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 الهاتف اسم الموظفة العمل الهاتف اسم الموظفة العمل

 2050522 فاطمة الضوٌحً مشرفة التوثٌق 2051002 د. هدى محمد المرشد الوكٌلة

 ةارٌسكرتال
 2050134 أبانمًالجوهرة  سكرتٌرة 2051414 مً احمد العبدالكرٌم

 2050500 كرٌمة مطر العتٌبً

 موثقات

 2050012 وسمٌة المقرن

 2050540 وطفاء الجبرٌن 2050445 د/لٌلى  العكرش المستشارة

 2051560 نورة علً المهوس 2050525 دٌما محمد العزاز سكرتٌرة

 2050234 ندى علً المحمود 2051220 مً أحمد األحمد رئٌسة القسم

 ةارٌالسكرت
 2050140 بدرٌة المطٌري 2051200 جواهر بن هوٌدي

 2051051 شفٌقة شافعً 2050150 سارة بٌشانالبٌشان

 2050415 طرفة العبدالواحد 2050020 سلمى علً عسٌري وحدة الشؤون اإلدارٌة

 2050550 لمٌاء فهد الشدي مشرفة الحاسب 2050564 حنان محمد الشهري نائبة المشرفة

 2051455 تغرٌد العفٌصان نائبة المشرفة 2052442 وجدان السهٌل سكرتٌرة

 2050266 هٌا طالل الغشٌان سكرتٌرة 2050533 آمال الحربً شؤون الموظفات

 االتصاالت اإلدارٌة

 2050045 وجدان المهٌزع مبرمجة 2050221 العنود خالد الزٌر

 2050303 الحبشًنور حمد صٌانة أجهزة 2050555 حنان الشدوخً

 2050206 حنان السوٌلم مشرفة الخرٌجات 2050125 مشاعل محمد الشلهوب

 2050220 نورة العجمً نائبة المشرفة 2051252 عٌشه مسفر القرنً

مسؤولة تشغٌل 
 حصه سلٌمان العثمان وصٌانة

 سكرتٌرة 2050550
 وئام الخراشً

2050051 

 التشغٌل والصٌانة
 2050405 أشواق ابراهٌم العثمان

 التخرٌج
 2050404 أمل محمد الضعٌان

 2051300 أرٌج الضوٌحً 2051565 ثمراء عبدهللا الحارثً

 العالقات العامة
 2050020 هاجر عبدهللا المزعور

 تسلٌم الوثائق
 2050665 أمل سعٌد القحطانً

 2051505 تغرٌد الزرٌق 2051424 هال العبدالكرٌم

 المراسالت
 العبديمنٌرة محمد 

2050225 

 السجالت االكادٌمٌة

 2050424 زٌنة القحطانً

 2051314 أمانً سالم العلً سلطانة سعد الغامدي

 2050525 هٌا عامر العضٌانً 2051153 الجوهرة عبدهللا بن باز مشرفة القبول

  دالل بن جرٌس 2050552 حصه عبدهللا البابطٌن نائبة المشرفة

 2051212 حصه عبدهللا الزٌد مشرفة السنة التحضٌرٌة  شٌخة الشمري سكرتٌرة

 التحوٌل والزائرات
 2051055 عهود سعد السهلً نائبة المشرفة 2050545 هدى العمٌر

 2051026 منى سعود الحامد سكرتٌرة 2050540 دالٌا علً الدوسري
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 2050551 الشهرانًخدٌجة موثقة 2050301 نورة راشد العثمان

 2051466 فاٌزة صالح كردي مشرفة االرشفة 2051216 سارة ٌوسف الوتٌد مسؤولة الملفات

 الملفات

 2050561 حصة حمد المسلم نائبة المشرفة 2051541 جواهر حمد المحٌسن

 2051560 عهود الدخٌل ملفات االرشٌف 2050053 قماش الدوسري

 2050450 نورة عبدهللا العنزان
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 4355245 صباح بن عكٌل مشرفةالخدمات

 4356551 مٌسر االشهٌل نائبة المشرفة 2050542 أشواق علً الصمٌدع

 سارة الصمٌدع سكرتٌرة 2052241 مشاعل محمد المشاري بطاقات جامعٌة

4356551 

 2050024 مضاوي المقبل مشرفة التسجٌل
 مسجلة

 هند شوعً العبدهللا

 ماجدة بكر ادرٌس 2050400 ابتهال الضوٌحً نائبة المشرفة

 2050606 أروى ناصر الدخٌل سكرتٌرة
 بطاقات +سجالت

 أمل حسن الضعٌان

 تعدٌل على الجداول

 +مسجلة طلبة

 مها فهد الزامل 2051430 خلود حمدان البقمً

 2050225 مها عوض المطٌري
 الملفات

 حمدة الشمرانً

 مسجلة طالبات
 منٌرة العمٌر 2050205 أمانً محارب المحارب

 2050605 غٌداء حجاب العتٌبً
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 4540612 حصه بجاد البقمً مشرفةالخدمات

مشرفة 
 ندى عبدهللا الضوٌان الجودةوالتطوٌر

2050042 

 رقٌة علً الدهامً مسجلة

4522140 
 موضً التركً 2051141 مرام محمد العثمان سكرتٌرة

 الجودة والتطوٌر
 نورة الشوٌش سجالت+ بطاقات 2050360 أمانً عبدهللا المدبل

     2052455 نوف عبدهللا الونٌس


