
 أػضبء هٍئخ التذرٌس فً قسن الهنذسخ الوذنٍخ والجٍئٍخ

 

 د. هبنً الؼنزي – رئٍس القسن

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 الهنذسخ الوذنٍخ  التخصص

- هنذسخ الوىاد واالنشبءاد    التخصص الذقٍق  الهنذسخ اإلنشبئٍخ 

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

hm.alanazi@mu.edu.s  االٌوٍل  

 2508-16404-966+ :هكتت هبتف

    33-1-043 هكتت

 

 

 د. ػجذ هللا الشهري 

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 ادارح هشبرٌغ انشبئٍخ  التخصص

 حل النزاع ، التحكٍن ، الىسبطخ ، استراتٍجٍخ إدارح الوشبرٌغ ، تكنىلىجٍب الجنبء التخصص الذقٍق

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

a.m.alshehri@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2531-16404-966+ :هكتت هبتف

    34-1-043 هكتت

  

 د. سبهح سؼذ الذٌن أحوذ

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ ثٍئٍخ  التخصص

 الوٍبه الجىفٍخ ، جىدح الوٍبه ، نظن الوؼلىهبد الجغرافٍخ ، االستشؼبر ػن ثؼذ التخصص الذقٍق

 أستبر هشبرك  الرتجخ األكبدٌوٍخ

s.mohamed@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2455-16404-966+ :هكتت هبتف

    4-1-043 هكتت

 
  

  د. هحوىد ثرود ػزهً 

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 الهنذسخ الوذنٍخ التخصص

 الوسبحخ ثبالقوبر الصنبػٍخ التخصص الذقٍق

 أستبر هشبرك لرتجخ األكبدٌوٍخ

 m.azmi@mu.edu.sa     االٌوٍل

2527-16404-966+ :هكتت هبتف  

7-0-043 هكتت  
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 د. ٌبسر قسن الخبلق الؼركً

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ التخصص

 هنذسخ انشبئٍخ وجسىر  التخصص الذقٍق

 أستبر هسبػذ الرتجخ األكبدٌوٍخ

y.elaraki@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2544-16404-966+ :هكتت هبتف

    32-1-043 هكتت

  

  

 د. أسبهخ الؼلىي

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ  التخصص

 هنذسخ انشبءاد وهىاد  التخصص الذقٍق

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

o.elalaoui@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2512-16404-966+ :هكتت هبتف

    5-1-043 هكتت

  

 د. ػور الؼىض

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ  التخصص

 هنذسخ انشبءاد وهىاد الجنبء  التخصص الذقٍق

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

o.alawad@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2609-16404-966+ :هكتت هبتف

    2-1-043 هكتت

 

 

 د. هحوىد هحوذ ػىٌس

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ  التخصص

 هنذسخ النقل والورور  التخصص الذقٍق

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

m.owais@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2544-16404-966+ :هكتت هبتف

    6-0-043 هكتت
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 د. أحوذ هحوذ سٍذ

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ  التخصص

- تصوٍن الهٍبكل الحذٌذٌخ والجسىر  التخصص الذقٍق  الهنذسخ اإلنشبئٍخ 

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

a.sayed@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2530-16404-966+ :هكتت هبتف

    3-1-043 هكتت

  

 

 

 د. نبجح ػلً 

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ  التخصص

- هنذسخ الوىاد واالنشبءاد  التخصص الذقٍق  الهنذسخ اإلنشبئٍخ 

 أستبر هسبػذ  الرتجخ األكبدٌوٍخ

 nageh82@mu.edu.sa  االٌوٍل

 966543270849+ :هكتت هبتف

    29-1-043 هكتت

 

 

  د. ٌحٍى ٌبسٍن الجهوبنً

 

 دكتىراح  الوؤهالد

 هنذسخ ثٍئٍخ  التخصص

 هؼبلجخ هٍبه الشرة والوٍبه الؼبدهخ  التخصص الذقٍق

 هحبضر  الرتجخ األكبدٌوٍخ

y.yaseen@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2528-16404-966+ :هكتت هبتف

37-1-043 هكتت     

 

  م. ضٍبء الرحون ػجذ الرحون

 

 هنذسخ هذنٍخ  الوؤهالد

 هنذسخ ثٍئٍخ  التخصص

 هؼبلجخ هٍبه الصرف الصحً ، إدارح النفبٌبد الصلجخ  التخصص الذقٍق

 هحبضر  الرتجخ األكبدٌوٍخ

z.rehman@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2529-16404-966+ :هكتت هبتف

    10-1-043 هكتت
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  م. هشؼل الجرثىع

 

 هبجستٍر  الوؤهالد

 هنذسخ هؼوبرٌخ  التخصص

 هجتؼث التخصص الذقٍق

 هحبضر  الرتجخ األكبدٌوٍخ

m.aljarbou@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 2153-16404-966+ :هكتت هبتف

    32-1-043 هكتت

 
 

 م. ػبصن الؼقٍلً

 

 هبجستٍر  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ  التخصص

 هجتؼث  التخصص الذقٍق

 هحبضر  الرتجخ األكبدٌوٍخ

a.alokayli@mu.edu.sa  االٌوٍل  

 25-16404-966+ :هكتت هبتف

    32-1-043 هكتت

  

 م. هحوذ التركً 

 

 هبجستٍر  الوؤهالد

 هنذسخ هذنٍخ   التخصص

 هجتؼث   التخصص الذقٍق

 هحبضر  الرتجخ األكبدٌوٍخ

m.alturki@mu.eud.sa  االٌوٍل  

 25-16404-966+ :هكتت هبتف

     32-1-043 هكتت
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