
 أعضاء هيئة التدريس السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ اسامه محمد احمد باحارث

 كلية التربية أستاذ اميره عبدالرحمن محمد علي منير الدين

 كلية التربية أستاذ بثينة محمد محمود بدر

 الكلية الجامعية بالليث أستاذ حامد احمد سعد الشنبري 

 كلية اللغة العربية وآدابها أستاذ حامد صالح خلف الربيعي

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ خالد سليمان خليل خيرو

 كلية التربية أستاذ خالد محمد يوسف التويم

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات أستاذ سعود محمد عبدهللا مغربي

 والدراسات اإلسالمية كلية الشريعة أستاذ سليمان صالح سليمان كمال

 كلية الطب أستاذ طارق محمد سعيد حسن ملطاني

 العلوم الطبية التطبيقية أستاذ طارق هالل احمد عاشور 

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها أستاذ عبدالرحمن حسن محمد العارف

 كلية اللغة العربية وآدابها أستاذ عبدهللا ابراهيم يوسف الزهراني

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ عبدهللا احمد عبدهللا محمد

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ عبداملعطي محمد عبداملعطي سمسم

 كلية الطب أستاذ عبدالوهاب محمد علي تلمساني

 كلية التربية أستاذ عدنان حسن صالح باحارث

 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية  أستاذ عدنان محمد فايز الحارثي الشريف

 الكلية الجامعية بالجموم أستاذ علي جابر وادع الثبيتي

 كلية التربية أستاذ علي سعد علي الغامدي

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية أستاذ فائز عبدهللا محمد مرزا

 الدعوة وأصول الدين أستاذ محب الدين عبدالسبحان نور الدين واعظ

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ محمد عوض حامد الضبعاني الثمالي

 الكلية الجامعية بالجموم أستاذ منظور محمد بخش رمضان

 كلية اللغة العربية وآدابها أستاذ حماد محمد حامد الثمالي

 كلية اللغة العربية وآدابها أستاذ مشارك ابراهيم عبدهللا جمهور الغامدي



 هيئة التدريس السعوديينأعضاء 

 جهة العمل الوظيفة االسم

 الدعوة وأصول الدين أستاذ مشارك احسان عبدالغفار عبدهللا مرزا

 كلية الدعوة وأصول الدين أستاذ مشارك احمد نافع سليمان املورعي

 كلية اللغة العربية وآدابها أستاذ مشارك اميرة زبير رفاعي سمبس

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ مشارك عبيد العصيمي ُحسن عبدهللا

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها أستاذ مشارك حياة سعيد عمر با أخضر

 الدعوة وأصول الدين أستاذ مشارك خالد عبدهللا مسلم القرش ي

 كلية التربية أستاذ مشارك خديجة محمد عبدهللا الجيزاني

 كلية التربية أستاذ مشارك دخيل هللا محمد عيضة الدهماني الثبيتي

 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية أستاذ مشارك سلمان محمد عبدالغني القاسمي

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ مشارك علي محمد سعيد الزهراني

 االجتماعيةالعلوم  أستاذ مشارك عواطف محمد علي حسين مهدي

 كلية التربية أستاذ مشارك فاطمة سالم عبدهللا باجابر

 العلوم التطبيقية أستاذ مشارك ليلى معتوق بكري عساس

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها أستاذ مشارك محمد حماد ساعد القرش ي

 املعلوماتكلية الحاسب اآللي ونظم  أستاذ مشارك محمد عبدهللا عثمان الصالح

 كلية التربية أستاذ مشارك محمد نسيم احمد عبدهللا جان

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية أستاذ مشارك مرعي عبدهللا محمد الشهري 

 كلية التربية أستاذ مشارك نادية احمد ابراهيم سندي

 كلية التربية أستاذ مشارك نادية سراج محمد جان

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ مشارك نعيمة حامد محمد ياركندي

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ مشارك نور حسن عبد الحليم قاروت

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ مشارك وليد جميل احمد الطف

 كلية التربية أستاذ مساعد اسماء علي محمد فضل

 العربية وآدابهااللغة  أستاذ مساعد اقبال محمد عبداملاجد العباس ي

 كلية التربية أستاذ مساعد خديجة محمد خير الحلفاوي 

 كلية العلوم االجتماعية أستاذ مساعد راوية سعيد محمود كبره



 أعضاء هيئة التدريس السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة أستاذ مساعد ستر ثواب مسفر الجعيد

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد جابر محمد املدخلي عبدالباسط

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ مساعد عبدهللا احمد حسن منش ي

 العلوم التطبيقية أستاذ مساعد عالء اسعد سعيد محضر

 كلية العلوم التطبيقية أستاذ مساعد فائزه عبدالرزاق محبوب محبوب

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد خياط فؤاد احمد عبدالغني

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد محمد احمد جاسر السهلي

 كلية الدعوة وأصول الدين أستاذ مساعد ناصر محمد حامد الغريبي

 العلوم االجتماعية أستاذ مساعد هيفاء ابراهيم صدقة فقيه

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها أستاذ مساعد محمد الهندي وداد يحيى الل

 التربية محاضر صالح عبدالعزيز عبدالعزيز حميد

 كلية العلوم التطبيقية محاضر عفاف محمد عبدهللا الجالل

 كلية الدعوة وأصول الدين معيد حصه صالح علي ابا الخيل

 

 

 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 الكلية الجامعية بالجموم استاذ أحمد عبد املجيد محمد خليفة

 كلية اللغة العربية استاذ اسعيد محمد محمد الغزاوي 

 الدعوة وأصول الدين استاذ امين محمد عطيه محمد باشا

 كلية التربية استاذ انشراح ابراهيم محمد محمود

 الكلية الجامعية بالقنفذة استاذ ايمان علي حسن االخضر

 العلوم االجتماعية استاذ جهاد محمد عزت قربة

 كلية التمريض استاذ حنان سيد علي محمد

 كلية التربية استاذ حنان مصطفى مدبولي

 الدعوة وأصول الدين استاذ سعدي مهدي صالح الهاشمي



 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 الكلية الجامعية بالجموم استاذ املجيد النوتي السعيد عبد

 الطب استاذ عبدالعزيز يوسف عوض الزوكي

 الكلية الجامعية بالقنفذة استاذ علي محمد موس ى الخفيف

 كلية الطب استاذ ليلي عزت حامد برهام

 كلية الطب استاذ ماجد عبد الفتاح اسماعيل شلبي

 التربيةكلية  استاذ محمد احمد مجلي مؤمني

 الهندسة والعمارة االسالمية استاذ محمد حسن امام

 كلية التصاميم استاذ محمد حسين قاسم نصار

 العلوم االجتماعية استاذ محمد سعيد عبدهللا البارودي

 كلية التربية استاذ محمد سالمة يونس احمد

 كلية طب األسنان استاذ محمد عبد املنعم عبدهللا ندا

 الدعوة وأصول الدين استاذ محمد عويضه محمد عبدهللا

 الهندسة والعمارة االسالمية استاذ محمد نبيل مصطفي متولي

 عمادة البحث العلمي استاذ محمد هشام محمد بدران

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة استاذ مرس ي عبد الفتاح مرس ي

 كلية التربية استاذ منى ابراهيم اسماعيل اللبودي

 كلية العلوم التطبيقية استاذ محمود زراع مؤمن  مصطفى

 كلية العلوم االجتماعية استاذ ناصر عويس  عبدالتواب جاد

 كلية التربية استاذ نجاح السعدي مرس ي عرفات

 الكلية الجامعية بالليث استاذ هدى محمد صالح كيره

 كلية العلوم االجتماعية استاذ وجدي محمد  احمد بركات

 كلية التمريض استاذ ابراهيم  السيديسرية محمد 

 الكلية الجامعية بالقنفذة استاذ مشارك اياد عبدالحليم محمد النجار

 كلية التصاميم استاذ مشارك ايناس سمير محمد حلمي

 الكلية الجامعية بالقنفذة استاذ مشارك راضية مختار الطيب بوبكري 

 كلية الحاسب االلي بالقنفذة استاذ مشارك عبدالرحمن احمد  محمد عثمان



 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 كلية التمريض استاذ مشارك عربان رجب بيومي ابراهيم

 السنة التحضيرية استاذ مشارك علي عبدهللا سالم باجنيد

 كلية التربية استاذ مشارك عماد توفيق نجيب السعدي

 كلية املجتمع بمكة املكرمة استاذ مشارك يعقوبيمحمد املاس خير هللا 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية استاذ مشارك محمد علي ابراهيم

 كلية الطب استاذ مشارك موس ى كوماي كوما

 كلية التمريض استاذ مشارك ناهد سعيد محمد النجار

 كلية الطب استاذ مشارك نيفين صالح الدين سعودي

 الكلية الجامعية بالجموم استاذ مشارك أحمدهاني أحمد حفني سيد 

 كلية التربية استاذ مشارك هاني محمد رزق علي

 كلية التصاميم استاذ مشارك ياسر محمد سعيد الويش ي

 الصيدلة أستاذ مشارك طارق محمد أبو زنيد

 كلية التربية أستاذ مشارك عماد محمد حمدان الغزو 

 كلية العلوم التطبيقية استاذ مساعد احمد علي خالد صالح

 كلية التربية استاذ مساعد اروى عبد املنعم محمد الرفاعي

 الكلية الجامعية بالجموم استاذ مساعد أصغر علي أنصاري 

 كلية العلوم التطبيقية استاذ مساعد امال  احمد ابراهيم سليم

 كلية الحاسب االلي بالقنفذة استاذ مساعد امال محمد  حمد الكسيبي

 كلية الطب استاذ مساعد محمد محفوظ احمد امل

 كلية الطب استاذ مساعد امل محمود  الصفي الشاذلي

 الكلية الجامعية بالليث استاذ مساعد اميرة املصعبي حرم الشواش

 كلية الصيدلة استاذ مساعد ايمان احمد محمود بشر

 بالجمومالكلية الجامعية  استاذ مساعد جمال احمد رشدي  جمال الدين

 كلية الصيدلة استاذ مساعد حنان عبد املنعم احمد شمرول

 كلية العلوم التطبيقية استاذ مساعد راندا احمد عبد الهادي البساط

 كلية العلوم التطبيقية استاذ مساعد رشا علي عليوه عبيه



 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 كلية اللغة العربية استاذ مساعد السيد دسوقي يوسف شلبي

 الكلية الجامعية بالجموم استاذ مساعد عادل  محمد  كيالني مصلحي

 معهد املخطوطات واحياء التراث اإلسالمي استاذ مساعد عدنان عبدالرحمن مجيد القيس ي

 الكلية الجامعية بالجموم استاذ مساعد عماد عبد السالم عوض املحمود

 كلية التربية استاذ مساعد الشديفاتعواطف محمود  

 الكلية الجامعية بالليث استاذ مساعد فتحي بلقاسم الصادق

 املجتمع بمكة املكرمة استاذ مساعد كامل الكفراوي فؤاد الكفراوي 

 الكلية الجامعية بالقنفذة استاذ مساعد كفاح كامل احمد ابو هنود

 الجامعية بالليثالكلية  استاذ مساعد كمال محمد املزليني

 كلية الشريعة استاذ مساعد مايسة علي عوض محمد

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية استاذ مساعد محمد عبدالجواد مصطفى

 الكلية الجامعية بالليث استاذ مساعد محمد معيش محمد الدمراني

 معهد البحوث والدراسات االستشارية استاذ مساعد محمد يوسف اسماعيل يوسف

 الكلية الجامعية بالليث استاذ مساعد محمود عبد الرحيم محمد مبارك

 كلية العلوم التطبيقية استاذ مساعد منال محمود حفني عثمان

 الكلية الجامعية بالقنفذة استاذ مساعد ناصر يونس حسن صبره

 الكلية الجامعية بالليث استاذ مساعد نهلة احمد محمد امين

 كلية التربية استاذ مساعد نهير طه حسن محمد

 معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج استاذ مساعد وليد السيد أبو السعود خميس

 كلية العلوم االجتماعية استاذ مساعد ياسر محمد عباس خضر

 كلية الصيدلة أستاذ مساعد احمد محمود جوده سعيد

 بالقنفذةكلية العلوم الصحية  أستاذ مساعد عالء فتحي محمود الجالب

 الكلية الجامعية بالليث أستاذ مساعد هدى عبد الرحمن محمود مشالي

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر أستاذ مشارك مروان أحمد عبد الهادي حمدان

 كلية الحاسب االلي ونظم املعلومات محاضر أحمد معاذ قمر

 اإلسالميةكلية الهندسة والعمارة  محاضر اخالق أحمد جي



 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 الكلية الجامعية بالجموم محاضر أسيه السيد مبروك فرحاتي

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية محاضر امل محمد جميل نوح

 الكلية الجامعية بالجموم محاضر انسام فيصل حسن  خضير

 الكلية الجامعية بالجموم محاضر ايهاب علي حسن الغبير

 كلية العلوم التطبيقية محاضر ثروت حلمي  عبدالحميد

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر جويرية شوكت حيات

 الكلية الجامعية بأضم محاضر حنان حسونه علي حزي 

 الكلية الجامعية بالجموم محاضر خالد محمد احمد علي

 الكلية الجامعية بالليث محاضر الخليلختام احمد عايد  

 حة العامة واملعلوماتية الصحيةصكلية ال محاضر دسوقي عالم أحمد عالم

 وحدة العلوم والتقنية محاضر زين العارفين عبد الجليل

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر زينيب ملك أشفاق أحمد

 املجتمع والتعليم املستمر كلية خدمة محاضر سامي عوض دفع هللا أحمد

 وحدة العلوم والتقنية محاضر سردار أسعد علي بياباني

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات محاضر سعد الدين شريتح

 الكلية الجامعية بالجموم محاضر سيد ابراهيم  كليبيا

 وحدة العلوم والتقنية محاضر سيد عبد الباقي شاه سيد

 كلية الحاسب االلي بالقنفذة محاضر الصيد سيرين الهادي نويره

 وحدة العلوم والتقنية محاضر شجاع جميل شيخ

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر شريف محمد شوقي السيوفي

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة محاضر صبحي محمد خليل سعد

 كلية املجتمع بمكة املكرمة محاضر طارق بدوي عيس ى عويضة

 وحدة العلوم والتقنية محاضر عاطف نصير نصير أحمد

 الكلية الجامعية بالليث محاضر عائشة عصام الدين عبد النبي

 معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج محاضر عبد هللا محمد فوده

 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية محاضر عماد محمود صابر السيد



 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج محاضر فاروق طاهر

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر فضل خان

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر فياض أحمد غالم علي

 وحدة العلوم والتقنية محاضر فيضان الرحمن سهل الرحمن

 الكلية الجامعية بالجموم محاضر محمد اقبال اختر

 كلية املجتمع بمكة املكرمة محاضر محمد أيوب صديقي

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر محمد جميل  حاجي كالم جان

 كلية العلوم التطبيقية محاضر محمد خيرت بسيوني  نويجي

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات محاضر محمد دياب شحيدي

 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية محاضر طارق الرازقيمحمد 

 كلية الحاسب اآللي بالليث محاضر محمد ظفر ظهير الحق

 مركز اللغة االنجليزية محاضر مظفر غفار عبد الغفار

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر مكرم املنصف عبد هللا املكس ي

 املجتمع والتعليم املستمركلية خدمة  محاضر ميران ايس ي

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر ميمونة جامي محمد رمضان

 حة العامة واملعلوماتية الصحيةصكلية ال محاضر نادر فايق فتوح

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر ناصر فاروق السيد قنديل

 الجامعية بالجمومالكلية  محاضر نهى رشيد أحمد فرج هللا

 مركز اللغة االنجليزية محاضر هيالري  لي كليمنت

 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية محاضر وائل عطية حسين مصطفى

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر محاضر يسري حمدان منصور الوهابي

 الحاسب اآللي ونظم املعلومات محاضر يعقوب حسن ارشد العفيف

 الكلية الجامعية بالجموم معيد امير عبدالرحمن علي اكرم

 الكلية الجامعية بالجموم معيد بشار محمد خلدون رمضان

 الكلية الجامعية بالجموم معيد جابر الطاهر حامد حمد

 الكلية الجامعية بالجموم معيد جميل فوزي جميل جبر



 املتعاقدين غير السعوديين

 جهة العمل الوظيفة االسم

 الكلية الجامعية بالقنفذة معيد محمد ماهر السيد

 الهندسة والعمارة االسالمية مدرس لغة احمد عبدهللا باهيثم

 حة العامة واملعلوماتية الصحيةصكلية ال مدرس لغة علي حسن اشتيوي أبو ألفية

 التمريض مدرس لغة لمى غازي إبراهيم الزامل

 العلوم الطبية التطبيقية مدرس لغة محمد احمد املحمود اليوسف

 مركز اللغة االنجليزية مدرس لغة محمد فياض محمد نور 

 مركز اللغة االنجليزية مدرس لغة نورين بشير بت

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر مدرس لغة وسام محمود شحادة الزراع

 مركز اللغة االنجليزية مدرس لغة ياسمين محمد مصطفى صوالحه

 املركز الطبي الجامعي طبيب استشاري  محمد علي ابراهيممصطفى 

 املركز الطبي الجامعي  طبيب نائب أسماء سعيد فرج محمد

 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية طبيب نائب حامد ابراهيم غانم سليمان

 املركز الطبي الجامعي طبيب نائب فاتن صالح عبداملجيد محمد

 املركز الطبي الجامعي نائب طبيب مايسة عباس محمد عامر

 الطب اخصائي ابن ادريس مختار مصطفى

 املركز الطبي الجامعي مساعد صحي ماريفي سانسون الهي

 اإلداريين

 الجهة مسمى الوظيفة اسم املنسوب

 عمادة شؤون املكتبات اخصائي مكتبات احمد عبده محمد االهدل

 الدعوة وأصول الدينكلية  أمين مكتبة احمد ناصر عبدهللا السبيعي

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات مساعد اداري  اسماء حسن سرور االهدل

 عمادة شؤون املكتبات وثائق ومحفوظات  مأمور  اميره عبداملجيد عبدالرشيد خان

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات مساعد اداري  إنعام شعبان إبراهيم بكر

 كلية التمريض مساعد اداري  ايمان حسين عبدالعزيز تميم

 إدارة التخطيط وامليزانية مساعد اداري  جمال حرمين عالم منديلي

 إدارة االمن الجامعي مراقب امن وسالمة جمعه إبراهيم علي املعافا

 كلية التربية مساعد اداري  جواهر محمود حسين جفري 

 وامليزانيةإدارة التخطيط  مساعد اداري  خالد ابراهيم علي دمياطي

 معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج مساعد اداري  خالد صديق مولى محمد سالمة هللا



 الجهة مسمى الوظيفة اسم املنسوب

 وحدة التوعية الفكرية مساعد اداري مشرف خالد ناصر راشد القحطاني

 عمادة التعلم االلكتروني مساعد اداري  خيرية حميد حامد الكنيدري 

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات مساعد اداري مشرف عبدهللا سليمزهية احمد 

 إدارة التخطيط وامليزانية مساعد إداري  زين حسين سليمان مؤذن

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين مدقق شئون موظفين سعود عبدالعزيز احمد ملفون 

 التربيةكلية  أمين صندوق  سعيد دخيل هللا سعيد الزهراني

 الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكالة مساعد اداري  سعيد صدقة سعيد رواس

 املراجعة الداخلية مدير االدارة املالية سلمان عوض مسعود الرحيلي

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات سكرتير سلوى سالم عبدالحميد بندقجي

 كلية العلوم التطبيقية عالقات عامه مأمور  سلوى مرزوق يحي القرش ي

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات أمين مستودع شمباه علي علي الغرباوي 

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها أمين مستودع صالح عفين صقر الدعدي

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات مساعد اداري  عائشة احمد علي بدوي الصعيدي

 كلية العلوم التطبيقية سكرتير خاص سليم سالم الحازميعائشة 

 إدارة املرافق والخدمات مالحظ أعمال سباكه عبدالرحمن عبدالستار محمد منش ي

 إدارة االمن الجامعي مراقب امن وسالمة عبدالرحمن عوض هللا الجنهي

 عمادة شؤون املكتبات اخصائي مكتبات عبدالعزيز صالح عبدالعزيز البطحي

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها مدير إدارة الشؤون املالية عبدهللا احمد محمد بارضوان

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها مسجل طلبة عبدهللا موس ى هارون منصور 

 إدارة املستودعات أمين مستودع علي محمد علي يلي

 داري ال اوحدة التطوير  مساعد إداري  فهد طريقي هجاد العتيبي

 كلية التصاميم مساعد إداري  فوزية ذاكر صالح بخاري 

 اإلدارة القانونية مدير عام الشئون املالية واالدارية محمد احمد عبده النهاري 

 مكتب املراقب املالي أخصائي ميزانية محمد زايد مرزوق آل مجحود

 املخطوطات واحياء التراث اإلسالميمعهد  أخصائي وسائل تعليمية محمد زيد احمد عابد

 كلية الشريعة والدراسات االسالمية مساعد اداري  محمد نجيب اسعد الجراح

 مركز تنظيم املناسبات والفعاليات مدير مكتب محمد نواوي امان فلمبان

 إدارة التخطيط وامليزانية إدارة اإلحصاء مدير مدحت احمد داوود فلمبان

 كلية الصيدلة مساعد اداري  العقلمصطفى علي سليمان 

 إدارة املتابعة مشرف اجتماعي مها ابراهيم عبدهللا برديس ي

 كلية التصاميم أخصائي مختبر مها عثمان عبدالحميد بركات

 عمادة شؤون املكتبات اخصائي مكتبات نبيل جمال جعفر شاه

 إدارة املرافق والخدمات كاتب وداد حمزة سعيد غالم

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين كاتب وصل هللا حميد عبيدهللا الجابري 

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين أخصائي توظيف يعقوب يوسف عبداللطيف عطية



 املستخدمين

 الجهة مسمى الوظيفة اسم املنسوب

 بريع ذاخروكالة عمادة الدراسات الجامعية  مراسل بتول علي شعيب مدس

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر فراش سعيد حسن عثمان الزهراني

 كلية التصاميم عامل صفية إدريس إبراهيم الهوساوي 

 الكلية الجامعية بالقنفذة عامل طريفة حسين عبدهللا املعش ي

 كلية الشريعة والدراسات االسالمية مراسل مكتبي عبدهللا عبدهللا صالح املطرفي

 كلية التربية خادم عزيزة احمد حسين الحارثي

 اإلدارة املالية سائق عطية فرج محمد املجنوني

 إدارة املرافق والخدمات سائق محمد مرزوق رزيق العوفي

 إدارة السالمة سائق مشخص سعد مغرق الذيابي

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر مراسل نوير محمد خير هللا التركي

 االجور بند 

 الجهة مسمى الوظيفة اسم املنسوب

 كلية الطب مراسل عبود سالم حميد الياس ي

 كلية العلوم االجتماعية معقب طارق عبدالرحمن حسن عيوني

 

 

 

 

 


