساعد إداري م6

موظفة

0505120719 a.abdulah@mu.edu.sa

٤٩١٥

٩

أ .ريم بنت هذال الثبيتي

مساعد إداري م6

موظفة

0555323892 r.althabity@mu.edu.sa

٤٧٥٦

 ١٠أ .ريم بنت ناىش العتيبى

مساعد ادارى م6

موظفة

0557700365 m.alotaibi@mu.edu.sa

4916

 11أ .هيلة بنت إبراهيم العريج

كاتب م4

موظفة

0555655149 h.alorig@mu.edu.sa

4796

4766

وحدة القياس والتقويم
m.abdelmawgoud@mu.edu.sa

0506102659

4862

 12د .محمود بن جاب الله عبد املقصود

أستاذ مساعد

رئيس الوحدة

4755

 13د .عصام بن عبدالرحمن بدر

أستاذ مساعد

نائب رئيس الوحدة

0542476363 e.osman@mu.edu.sa

4844

 14د .صالح بن أحمد عبداللطيف

أستاذ مساعد

عضو

0508257412 s.abullatif@mu.edu.sa

 15د .عثامن بن الطيب .الوسيله

أستاذ مساعد

عضو

0535350209 o.awasila@mu.edu.sa

 16أ .مها بنت عبدالرحمن الليفان

محارض

منسقة الوحدة يف أقسام
الطالبات

056792373 m.allefan@mu.edu.sa

4844
4857

0508297948 z.mohamed@mu.edu.sa
عضو
أستاذ مساعد
 17د .زينب بنت عبدالوهاب أحمد
0537501646 A.ouf@mu.edu.sa
عضو
محارض
 18أ .أمل بنت حسن عوف
0552669445 b.alotaibi@mu.edu.sa
عضو
محارض
 19أ .بدرية بنت منري العتيبي
يعمل مع هذه الوحدة منسقني من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة وكيل الكلية للشؤون التعليمية مع رؤساء ومرشيف األقسام العلمية بالكلية
وحدة تقنيات التعليم
 20د .محمد بن مدحت موىس

أستاذ مساعد

رئيس الوحدة

0531346803 m.mousa@mu.edu.sa

17

 21أ .مريم بنت مناور املطريى

معيد

منسقة الوحدة يف
أقسام الطالبات

0503211599 mm.almotery@mu.edu.sa

4760

0545183360 R.alosaimi@mu.edu.sa

سكرتري الوحدة ومنسقها
كاتب م4
 22أ .راكان بن عبد الرحمن العصيمى
يف أقسام الطالب
0552414717 n.alboqmi@mu.edu.sa
موظف
كاتب م4
 23أ .نايف بن محمد البقمي
0598145782 w.alhtbity@mu.edu.sa
موظفة
كاتب م4
 24أ .وفاء بنت عبدالله العتيبي
0534445401 a.salloum@mu.edu.sa
موظفة
كاتب م4
 25أ .عائشة بنت ابراهيم السلوم
يعمل مع هذه الوحدة منسقني من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة بني وكيل الكلية للشؤون التعليمية ورؤساء ومرشيف األقسام العلمية بالكلية
وحدة الخطط والبرامج الدراسية
 26د .رافع بن محمود الرويضان
 27أ .عزيزة بنت عبد الله الحوشان

أستاذ مساعد

رئيس الوحدة

0564921045 r.alrwaidan@mu.edu.sa

4778

منسقة الوحدة يف
محارض
أقسام الطالبات
يعمل مع هذه الوحدة منسقون من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة بني وكيل الكلية للشؤون التعليمية ورؤساء ومرشيف األقسام التعلمية بالكلية
وحدة دعم الطالب
 28د .أمين بن كامل جرادات
 29د .عبده بن حلف عبدالقادر

 30د .زينب بنت عباس الحسن

 31د .نعامت بنت احمد محجوب

18

0550604033 a.alhoshan@mu.edu.sa

أستاذ مساعد

0508020525 h.alyousef@mu.edu.sa

رئيس الوحدة

أستاذ مساعد

نائب رئيس الوحدة ٠٥٥٩٣٩٣٠٧١ a.abdelkader@mu.edu.sa

أستاذ مساعد

0502480323 z.gafar@mu.edu.sa

4768

0502071647 m.mahgoub@mu.edu.sa

4761

أستاذ مساعد

منسقة الوحدة يف
أقسام الطالبات
عضو هيئة تدريس

وحدة التميز في التعليم والتعلم

 32د .محمد بن الجىل سليامن
 33أ.د .مجدى بن يوسف صالح
 34د .محمود بن سامل الخفش
 35أ .فاطمة بنت عبدالله الفقراء

أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ مساعد

رئيس الوحدة
الفيزياء الفلكية
عضو

٠٥٣٦٩٩٧٠٦٦ m.suliman@mu.edu.sa
٠٥٥٥٧١٠٧٥٢ m.saleh@mu.edu.sa
0558141366 m.alkoffash@mu.edu.sa

4326

محارض

عضو قسم

0545251696 f.alfuqara@mu.edu.sa

4886

 36د  .يوسف بن محمد املهوس
 37أ .مها بنت عبدالرحمن الليفان

أستاذ مساعد
محارض

رئيس الوحدة

0505257169 y.almohws@mu.edu.sa
056792373 m.allefan@mu.edu.sa

4849
4844

 38د .صالح بن أحمد عبداللطيف
 39د .عرفه بن جربيل أبونصيب
 40د .تغريد بنت حسن املطالقة

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

0508257412 s.abullatif@mu.edu.sa
0536451804 a.nasib@mu.edu.sa
0552737294 T.metalka@muedu.sa

4844
4936
4893

وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
منسقة الوحدة يف أقسام
الطالبات

عضو
عضو
عضو

()٣
وكالة الكلية للجودة والتطوير
وكيل الكلية للجودة والتطوير
مكتب الوكيل في أقسام الطالب

مكتب الوكيل في أقسام الطالبات
وحدة ضمان الجودة
وحدة االعتماد األكاديمي
وحدة التخطيط والتطوير
وحدة التدريب
وحدة التقارير واإلنجازات
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وكالة الكلية للجودة والتطويرة
وكيل الكلية للجودة والتطوير

 ١د .زياد بن حمد العامر

أستاذ مساعد

وكيل الكلية

٣٥٢٤ 0504150615 z.alamer@mu.edu.sa

2
 ٣أ .محمد بن دارع العتيبي
 ٤عبدالحميد بن سعد السويلم

أستاذ مساعد

مساعد الوكيل

كاتب م 4

سكرتري وكيل الكلية

مدقق حسابات م6

سكرتري وكيل
الكلية

4843 0582694368 y.ahmad@mu.edu.sa
0535551520 md.alotaibi@mu.edu.sa
4914 0533733999 a.saad@mu.edu.sa

٥

د .مناهل بنت بابكر األمني

أستاذ مساعد

٦

أ .إبتسام بنت حمد املعجل

سكرتري خاص م8

مكتب وكيل الكلية للجودة والتطوير بأقسام الطالب

د .يوسف بن أحمد بلولة

مكتب وكيل الكلية للجودة والتطوير بأقسام الطالبات
منسقة الوكيل لدى

0559172546 m.elamn@mu.edu.sa

4967

مكتب الوكيل ألقسام

0556444989 e.almojel@mu.edu.sa

4819

٧

أ .بشاير بنت جمعان الرشيدي

كاتب م4

موظفة

0568198324 b.alrashedy@mu.edu.sa

4837

٨

أ .نوف بنت سعد منري العتيبي

مساعد إداري م 6

موظفة

0506265068 n.alotaibi@mu.edu.sa

4812

٩

أ .اريج بنت محمد عبدالله املنيع

مساعد إداري م6

موظفة

0566944100 a.almenea@mu.edu.sa

4909

مساعد أدارى م6

موظفة

0504449060 l.allevan@mu.edu.sa

4935

0558880306 m.aljaber@mu.edu.sa

٤٩١٩

0582694368 y.ahmad@mu.edu.sa

4843

537217223
0563283625
0555849156
0551694442

---4873
---------

 ١٠أ .لولوه بنت منصور الليفان
 ١١أ .مها بنت أحمد محمد الجرب
 ١٢د .يوسف بن أحمد بلوله

أقسام الطالبات
مرشفة إدارية عىل
الطالبات

موظفة
كاتب م 5
وحدة ضمان الجودة
أستاذ مساعد

رئيس الوحدة

د .أحمد بن حسن عبدالله
د .عوض الله بن جعفر الحسني
د .يارس بن محمد عبدالغني
د .أنور بن عبدالعزيز حفصة

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

عضو
عضو
عضو
عضو قسم

د .آدم بن أبكر محمد
د .جامل بن رضا حالوة
د .عبدالرزاق بن محمد الصغري
أ .سليم بن محمد عبد الهادي

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض

رئيس الوحدة
عضو
عضو
عضو قسم

محارض
معيد

عضو
عضو

١٣
١٤
١٥
١٦
4936 0536451804 a.nasib@mu.edu.sa
عضو
أستاذ مساعد
 ١٧د .عرفه بن جربيل أبونصيب
4966 0536451761 s.abdelgbar@mu.edu.sa
عضو
أستاذ مساعد
 ١٨د .سميه بنت عبدالجبار أحمد
4801 0553120525 a.abrahem@mu.edu.sa
عضو
معيد
 ١٩أ .عهود بنت ابراهيم الرتيك
يعمل مع هذه الوحدة منسقني من األقسام وقد عضو الوحدةو هو منسق القسم الذي يتبع له علميا ً
وحدة التدريب
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
 ٢٤أ .غادة بنت حامد الرواشدة
 ٢٥أ .بدور بنت حمود التويجري
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0537683876
----------------------0537683891 a.abobaker@mu.edu.sa
0557611033 y.sber@mu.edu.sa
0543225147
-----------------------

a.hsmail@mu.edu.sa
g.halawa@mu.edu.sa
a.alsagheer@mu.edu.sa
s.abdelhady@mu.edu.sa

0553756029 g.alrawashdeh@mu.edu.sa
٠٥٥٢٢٦٨٨٢ b.altuwaigri@mu.edu.sa

---------

 ٢٦أ .فاطمة بنت عبدالله الفقراء

محارض

عضو

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
معيد

رئيس الوحدة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
رئيس الوحدة
عضو

وحدة التخطيط والتطوير

٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

د .محمد بن سليامن أبو صالح
د .آدم بن أبكر محمد
د .عبدالرزاق بن محمد الصغري
د .مريم بن ادم عمر بييل
أ .سليم بن محمد عبدالهادي
أ .وضحاء بنت عبدالله الشيباين

٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١

د .الطاهر بن عامر املومني
د .محمد بن عبدالرحمن حمد
د .معتصم بن محمد الخري الصادق
د .الجيالين بن خليل الفيك
د .سناء بنت عبدالحي زين العابدين
د .فاطمة بنت عامر حامد
أ .غادة بنت دفع الله الصديق
أ .سارة بنت عبد الله الرويشد
أ .هيلة بنت نارص الزيد

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
معيد
مساعد اداري م7

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

د .محمد بن مدحت موىس
د .محمد بن سليامن أبو صالح
د .رافع بن محمود الرويضان
د .عصام بن عبد الرحمن عثامن
د .ناهد بنت عثامن بابكر
أ  .شريين بنت عبدالعزيز املوىس
أ .أروى بنت نارص املفوز
أ .عهود بنت ابراهيم الرتيك
أ .دليل بنت نارص عبدالعزيز املفرج
أ .مها بنت ذيب العتيبي
أ .امينة بنت عبد العزيز املاجد

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض
محارض
معيد
معيد
معيد
معيد

رئيس الوحدة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو قسم
عضو قسم
عضو قسم

وحدة التقارير واالنجازات

وحدة االعتماد األكاديمي

0545251696 f.alfuqara@mu.edu.sa

4886

-----------------a.hsmail@mu.edu.sa
a.alsagheer@mu.edu.sa
m.billy@mu.edu.sa
s.abdelhady@mu.edu.sa
w.alshaibani@mu.edu

0535342049
537217223
0555849156
٠٥٣٥٦٥٩٢٦٢
0551694442
٠٥٥٥٨٤٥٩٨٤

------٤٨٦٥
--4942

t.moumni@mu.edu.sa
m.hmed@mu.edu.sa
m.kulef@mu.edu.sa

0501598120
0535349530
0550224680
050429361
0535342751
٠٥٠٢٧٤٣٨٠٦
0507520014
٠٥٤٤٤٤٩٣٢٤
0503403282

4863
----------4794
٤٧٦٦
4804

m.mousa@mu.edu.sa
-----------------r.alrwaidan@mu.edu.sa
e.osman@mu.edu.sa
----------------------------------a.almofawez@mu.edu.sa
a.abrahem@mu.edu.sa
d.almofarig@mu.edu.sa
m.otaibi@mu.edu.sa
a.almajid@mu.edu.sa

0531346803
0535342049
0564921045
0542476363
0550224680
0560001434
0566449923
٠٥٥٣١٢٠٥٢٥
0506287977
0503419269
0556660416

4771
--4778
4755
----4792
٤٨٠١
4942
4799
4783

sa.mahmoud@mu.edu.sa
f.hamid@mu.edu.sa
g.ahmed@mu.edu.sa
s.alrwaished@mu.edu.sa
h.alzead@mu.edu.sa
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()٤
وكالة الكلية
للدراسات العليا والبحث العلمي

مكتب الوكيل في أقسام
الطالب

وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي

وحدة شؤون االبتعاث
وحدة التعينات ألعضاء هيئة
التدريس والمحاضرين والمعيدين
والترقيات العلمية
وحدة البحث العلمي
والمؤتمرات ودعم
االبتكار

22

مكتب الوكيل في أقسام
الطالبات

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
يرشف عىل عمل هذه الوكالة عميد الكلية حتى يتم تعيني وكيل لها ،ويتم التواصل مع د .مبارك بن محمد منصور ،يف أي أمر يخص وحداتها
مكتب الوكيل في أقسام الطالب

1
٢

د .مبارك بن محمد منصور
أ .متعب بن عىل الهالىل

أستاذ مساعد
كاتب م4

مساعد الوكيل
سكرتري الوكيل

4858 ٠٥٣٣٤٨١٣٦٤ m.munssour@mu.edu.sa
4822 0548524257 alhelaly@mu.edu.sa

3

أ .نعيمة بنت صالح الدورسي

محارض

4

أ .رشيفة بنت حمد الفوزان

كاتب م4

مرشفة املكتب
ومنسقة الوكيل
موظفة

---- 0559966086 n.aldosary@mu.edu.sa

٥
٦

أ .خالد بن عبدالرحمن األطرم
أ .محمد بن زيد السهيل

محارض
فني صيانة اآلالت م 6

رئيس الوحدة
سكرتري الوحدة

---- ٠٥٥٥١٧٧٤٧٨
-----------------4751 0559904777 m.alshali@mu.edu.sa

٧
٨

د .مبارك بن محمد منصور
أ .متعب بن عىل الهالىل

أستاذ مساعد
كاتب م4

رئيس الوحدة
سكرتري الوحدة

4858 0533481364 m.munssour@mu.edu.sa
4822 0548524257 m.alhelaly@mu.edu.sa

٩
١٠

د .الهادي بن البشري املنرص
أ .منال بنت عبدالله بابكر

أستاذ مساعد
محارض

رئيس الوحدة
عضو

--- 0550984913 h.elmonser@mu.edu.sa
--- 0565144461 m.babaker@mu.edu.sa

مكتب الوكيل في أقسام الطالبات

وحدة شؤون االبتعاث

---- 0543434981 s.alfauzan@mu.edu.sa

وحدة التعيينات ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والترقيات العلمية

وحدة البحث العلمي والمؤتمرات ودعم االبتكار

23

()٥
وكالة الكلية لشؤون الطالب
مكتب الوكيل في أقسام

وكيل الكلية لشؤون الطالب

الطالب

وحدة أنشطة الطالب
مكتبة الطالب
وحدة التسجيل
والخدمات الطالبية
وحدة اإلرشاد وحقوق
الطالب
وحدة شؤون الخريجين

24

وكالة الكلية لشؤون الطالب
وكيل الكلية لشؤون الطالب
١

د .عادل بن عبدالرحمن العليان

٢

أ .محمد بن عبدالعزيز اليحياء

٣
4
5
6
7

د .عادل بن عبدالرحمن العليان
د.منري بن إسامعيل أبو شاور
د .أحمد بن عبد الستار جابر
د.جامل بن رضا حالوة
أ .فواز بن حمد الفواز

0555108066 a.olyan@mu.edu.sa

4881

أستاذ مساعد املرشف عىل وحدات
الوكالة
سكرتير وكيل الكلية لشؤون الطالب

0547127805 ma.alyahya@mu.edu.sa

4879

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

رئيس الوحدة
نائب رئيس الوحدة
عضو

0554402009 a.olyan@mu.edu.sa
0565976977
0538112371 a.gaber@mu.edu.sa

6329

أستاذ مساعد
مساعد إداري م6

عضو
سكرتري الوحدة

0563283625 g.halawa@mu.edu.sa
0506427212 f.alfawaz@mu.edu.sa

مساعد محاسب م 6سكرتري املرشف
وحدة أنشطة الطالب

0555127776 a.alwaili@mu.edu.sa
فني صيانة آالت م 5النشاط الريايض
 8أ .عبد الله بن مقرن الوايىل
0551888675 a.alghiamh@mu.edu.sa
موظف
مدقق حسابات م6
 9أ .أحمد بن سليامن الغيامة
0501205023 n.alswailm@mu.edu.sa
موظف
كاتب م4
 10أ .نارص بن محمد السويلم
يعمل يف هذه الوحدة مجموعة من الطالب بنظام التشغيل الطاليب ،وينسق طريقة العمل رئيس الوحدة
مكتبة الطالب

يشــرك يف تفعيــل
بعــض األنشــطة
عملــه
أمــا
األســايس فيبقــى
يف مكانــه

 11أ .ثامر بن ابراهيم الربيه
 12أ .فهد بن عبدالرحمن الدحوم
 13أ .نارص بن محمد السويلم

0553362244 t.albraeh@mu.edu.sa
موظف
مساعد محاسب م6
0500095421
موظف
مساعد إداري م 6
0501205023 n.alswailm@mu.edu.sa
موظف
كاتب م4
وحدة التسجيل والخدمات الطالبية

4956

 14أ .فواز بن حمد الفواز
 15أ .محمد بن حمد الفواز
 16أ .أحمد بن سليامن الغيامة

0506427212 f.alfawaz@mu.edu.sa
رئيس الوحدة
مساعد إداري م6
0557907097 m.elfewez@mu.edu.sa
موظف
كاتب م4
0551888675 a.alghiamh@mu.edu.sa
موظف
مدقق حسابات م6
وحدة اإلرشاد وحقوق الطالب

4869

 17د .عادل بن عبدالرحمن العليان
 18أ .إسالم بن عبدالقادر النمر

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

رئيس الوحدة
عضو
وحدة شؤون الخريجين

0554402009 a.olyan@mu.edu.sa
٠٥٩٥٣٦٠٤٣٧ e.elnemr@mu.edu.sa

 19د .محمود بن جاب الله جرب

أستاذ مساعد

رئيس الوحدة

محارض

نائب رئيس الوحدة

@0506102659 m.abdelmawgoud
mu.edu.sa
0532639440

 20أ .أحمد بن منر النوافلة

4862
4962

25

()٥
وكالة الكلية لشؤون الطالبات

وكيل الكلية لشؤون الطالبات
وحدة التسجيل
والخدمات الطالبية
وحدة اإلرشاد وحقوق
الطالبات
وحدة شؤون الخريجات
وحدة أنشطة الطالبات
مكتبة الطالبات

مركز موهبة

26

وكالة الكلية لشؤون الطالبات
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات
١

أ  .مها بنت عبدالرحمن الليفان

٢
٣
٤

محارض

وكيلة الكلية
لشؤون الطالبات

m.allefan@mu.edu.sa

056792373

4844

مكتب وكيلة الكلية للشؤون الطالبات
أ .ليىل بنت أحمد املناع
أ .بدور بنت محمد الجردان
أ .منى بنت عبد الله املنيع

مساعدإداري6
كاتب م 6
مساعد اداري م 6

مديرة املكتب
سكرترية
سكرترية

l.almannaa@mu.edu.sa
b.aljardan@mu.edu.sa
m.almnie@mu.edu.sa

0546855028
0551783338
0503203273

4881
4879
4918

 ٥أ .نورة بنت نارص الضاوي
 ٦أ .ندي بنت عبد اللطيف املوىس
 ٧أ .هند بنت عبد الله السويلم
 ٨أ .سارة بنت عبد العزيز املاىض
 ٩أ .بهية بنت عبد العزيز العرفج
 ١٠أ .ساره بنت صالح الظويفري

معلمة معارة
مساعد إداري م7
مساعد إداري م7
مساعد إداري م7
مسجل معلومات م5
كاتب م6

رئيسة الوحدة
موظفة
موظفة
موظفة
سكرترية
موظفة

nn.aldawi@mu.edu.sa
n.alousa@mu.edu.sa
h.assweelem@mu.edu.sa
s.almadi@mu.edu.sa
ba.alarfaj@mu.edu.sa
s.almoter@mu.edu.sa

0555125135
0540418880
0506647938
0555272678
0509813754
0549013633

4815
4516
4825
4951
4813
مكلفة

 ١١أ .نجود بنت راشد املتعب

باحث اجتامعي م6

رئيسة الوحدة

n.almathb@mu.edu.sa

0591599059

4824

مساعد إداري م8
مساعد إداري م6
مساعد إداري م6
مساعد اداري م6
مراقب طلبة م6

موظفة
موظفة
سكرترية
موظفة
موظفة

t.alhaddab@mu.edu.sa
m.binhussain@mu.edu.sa
ff.alsaeed@mu.edu.sa
r.almagmas@mu.edu.sa
k.alotebe@mu.edu.sa

0500629462
0503456160
0503461326
0558558929
0506623564

أجازة
--------مكلفه
مكلفة
4782

0533372288
0503558883

4757
----

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

أ .متارض بنت عبد الله الهداب
أ .مى بنت حمد بن حسني
أ .فوزيه بنت فهد السعيد
أ .روايب بنت محمد املغامس
أ .خزنة بنت كدمييس العتيبى

وحدة التسجيل والخدمات الطالبية

وحدة اإلرشاد وحقوق الطالبات

وحدة شؤون الخريجات
m.alnajim@mu.edu.sa
سكرترية
مساعد إداري م4
 ١٧أ .مريم بنت عبد العزيز الناجم
k.alsaloom@mu.edu.sa
موظفة
كاتب م4
 ١٨أ .خلود بنت نارص السلوم
يف األوقات التي اليكون فيها عمل للوحدة فيتم توجيههن حسب توجيه الوكيلة ألي عمل
وحدة أنشطة الطالبات

 ١٩أ .هيا بنت سعد السبيعى

معلمة معارة

أمينة نشاط
الطالبات

0503118607 h.alsubiee@mu.edu.sa

4814

 ٢٠أ .رنا بنت عبد العزيز سعود

مساعد إدارى م6

مساعدة أمينة
النشاط

0568958952 r.alsaud@mu.edu.sa

4898

 ٢١أ .بيان بنت محمد راجح

كاتب م6

سكرترية

0565087000 Bm.rajeh@mu.edu.sa

4808

27

 ٢٢أ .منال بنت حمد الرباهيم
 ٢٣أ .هيلة بنت عبد العزيز مغامس
 ٢٤أ .هدى بنت سعد الغيامة
 ٢٥أ .لطيفة بنت عبد الله الحسني
 ٢٦أ .منار بنت راشد الحنو

 ٢٧أ .جواهر بنت محمد املنيع
 ٢٨أ .هدى بنت عبدالرحمن جبيل
 ٢٩أ .هند بنت محمد الدريويش
 ٣٠أ .نوره بنت نارص العيىس

 ٣١د .اميان بنت محمد محمود
 ٣٢د .عرفه بنت جربيل أبونصيب
 ٣٣د .مناهل بنت بابكر األمني
 ٣٤د .نبيلة بنت عبدالرحمن الجرايدة
 ٣٥أ .فهدة بنت عبدالله الخضريي
 ٣٦أ .أروى بنت نارص املفوز
 ٣٧أ .نعيمة بنت صالح الدورسي
 ٣٨أ .نوف بنت سعد منري العتيبي
 ٣٩أ .وفاء بنت عبد الله اليحيى
 ٤٠أ .سلمى بنت عبد الله العصيمي

مرشف ثقايف م6

موظفة

0504149424 m.alibraheem@mu.edu.sa

4907

كاتب م6

موظفة

0503181690 h.almughamis@mu.edu.sa

4897

مساعد إداري م6

موظفة

0509908422 h.algymah@mu.edu.sa

4906

كاتب م6

موظفة

0533234680 l.alhasen@mu.edu.sa

4929

سكرتري م4

موظفة

0500060569 m.alhano@mu.edu.sa

4950

مكتبة الطالبات
أمينة مكتبة م7

امينة املكتبة

0506486667 j.almanea@mu.edu.sa

1561

أمينة مكتبة م7

موظفة

0551818649 h.bngbel@mu.edu.sa

1562

أمينة مكتبة م6

موظفة

0506277234 h.aldriwish@mu.edu.sa

4882

مساعد إداري م6

موظفة

0559222144 n.alesa@mu.edu.sa

4899

مركز موهبة
أستاذ مساعد

رئيسة املركز

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محارض

عضو
عضو
عضو
عضو

a.nasib@mu.edu.sa
m.elamn@mu.edu.sa
n.aljridh@mu.edu.sa
Fa.alkhudairy@mu.edu.sa

محارض
محارض
مساعد إداري م 6
سكرتري خاص

عضو
عضو
عضو
عضو

a.almofawez@mu.edu.sa
n.aladosiy@mu.edu.sa
n.alotaibi@mu.edu.sa
w.alyahya@mu.edu.sa
s.alosimi@mu.edu.sa

مرشف تنفيذي
ألعامل املركز

كاتب م6

0536451804
0559172546
0531423441
0500198181

4936
4967
4903
4797

0566449923
٠٥٥٩٩٦٦٠٨٦
0506265068
0555108066
٠٥٥٥٠٦٩٧٦٤

4792
4812
4881
٤٩٤١

0505560409 h.alsobit@mu.edu.sa

٤٩١٣

 ٤١أ .الهنوف بنت أحمد السبيت
عمل الجميع ماعدا رئيسة املركز ومرشفته التنفيذية سيكون عمالً تفعيلياً بنا ًء عىل عضويتهن فيه ،وأما عملهن األسايس فيظل يف وحداتهن أو أقسامهن األساسية

28

موظفة

0552852061 e.abulaal@mu.edu.sa

4758

()٦
وكالة الكلية ألقسام الطالبات
وكيلة الكلية ألقسام الطالبات
مساعدة وكيلة الكلية
للشؤون التعليمية
مساعدة وكيلة الكلية
للشؤون اإلدارية
مساعدة وكيلة الكلية
للجودة والتطوير
مساعدة وكيلة الكلية
للدراسات العليا والبحث العلمي
مساعدة الوكيلة للجودة
والتطوير
العيادة الطبية

29

وكالة الكلية ألقسام الطالبات
وكيلة الكلية ألقسام الطالبات

١

يقوم بعملها وكيلة الكلية لشؤون الطالبات إىل حني تعيينها

مكتب وكيلة الكلية ألقسام الطالبات

٢

أ .وفاء بنت عبد الله اليحيى

٣

أ .مضاوي بنت عيل ابراهيم الحسني

٤

أ .هيلة بنت نارص ابراهيم الزيد

٥

أ .نعيمة بنت صالح الدورسي

٦

د.مناهل بنت بابكر األمني

30

سكرتري خاص

مديرة املكتب

0555108066 w.alyahya@mu.edu.sa

مساعدة الوكيلة للشؤون التعليمية

4881

محارض مساعدة الوكيلة ------ 05000115041 ma.alhusain@mu.edu.sa
مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية
كاتب م7

مساعدة الوكيلة

0503403282 h.alzead@mu.edu.sa

4804

مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي
محارض

مساعدة الوكيلة ------ 0559966086 n.aldosary@mu.edu.sa

مساعدة الوكيلة للجودة والتطوير
أستاذ مساعد مساعدة الوكيلة

0559172546 m.elamn@mu.edu.sa

4967

العيادة الطبية

٧
٨

m.allefan@mu.edu.sa

056792373

4844

أ .ناهد بنت منصور املطريي

طبيبة
الوحدة
ممرضة

طبيبه عامه

عمل الطبيبة مرتبط بإدارة الخدمات الطبية بالجامعة

فني متريض

٤٧٨٥ 0544134462 n.almotiry@mu.edu.sa

()٧
إدارة الكلية
مدير اإلدارة

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس
والموظفين
وحدة االتصاالت اإلدارية والتعامالت
اإللكترونية
وحدة العهد والمستودعات
وحدة الخدمات المساندة

مساعدة مدير اإلدارة

يتبع لمساعدة مدير اإلدارة مايقابل
الوحدات الرئيسة في إدارة الكلية
وبععض الوحدات اإلدارية الخاصة
بأقسام الطالبات وهي موضحة أدناه

وحدة األمن والسالمة
وحدة التشغيل والصيانة

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الشبكة التلفزيونية

وحدة خدمات اللجان واألقسام

وحدة تقنية المعلومات
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إدارة الكلية
 1أ .معجل بن عبد العزيز املعجل
 2أ .عبد املحسن بن إبراهيم الرباهيم
 3أ .محمد بن إبراهيم العيىس

موظف م6

مدير إدارة الكلية

4800 0565622558 m.almoajil@mu.edu.sa

مساعد مدقق
حسابات م6
مأمور رصف م7

مساعد مدير اإلدارة
للموارد البرشية

4790 0554408757 a.albrahim@mu.edu.sa

مساعد مدير اإلدارة
للتجهيزات واملقرات
سكرتري مدير اإلدارة

4954 0504252427 m.aleissa@mu.edu.sa

مساعد إداري م5

 4أ .عبد العظيم بن عبد العزيز الرحيمى
سكرتري مدير اإلدارة
سكرتري م4
 5أ .تريك بن ابراهيم العيىس
مساعدة مدير
مسجل معلومات م6
 ٦أ .هدى بنت عبد الله محمد
اإلدارة ألقسام
الخضريى

0552259100 a.alrahimi@mu.edu.sa

----

4998 0541991118 t.alessa@mu.edu.sa
4805 053316556 h.alkhudiry@mu.edu.com

الطالبات

وحدة تقنية المعلومات في أقسام الطالب
 ٧أ .عبد الله بن عىل الهالىل
 ٨أ .وليد بن عىل الهالىل
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٩
٢٠

رئيس الوحدة

4790 0554408757 a.albrahim@mu.edu.sa

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

مساعد مدقق
أ .عبد املحسن بن إبراهيم الرباهيم
حسابات م6
باإلضافة إىل تكليفه يف مكتب إدارة الكلية كمساعد للمدير للموارد البرشية
s.almazyad@mu.edu.sa
نائب رئيس
مساعد إداري م6
أ .صالح بن مساعد املزيد
الوحدة
a.alwaili@mu.edu.sa
موظف
فني صيانة آالت م5
عبدالله بن مقرن الوائيل
a.alrobai@mu.edu.sa
معقب
سكرتري م4
أ .أحمد بن محمد الربيع
a.saleh@mu.edu.sa
محاسب مساعد م 6منسقة الوحدة
أ .آمال بنت إبراهيم بن صالح
لدى أقسام
الطالبات
a.aleissa@mu.edu.sa
شؤون املوظفني
كاتب م6
ا .أماين بنت عثامن العيىس

 0500443331مكلفه

h.alswelh@mu.edu.sa
a.alrmeh@mu.edu.sa
m.almutair@mu,edu.sa
s.almoajel@mu.edu.sa
a.almlefy@mu.ed.sa

4846
4963
4926
4947
4831

أ .هيفاء بنت عبد الله الصويلح
أ .عفاف بنت إبراهيم رميح
أ .مشاعل بنت عبد الله املطري
أ .شيخة بنت عبد العزيز املعجل
أ .اميان بنت عبدالعزيز املليفي

 ٢١أ .ماجد بن فهد بن حميد
 ٢٢أ .القديرى بن عبد الرحمن القديرى

32

كاتب م4
كاتب م4

رئيس الوحدة
موظف

4874 0544140480 a.alhelali@mu.edu.sa
0540688116 w.alhilaly@mu.edu.sa

مساعدإدارى6
مساعدإدارى6
كاتب م4
كاتب م4
مساعد إدارى6

شؤون املتعاقدين
شؤون املتعاقدين
شؤون املوظفني
شؤون املتعاقدين
شؤون املوظفني

كاتب م4
كاتب م5

رئيس الوحدة
األرشيف
اإللكرتوين والعادي

وحدة االتصاالت اإلدارية والتعامالت اإللكترونية

4878 0500115215
---- ٠٥٥٥١٢٧٧٧٦
---- 0557998798
4832 0555120373

0562923090
0555120093
0550777747
0551066636
0532820212

4851 0565472191 m.alhameed@mu.edu.sa
---- 055044448 aa.alqudayri@mu.edu.sa

 ٢٣أ .ماجد بن عبد الله املاجد
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

أ .وليد بن نارص العيىس
أ .فيصل بن محمد العيبان
أ .سعود بن محمد الربيع
أ .عناد بن محمد العصيمى
أ .أمل بنت عبد العزيز العرفج

 ٢٩أ .مي بنت هذال شبيب الثبيتي
 30أ .أثري بنت عبدالعزيز الكليبي
31
32
33
34
35

أ .محمد بن إبراهيم العيىس
أ .محمد بن منصور املنصور
أ .سحر بنت محمد املويجد
تغريد بنت عيل القديري
أ .لطيفة بنت فهد املعيوف

مسجل معلومات م4

موظف
(التعامالت
)اإللكرتونية
موظف
موظف
مراسل داخيل
موظف
موظفة التعامالت
اإللكرتونية ومنسقة
الوحدة لدى أقسام
الطالبات
موظفة
موظفة

4924 0545805808 m.althbite@mu.edu.sa
0555477079 a.alklibi@mu.edu.sa

مأمور رصف م7
كاتب م4
كاتب 4
مساعد إداري م4
كاتب م ٤

رئيس الوحدة
موظف
منسقة العهدة
موظفة
موظفة

4954
١٨٦٢
٤٩٢٢
-----

كاتب م4
كاتب م 4
كاتب م4
موزع بريد م1
مساعد إداري م 7

كاتب م4
كاتب م6

4845 0532210112 m.almaged@mu.edu.sa
0500226737 w.alissa@mu.edu.sa
f.alaiban@mu.edu.sa
0553547483 s.alrobaia@mu.edu.sa
0502995376 e.alsaime@mu.edu.sa
0557334585 a.alarfg@mu.edu.sa

4871
------------4806

وحدة العهد والمستودعات واحتياجات الكلية

m.aleissa@mu.edu.sa
m.malmansour@mu.edu.sa
s.almowaejed@mu.edu.sa
t.alkadare@mu.edu.sa
l.almayouf@mu.edu.sa

0504252427
0508104959
0530153495
0569697906
0554466357

وحدة التشغيل الصيانة
 36أ .منصور بن عبداملحسن الغنام
37
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢

أ .عبد الرحمن بن أحمد املحارب
أ .عيىس بن عبداملحسن العيىس
أ .أحمد بن سعود املوينع
أ .سعود بن عبد الله الفارس
أ .محمد بن عبد اللطيف املوىس
أ .شيخه بنت عبد العزيز البخيت

 ٤٣أ .تهاين بنت سامل الناهض
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨

أ .غزواء بنت فارس الرويس
أ .خرية بنت عيد دليم الرشيدى
أ .مرزوقة بنت عبيدان الرشيدي
أ .هيلة بنت حمد محمد الحاتم
أ .ملفية بنت حنتوش الرشيدى

فني تربيد وتكييف
م5
كهربايئ م5
كاتب م4
كاتب م4
فني كهرب م3
كهربايئ م 4
مشغل أجهزة م2
كاتب م4
مراقب نظافةم2
مراقب نظافة م2
بند األجور
بند األجور
عامل م33

رئيس الوحدة

2158 0568033381 m.annam@mu.edu.sa
a.almoharb@mu.edu.sa
e.aleisa@mu.edu.sa
a.alamuena@mu.edu.sa
s.alfares@mu.edu.sa
a.elmosa@mu.edu.sa
s.albkhet@mu.edu.sa

0553332341
0540318993
0551444084
0556699398
0504348757
0535050636

موظف
موظف
موظف
موظف
موظف
مرشفة التشغيل
والصيانة والنظافة
و ومنسقتها
0549082448 t.alnahdh@mu.edu.sa
مساعدة منسقة
الوحدة
0507428382 a.rloes@mu.edu.sa
موظفة
0566889227
ال يوجد إمييل
موظفة
0508344034 Ma.alrshede@mu.edu.sa
موظفة
0504152645
ال يوجد إمييل
موظفة
0551967727 Mh.alrshede@mu.edu.sa
موظفة

4854
--------------4786
4883
4820
4943
-------------
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49
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧

أ .فاطمة بنت هديبان الرشيدى
أ .حميده بنت صالح الرشيدى
أ .لطيفة بنت إبراهيم بن نومان
أ .خصامء بنت دوجان الرشيدى
أ .حسناء بنت عيد الرشيدى
أ .جميلة بنت سعود الرشيدى
أ .فهده بنت عىل الرشيدى
أ .عيده بنت مطيع الرشيدى
أ .خديجة بنت أحمد عوض

 58أ .عبد الله بن حمد العواد
٥٩
٦٠
٦١
٦٢

أ .إبراهيم بن سعد البخيت
أ .مساعد بن عبدالله القديري
أ .محمد بن هديبان املطيربى
أ .بداى بن ملفى املطيربى

عامل م33
عامل م33
عامل م33
عامل م33
عامل م32
عامل م31
عامل م31
عامل م31
عامل م31

موظفة
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة
موظفة

محاسب م7

رئيس الوحدة
ألقسام الطالب
موظف
موظف
سائق
سائق

0551593684
0561391447
0505234247
0503529939
0556201062
0559718938
0556532496
0501104099
0503733320

-

Fh.alrshede@mu.edu.sa
Hs.alrshede@mu.edu.sa
ال يوجد إمييل
k.alrshede@mu.edu.sa
h.alrshede@mu.edu.sa
g.alrshede@mu.edu.sa
fa.alrshede@mu.edu.sa
e.alrshede@mu.edu.sa
k.hasan@mu.edu.sa

0504490822 a.alawad@mu.edu.sa

---

0502223836 i.albakhit@mu.edu.sa
0557248685 ma.alqudayri@mu.edu.sa
0556639083 m.almazypri@mu.edu.sa
0503438490
ال يوجد

------------

وحدة الخدمات المساندة والنقل

كاتب م2
كاتب م4
مراقب أمن وسالمة م2
بند األجور

.يتواصل رئيس الوحدة فيام يتعلق بنقل الطالبات مع الجهة املعنية يف الجامعة مبارش ًة
وحدة األمن والسالمة
 63أ .طارق بن صالح الصالح
 ٦٤أ .يحيى بن عمر حكومي
 ٦٥أ .مسعد بن عايد املظيربى

مراقب أمن وسالمة م4
مراقب أمن وسالمة م4
مراقب أمن وسالمة م3

 ٦٦أ .سيار بن عايد املظيربى

مراقب أمن وسالمة م3

٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١

34

أ .عايد بن عبيدان الرشيدى
أ .بدر بن عبد الرحمن السلطان
أ .سلامن بن سليم املطريى
أ .وليد بن محمد املطريى
أ .فيحاء بنت معيبد الرشيدى

حارس م33
حارس م33
مراقب أمن وسالمة م2
مراقب أمن وسالمة م2
مراقب أمن م4

 ٧٢أ .نجوى بنت عىل عوض

مراقب أمن م2

 ٧٣أ .عائشة بنت عمر حكومى

مراقب أمن م2

 ٧٤أ .معجبة بنت غالب العتيبى

مراقب أمن م2

رئيس الوحدة
مراقب
حارس بوابة
الطالبات
حارس بوابة
الطالبات
حارس
حارس
مراقب
مراقب
موظفة
)أقسام الطالبات(
موظفة
)أقسام الطالبات(
موظفة
)أقسام الطالبات(
موظفة
)أقسام الطالبات(

٤٩٩٢ 0555496746 T.alsaleh@mu.edu.com
--- 0544693686 y.hkomi@mu.edu.sa
4865 0553536704
ال يوجد
0556243658

----

ال يوجد

0559135958
ال يوجد
0566997959
ال يوجد
0558865260 s.almutery@mu.edu.sa
0563274947
ال يوجد
0509781931 f.alrshidi@mu.edu.sa

-------------

0556154705 n.sudeeg@mu.edu.sa

----

0557009316 a.hokme@mu.edu.sa

----

0501251136 Mg.alotaibi@mu.edu.sa

----

 ٧٥أ .وسمية بنت فهيد الرويس

مراقب أمن م2

 ٧٦أ .بريه بنت راشد الحاتم

حارس م33

 ٧٧أ .امل بنت عبد الله املنصور

حارس م33

موظفة
)أقسام الطالبات(
موظفة
)أقسام الطالبات(
موظفة
)أقسام الطالبات(

0555121650 w.ruwais@mu.edu.sa

---

4905 0506198891 b.alhatam@mu.edu.sa
0506937951 aa.mansour@mu.edu.sa

----

عمل هذه الوحدة مرتبط بإدارة األمن فنياً بالجامعة ،ويتاقطع عملها مع جهات الكلية املختلفة  ،ويرشف رئيس الوحدة عىل موظفي األمن التابعني لرشكة األمن

وحدة تقنية المعلومات لدى أقسام الطالبات

78
٧٩
٨٠
٨١

أ .هنادي بنت إبراهيم العليان
أ .نورة بنت محمد املروان
أ .منى بنت عبدالله العسيالن
أ .نجوم بنت عبد العزيز الناجم

محلل نظم مساعد م7
سكرتري خاص م6
سكرتري م 6
مساعد إداري م4

رئيسة الوحدة
سكرتري خاص
موظفة
موظفة

h.alayan@mu.edu.as
n.almarwan@mu.edu.sa
ma.alosailan@mu.edu.sa.
n.alnajem@mu.edu.sa

0560914291
0555443507
0508646356
0548840252

ترتبط هذه الوحدة فنياً مع عامدة تقنية املعلومات بالجامعة وإدارياً مع إدارة الكلية

4940
4826
4834
4867

منسقات وحدة نقل الطالبات

4817 0533548004 Mu.alohli@mu.edu.sa
رئيسة الوحدة
مشغل أجهزة م 6
 82أ .منرية بنت احمد العوهيل
0505124037 s.alhossenan@mu.edu.sa
موظفة
بند األجور
 83أ .سلوى بنت نارص الحسينان
ترتبط املوظفات يف هذه الوحدة فنياً وإدارياً مع إدارة الخدمات بالجامعة ،ودور الكلية هو متابعة عملهن ورفع التقارير الالزمة بذلك
وحدة الشبكة التلفزيونية
 84أ .بندر بن سامل السويلم
 85أ .أمل بنت عبدالله الرويشد

فني كهرباء م7
مساعد اداري م4

رئيس الوحدة
املنسقة لدى
الطالبات باالضافة
لألعامل املناطة بها

0503421522 b.alswelm@mu.edu.sa
a.alrweeshid@mu.edu.sa

وحدة خدمات اللجان واألقسام
86
87
88
89

أ  .ملياء بنت سعد املوىس
أ .أمرية بنت إبراهيم املزيد
أ .وضحاء بنت منرش العتيبي
أ .جواهر بنت عبدالعزيز السعيدان

كاتب م4
كاتب م5
مشغل اجهزه م4
مشغل أجهزه مكتبية م1

رئيسة الوحدة
موظفة
موظفة
موظفة

l.almosa@mu.edu.sa
a.almazid@mu.edu.sa
w.alotaibi@mu.edu.sa
a.saidan@mu.edu.sa

0507102950
0505116609
0508089702
0530015255

0559332241 j.alrabie@mu.edu.sa
موظفة
مشغل أجهزه مكتبية م2
 90أ .جهري بنت نارص الربيع
n.alnoeser@mu.edu.sa
تصوير
كاتب م4
 91أ .نهى بنت عبدالله النويرص
يرشف عىل عمل هذه الوحدة واملقرات التي تخدمها مساعدة مدير اإلدارة

4904
4830
4803
مكلفة
4892
4885
مكلفة

35

36
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الطبعة الثالثة
 م٢٠١٤ -  هـ١٤٣٥ عام



لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

: للتواصل
064431970:  فاكس: 
064450565 - 064450095 : 
cshh@muedusa : @
شاركنا

www.mu.edu.sa
HawtaCollege 
Hawtacollege
Lnko.in/bani
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