
 دليل التواصل مع موظفات عمادة القبول والتسجيل

 الهاتف االسم العمل الهاتف االسم العمل

 8050922 الضويحي  صالح فاطمة التوثيق وحدة مشرفة 8051002 أمل عبدهللا ال براهيمد.  الوكيلة

 8050234 المحمود علي ندى مشرفة نائبة 8051414 االعبدالكريم أحمد مي السكرتارية

 8050134 أبانمي أحمد الجوهرة الوحدة سكرتيرة 8050700 العتيبيمطر كريمة 

 8050445 نورة الشهري د. المستشارة  

 موثقة

 8050805 المحارب  محارب أماني

 8051026 الحامد  سعود منى 8050585 العزازديما محمد  سكرتيرة

 8051466 كردي  صالح فايزة 8051880 األحمد مي أحمد رئيسة القسم 

 8051160 المهوس  علي نورة 8051800 جواهر محمد  بن هويدي السكرتارية

 8050806 حنان عبدالرحمن السويلم الخريجاتوحدة مشرفة  8050150 سارة بيشان البيشان

 8050424 القحطاني  سعيد زينة نائبة المشرفة  8050080 سلمى علي  عسيري مشرفة الوحدة

 8050051 الخراشيوئام عبدهللا   سكرتيرة  8050564 حنان محمد  الشهري نائبة المشرفة

 8050881  العنود خالد الزير سكرتيرة الوحدة
 التخريج

 8050404 أمل محمد الضعيان

 شؤون موظفات

 8051300 أريج سلطان الضويحي  8050533 الحربيعبدالمحسن آمال 

 8050020 المزعور عبدهللا هاجر
 طباعة وثائق

 8050220 العجمي  حجاب نورة

 8050669 أمل سعيد  القحطاني 8050959 حنان سليمان الشدوخي

اإلدارية االتصاالت  
 8050125 الشلهوب محمد مشاعل

 تسليم الوثائق
 8051707 تغريد خليفة الزريق

 8058445 العبدالواحد عبدالعزيز طرفة 8051141 مرام محمد العثمان

 الخدمات المساندة

 8056634 حصه مهدي البقمي االحصائيات والتقارير 8050405 أشواق ابراهيم العثمان

 8051767 ثمراء عبدهللا  الحارثي
 السجالت االكاديمية

 8050729 هيا عامر العضياني

 8055713 دالل صالح بن جريس 8050303 نور حمد الحبيشي

 8051818 حصه عبدهللا الزيد السنة التحضيرية وحدة مشرفة 8050140 المطيري  عبدهللا بدرية

 مراسالت
 محمد العبدي منيرة

8050229 
 8050991 الشهراني علي خديجة نائبة المشرفة

 سلطانة سعد الغامدي
 موثقة

 8051099 عهود سعد السهلي

 8051560 عهود عبدالرحمن  بن دخيل 8051499 العفيصان  سعد تغريد القبول وحدة مشرفة

 8050042 ندى عبدهللا  الضويان مشرفة وحدة التطوير والجودة 8064519 منال زيد بن طالب سكرتارية

 8057095 سفانة سليمان الخليوي سكرتيرة الوحدة 8050747 هدى عبدالرحمن  العمير نائبة المشرفة

 المكافآت
 التحويل الداخلي

    8050940 الدوسري  علي داليا

    8051816 الوتيد يوسف سارة

 البطاقات الجامعية
 التحويل الخارجي

 الزائرات

    8058470 محمد الشويشنورة 

 8057494 هند شوعي محمد خدمات الطالبات بعليشةمشرفة  8050301 لعثمان نورة راشدا

 8052722 هنادي سالم النواف نائبة مشرفة  8052241 مشاعل محمد آل مشاري

 8058519 شيخة عبدالرحمن الشمري

 مسجلة

 8057076 حمده ضيف هللا الشمراني

 المنح
 8057050 صباح ناصر بن عكيل 8050548 الصميدع علي أشواق

 8057057 ماجده بكر ادريس 8050561 المسلم  حمد حصة

 الملفات
 8057057 منيرة عبدالمحسن العمير 8051541 جواهر حمد  المحيسن

  فاطمة عبدالرحمن البواردي مراسلة 8050450 نورة عبدهللا  العنزان

   8050400 الضويحي سلطان ابتهال التسجيل وحدة مشرفة

 

   8050227 المطيري  عوض مها نائبة المشرفة

   8050606 أروى ناصر  الدخيل سكرتيرة الوحدة

 مسجلة 

  
  

   8051430 خلود حمدان البقمي

   8050084 عبدالعزيزالمقبل مضاوي

   8051484 العبدالكريم  أحمد هال  

   8050607 غيداء حجاب  العتيبي

   8051054 دالل عبدهللا  العريفي

   8051343 مها الطريف

المهيزع فهد وجدان  8050047   

الزهراني  ابراهيم منال     8056628   

    8050266 هيا طالل الغشيان


