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  وكالة الجامعة

966125565621+وكيل الجامعة

5944مساعد مدير مكتب الوكيل

5648مدير مكتب وكيل الجامعة

5919المكتب السري

5652-5653سكرتارية وكيل الجامعة

5940-5942االتصاالت اإلدارية

6164وحدة اللجان

  اإلدارة العامة للمشاريع

966125270000+سنترال اإلدارة

1576االتصاالت اإلدارية

2607مساعد المشرف العام

3076سكرتير مساعد المشرف العام

  إدارة األمن الجامعي

966125564976+هاتف الجهة
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8833وحدة التصاريح- شطر الطالبات
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966125580303+المركز
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6765شعبة المشتريات

5206شعبة المناقصات

5209قسم الصادر والوارد والسكرتارية
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5555تحويلة المدير

  ادارة المستودعات
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1559نائب مدير اإلدارة

1548السكرتارية

1552كاتب بطاقات

1553ساحة االستالم

1556وحدة الحاسب

966125280030+اإلدارة

966125280030+اإلدارة

  مركز اإلتصاالت اإلدارية

966125564336+فاكس مركز االتصاالت اإلدارية

مساعد مدير مركز االتصاالت
اإلدارية- شطر الطالب

6156

5878مساعدة مدير مركز االتصاالت
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اإلدارية - شطر الطالبات

وحدة اعمال منصة اعمال (الصادر)
التعاميم الداخلية(الزاهر)

7696

5889-6065وحدة أعمال الدعم اإللكتروني

وحدة اعمال منصة اعمالي (الوارد)
متابعة معامالت البريد السعودي

الممتاز(العابدية)

6066

5658مدير مركز االتصاالت اإلدارية

5809مختص معامالت البريد السعودي

5409مسؤول معامالت البريد الرسمي

تسجيل المعامالت الرسمية على
نظام مسار

5810

  عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين

5785الندوات والمؤتمرات

966125270000+سنترال العمادة

مساعدة مدير عام شؤون أعضاء
هيئة التدريس والموظفين

7050
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وحدة شؤون أعضاء هيئة التدرييس
- شطر الطالبات

8805

7480سكرتيرة الوكالة- شطر الطالبات

وحدة شؤون الموظفين - شطر
الطالبات

7694

وحدة تنمية الموارد البشرية- شطر
الطالبات

7109

قسم إدارة األداء الوظيفي- شطر
الطالبات

7062

قسم التشكيالت والبيانات
الوظيفية- شطر الطالبات

7111

5635وكيل العمادة

5872وكيل العمادة للشؤون األكاديمية

5634مدير اإلدارة

5884مكتب العميد

5660قسم السكرتارية

5700قسم التوظيف اإلداري
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5867قسم الترقيات

مساعد مدير اإلدارة للخدمات
اإللكترونية

5869

5854قسم الرواتب

5880قسم التأدية

5712قسم إدارة األداء الوظيفي

5663قسم السفر

قسم أعضاء هيئة التدريس
السعوديين

5642

قسم أعضاء هيئة التدريس
المتعاقدين

6033

5868قسم خدمات المنسوبين

قسم التشكيالت والبيانات
الوظيفية

5714

6385الدعم الفني بالعزيزية

6232قسم تنمية الموارد البشرية

2774الدعم الفني بالعابدية
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  مطبعة الجامعة

5229مطبعة الجامعة

6787مدير المطبعة

5240الشؤون اإلدارية + السكرتارية

5225مساعد مدير اإلنتاج

  اإلدارة المالية

مساعد مدير اإلدارة المالية/ أ.
مصطفى نافع الرحيلي

6211

5873السكرتارية/أ. باسم صالح بيجر

مدير اإلدارة المالية / أ. محمد
علواني أبو النجا

5009

مختص الديوان باإلدارة/أ. محمد أبو
النور

5904

رئيس الصادر والوارد / أ. فوزي فايز
الهذلي

5905

مساعد رئيس الصادر والوارد/ أ.
حمدي حمد الحتيرشي

5897
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الصادر والوارد/ أ. إبراهيم أحمد
دغار

5902

الصادر والوارد/ أ. محمد عبد اهللا
نتو

5899

رئيس قسم أوامر الدفع
والشيكات/أ. أحمد سالم الجابري

5894

نائب رئيس قسم أوامر الدفع
والشيكات/أ. موسى حميد اللقماني

5892

قسم أوامر الدفع والشيكات/أ .وليد
حمد المطرفي

5890

قسم أوامر الدفع والشيكات/أ
.محمد سمير اوان

5891

رئيس قسم المحاسبة / أ. عبد
الرحمن محمد باعبيد

5943

مساعد رئيس قسم المحاسبة / أ.
عامر سعيد أبو عرب

5885

قسم المحاسبة / أ. عامر سعيد
بدري

5886

5933قسم المحاسبة / أ. هاني عبد اهللا
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نور

قسم المحاسبة / أ. هاني علي
دمياطي

5933

قسم المحاسبة / أ. صديق سراج
كرداوي

5893

قسم األرشيف / أ. محمد بدر
الحربي

6088

قسم األرشيف / أ. ماهر محمد
مريعاني

6088

رئيس قسم التدقيق / أ. أحمد
عبد المعطي النفيعي

6219

مساعد رئيس قسم التدقيق / أ.
حاتم محمد باشماخ

5833

قسم التدقيق / أ. أبو بكر محمد
بازيد

5850

5838قسم التدقيق / أ. ياسر صالح باحارث

قسم التدقيق / أ. زهير عبد القارد
زقزوق

5834
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قسم التدقيق / أ. ابراهيم احمد
الهندي

5847

قسم التدقيق / أ. ياسر محمد نجم
الدين

5849

قسم التدقيق / أ. محمد إبراهيم
حسن

5845

قسم التدقيق / أ.عبدالرحمن علي
اللبان

5843

5848قسم التدقيق / أ. بكر أحمد برناوي

قسم التدقيق / أ. احمد اسامة
زيتوني

5835

قسم التدقيق / أ. عبد المحسن
محيسن الصبحي

5837

قسم التدقيق / أ. فيصل معتوق
الهذلي

5841

قسم التدقيق / أ. عبد اهللا عبد
الرزاق السفياني

5844

5836قسم التدقيق / أ. سمير علي اللبان
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قسم التدقيق / أ.عبداهللا طعيس
العاصمي

6155

قسم التدقيق / أ. عبد اهللا عايض
المطرفي

5841

مساعدة مدير اإلدارة المالية/ أمينة
عبد الرحيم األنصاري

8822

8843شطر الطالبات/ فاتن حسن أجاوي

8843شطر الطالبات/ بثينة بكر باعنتر

شطر الطالبات/ فاطمة عبد الرشيد
محمد

8842

8839شطر الطالبات/ حنان زكريا رفاعي

8842شطر الطالبات/ سالي أحمد بالجون

8844شطر الطالبات/ سهام علي العوفي

966125270000+سنترال الجامعة بالعابدية

966125426222+سنترال الجامعة بالزاهر

  إدارة اإلسكان

966125565831+سنترال اإلدارة
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4514-101مدير إدارة اإلسكان

المشرف على إسكان أعضاء هيئة
التدريس

103-4471

109فاكس إدارة اإلسكان

  وحدة مراقبة المخزون

1550-1541مدير إدارة مراقبة المخزون

1560نائب مدير إدارة مراقبة المخزون

1542قسم السكرتارية

1541قسم الدراسات والتطوير

1547قسم المخزون

1546قسم الجرد

1544قسم األرشيف

1545قسم مراقبة العهد

وحدة مراقبة المخزون - شطر
الطالبات بالزاهر

7584-7586-7505

966555511713+مدير إدارة مراقبة المخزون
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  ادارة المرافق والخدمات

2674مدير إدارة المرافق والخدمات

2674مساعد مدير اإلدارة للشؤون اإلدارية

2617صيانة العابدية

6700صيانة العزيزية

966125501000+سنترال الجامعة - العزيزية

966125270000+سنترال الجامعة - العابدية

  مركز الوثائق والمحفوظات

  وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

966125589900+الخط المباشر للوكالة

مدير مكتب وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

5649

966125573322+فاكس الوكالة

966125270000+سنترال الجامعة بالعابدية

5989-6215سكرتارية مكتب وكيل الجامعة
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للدراسات العليا والبحث العلمي

  عمادة شؤون المكتبات

966125272448+سكرتير عمادة شؤون المكتبات

مدير المكتبة للشؤون اإلدارية
والمالية

+966125272439

2766عميد شؤون المكتبات

2765وكيل العمادة للشؤون التقنية

2764سكرتارية العمادة

2767مدير المكتبة للشؤون اإلدارية

2770نائب مدير اإلدارة

8038-3525العالقات العامة

3530الشؤون اإلدارية

3563الصيانة

8812وكيلة عميد شؤون المكتبات

2768نائب مدير المكتبة للشؤون الفنية
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سنترال الجامعة - فرع الطالبات
بالزاهر

+966125426222

966125272439+فاكس عمادة شؤون المكتبات

مساعدة مدير المكتبة للشؤون
اإلدارية والمالية

8811

فاكس مكتبة الملك عبداهللا
الجامعية فرع الطالبات

+966125447946

966125272448+مكتب عمادة شؤون المكتبات

3553-3524-3525المخطوطات والرسائل العلمية

3541-3514-3502التعقيم والترميم

  معهد المخطوطات وإحياء التراث االسالمي

4950عميد المعهد

  إدارة البعثات

6108نائب المشرف العام

5643مدير اإلدارة

6002لجنة االبتعاث والتدريب
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5641المشرف العام

  عمادة الدراسات العليا

966125270000+سنترال الجامعة : بالعابدية

7465وحدة القبول - طالبات

7228وحدة القبول - طالبات

7464وحدة التخرج - طالبات

7225وحدة الشؤون األكاديمية - طالبات

3001سكرتارية العميد

سنترال الجامعة قسم الطالبات -
الزاهر

+966125426222

3000العميد

7223وكيلة العمادة

3003مدير اإلدارة

3022وحدة التخرج

7244السكرتارية - طالبات
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  عمادة البحث العلمي

966125270000+سنترال العابدية

وكيلة عمادة البحث العلمي للمجالت
العلمية

5090

المشرف على وكالة عمادة البحث
العلمي للمراكز والكراسي البحثية

5080

وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز
والكراسي البحثية

5083

مدير مكتب عميد عمادة البحث
العلمي

5085

5088عميد عمادة البحث العلمي

مدير مكتب وكيلة عمادة البحث
العلمي للمجالت العلمية

5091

  المجلس العلمي

1. أمين المجلس العلمي | أ.د. تركي
حبيب اهللا

6223

25651. مدير إدارة المجلس العلمي | أ.
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ماهر مرشنت

966125580532+هاتف مباشر

966125270000+السنترال العام بالعابدية

5. وحدة الترقيات العلمية والطبية
|

5945

3. وحدة الترقيات الشرعية | أ.
حسان المالكي

6037

4. وحدة الترقيات النظرية | أ.
ثامر الجابري

6036

7. وحدة السكرتارية | أ. زياد
الغامدي

6094

8. وحدة تحكيم الكتب والمتابعة
| أ. عبداهللا مدربا

6151

9. وحدة الشؤون المالية | أ. شايع
هزازي

6093

10. وحدة النسخ واألرشيف | أ.
حسن المطرفي

6149

66091. وحدة الجلسات | أ. محمد
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الوذيناني

11. وحدة المحاضر والقرارات | أ.
حسام القرشي

6150

  وحدة العلوم والتقنية

966125271622+وحدة العلوم والتقنية

  ادارة الجمعيات العلمية

966125270000+سنترال الجامعة (العابدية)

6148المشرف العام

6146مدير مكتب المشرف العام

6152مدير اإلدارة

6147الشؤون اإلدارية

  مركز الترجمة والتعريب

  وحدة مساندة المعيدين و المحاضرين

المشرفة على وحدة المعيدين
والمحاضرين

5992
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مديرة مكتب المشرفة على وحدة
المعيدين والمحاضرين

5947

  وكالة الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع

وكيل الجامعة للتطوير وريادة
األعمال

+966125582205

وكيل الجامعة للتطوير وريادة
األعمال

+966125667759

966125582205+مدير مكتب الوكيل

6838مدير مكتب الوكيل

966125566202+مدير مكتب الوكيل

5970سكرتير الوكيل

6365الصادر والوارد

  عمادة تقنية المعلومات

966125580650+عميد تقنية المعلومات - مباشر

6275تحويلة عميد تقنية المعلومات

تحويلة وكيل عمادة تقنية
المعلومات للشؤون التقنية

7695
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تحويلة وكيل عمادة تقنية
المعلومات للتعامالت اإللكترونية

6302

تحويلة مدير مكتب عميد تقنية
المعلومات

6275

تحويلة الدعم الفني وخدمات
المستفيدين

6375-6222

966125583444+عميد تقنية المعلومات - فاكس

تحويلة مدير مكتب إدارة
المشروعات

6364

6544-6821-6840تحويلة قسم أنظمة التشغيل

966125501000+سنترال الجامعة بالعزيزية

966125426222+سنترال الجامعة بالزاهر

تحويلة وكالة عمادة تقنية
المعلومات لشطر الطالبات

7153

  عمادة التطوير والجودة

2402مكتب عميد التطوير والجودة

2472فاكس عميد التطوير والجودة
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2395قسم التدريب

وكيلة عمادة التطوير والجودة
للجودة

2481

2490مساعدة مدير اإلدارة شطر الطالبات

2474مكتب مدير اإلدارة

2466سكرتارية العمادة

2480قسم التدريب شطر الطالبات

2479سكرتارية العمادة شطر الطالبات

  وحدة الشراكات المحلية والدولية

المشرف العام على وحدة التعاون
الدولي

7351

7351السكرتارية

  إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية

  وكالة الجامعة للفروع

966125280821+الوكالة
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3086الوكالة

  وحدة المتاحف

6201متحف الجامعة

966125503113+متحف الجامعة

966567571838+مدير اإلدارة

  وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

سكرتير وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية

6041

6221مدير اإلدارة

966125270000+سنترال العابدية

6044-6043لالستفسار عن المعامالت

  عمادة شئون الطالب

2879عميد شؤون الطالب

2843مدير إدارة عمادة شؤون الطالب

7413مساعدة مدير إدارة شؤون الطالب
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وحدة صندوق الطالب (شطر
الطالبات)

7366

وحدة المنح الدراسية (شطر
الطالبات)

7364

قسم السكن الجامعي (شطر
الطالبات)

7069-7308

قسم التأديب وحماية حقوق الطالب
(شطر الطالبات)

7299-7302

7297وحدة المكافآت (شطر الطالبات)

7296وحدة المفقودات (شطر الطالبات)

مركز غالي لذوي االعاقة (شطر
الطالبات)

7148-7064

قسم األنشطة الثقافية
(شطرالطالبات)

7251-7354

مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي (
شطر الطالبات)

7177-7171-7175

قسم الموهوبين والمتفوقين
(شطر الطالبات)

7359
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7362-7446قسم التغذية (شطر الطالبات)

قسم المستودعات (شطر
الطالبات)

7861

7284وكيلة العمادة

966125270000+سنترال الجامعة - العابدية

966125426222+سنترال الجامعة - الزاهر

وكيل العمادة لألنشطة والتدريب
الطالبي

5659

قسم النقل والحركة (شطر
الطالب)

2889-2916

5787-5790قسم التغذية (شطر طالب)

2851إدارة المكافآت

مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي
(شطر طالب)

2808

قسم األنشطة الثقافية (شطر
الطالب)

3664-3661-3657

2937إدارة المنح الدراسية
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قسم األنشطة الرياضية (شطر
الطالب)

3649

قسم التأديب وحماية حقوق الطالب
(شطر الطالب)

2893

2848إدارة الصندوق الطالبي

2873مدير مكتب العميد

قسم النقل والحركة (شطر
الطالبات)

7518

قسم اإلشراف الطالبي (شطر
الطالبات)

7299

قسم التطوير والعالقات (شطر
الطالبات)

7348-7364-7365

2948قسم االرتباط والصرف

قسم اإلسكان الطالبي (شطر
الطالب)

3882

7861قسم التدريب (شطر الطالبات)

مشرفة مكتب وكيل العمادة
للخدمات الطالبية

7292
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المشرفة على مكتب وكيلة عمادة
شؤون الطالب

7291

  عمادة القبول والتسجيل

وكالة عمادة القبول والتسجيل-مقر
الطالبات

7376-7294-8002

2886مدير مكتب العميد

مساعدة مدير إدارة عمادة القبول
والتسجيل

7375

وحدة العالقات العامة واإلعالم-مقر
الطالبات

7382

7320قسم القبول-مقر الطالبات

7329قسم التخرج-مقر الطالبات

قسم الخدمات الطالبية-مقر
الطالبات

7374

-قسم الخطط والبرامج الدراسية
مقر الطالب

2930-2925

966125270000+سنترال الجامعة - العابدية
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2858عميد عمادة القبول والتسجيل

2918-2888-2844قسم التسجيل-مقر الطالب

قسم الشؤون األكاديمية-مقر
الطالب

2927-2921-2865

2845-2922قسم النتائج-مقر الطالب

وكالة عمادة القبول والتسجيل
للشؤون األكاديمية-مقر الطالب

2864

2932-2931-2842قسم القبول-مقر الطالب

2841مدير إدارة عمادة القبول والتسجيل

قسم الشؤون األكاديمية-مقر
الطالبات

7367-7666

-قسم الخطط والبرامج الدراسية
مقر الطالبات

7367

8016-8017-7991قسم التسجيل-مقر الطالبات

8027-7990قسم النتائج-مقر الطالبات

2885-2928-2961قسم التخرج-مقر الطالب

2868قسم الخدمات الطالبية-مقر الطالب
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966125426222+سنترال الجامعة - الزاهر

2963فاكس عمادة القبول والتسجيل

2840سكرتير مكتب العميد

2924قسم الطلبة الدوليين-مقر الطالب

  عمادة السنة األولى المشتركة

966125582849+عميد عمادة السنة األولى المشتركة

وكيل عمادة السنة األولى
المشتركة للشؤون األكاديمية

+966125586791

مدير إدارة عمادة السنة األولى
المشتركة

+966125582849

وكيلة عمادة السنة األولى
المشتركة (شطر الطالبات)

+966125243900

وكيل عمادة السنة األولى
المشتركة للشؤون األكاديمية

112

مدير إدارة عمادة السنة األولى
المشتركة

102

100وكيلة عمادة السنة األولى
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المشتركة (شطر الطالبات)

  عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

6516مكتب العميد

966125270000+سنترال العابدية

6540مدير مكتب العميد

6527وكيل العمادة للشؤون الفنية

6534وكيلة العمادة للتطوير و الجودة :

6515مدير اإلدارة

6510الدعم الفني لشطر الطالب

  مركز اللغة االنجليزية

5373مدير اإلدارة

مدير مكتب مدير مركز اللغة
اإلنجليزية

5384

5437وحدة التطوير االداري شطر الطالب

8007سكرتارية مركز اللغة اإلنجليزية -
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السيدات

966125270000+جامعة أم القرى - العابدية

966125426222+جامعة أم القرى - الزاهر

سكرتير اللجنة الدائمة لمركز اللغة
اإلنجليزية

5442

  االدارة العامة للخدمات التعليمية

نائبة المشرف العام على اإلدارة
العامة للخدمات التعليمية - الزاهر

7918

8089الشؤون االدارية - الزاهر

7716وحدة خدمة العمالء - الزاهر 1

7868وحدة خدمة العمالء - الزاهر 2

مساعدة قسم الفصول الدراسية -
الزاهر

8085

8080مشرفات قسم الفصول 1 - الزاهر

8076مشرفات قسم الفصول 2 - الزاهر

8072مشرفات قسم الفصول 3 - الزاهر
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8079مشرفات قسم الفصول 4 - الزاهر

مشرفات قسم المعامل والمختبرات
1 - الزاهر

8075

مشرفات قسم المعامل والمختبرات
2 - الزاهر

8078

مشرفات قسم المعامل والمختبرات
3 - الزاهر

8081

مساعدة قسم مركز الصيانة -
الزاهر

8037

8087فنية قسم مركز الصيانة - الزاهر

مساعدة رئيس قسم االتصال والنقل
المرئي - الزاهر

8063

فنيات االتصال والنقل المرئي 1 -
الزاهر

8068

فنيات االتصال والنقل المرئي 2 -
الزاهر

8065

فنيات االتصال والنقل المرئي 3 -
الزاهر

8070
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فنيات االتصال والنقل المرئي 4 -
الزاهر

8064

فنيات االتصال والنقل المرئي 5 -
الزاهر

8067

مساعد المشرف العام للشؤون
الفنية - العابدية

6517

مساعد المشرف العام للشؤون
اإلدارية - العابدية

6520

قسم الفصول والقاعات الدراسية -
العابدية

6330

7404قسم االتصال والنقل المرئي

قسم المعامل والمختبرات -
العابدية

6406

6342مركز الصيانة - العابدية

6340مكتب الشؤون الفنية - العابدية

6356وحدة خدمة العمالء - العابدية

  مركز المناهج
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  كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

6660عميد الكلية

وكيلة عميد كلية الحاسب اآللي
ونظم المعلومات

7741

وكيلة رئيس قسم علوم الحاسب
اآللي

7771

7659وكيلة رئيس قسم نظم المعلومات

7663وكيلة رئيس قسم علم المعلومات

مساعدة مدير إدارة كلية الحاسب
اآللي ونظم المعلومات

7720

7721الشؤون الفنية - شطر الطالبات

7247-7969-7869فنيات معامل الكلية

سنترال وكالة كلية الحاسب اآللي
ونظم المعلومات - شطر الطالبات

- الزاهر

+966125426222

6799مدير اإلدارة

6679مدير مكتب العميد
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6661-6689سكرتير عميد الكلية

6746-6665الشؤون الفنية - شطر طالب

سنترال كلية الحاسب اآللي ونظم
المعلومات - شطر الطالب -

العابدية

+966125270000

6560رئيس قسم علوم الحاسب اآللي

6751رئيس قسم نظم المعلومات

6710رئيس قسم هندسة الحاسب اآللي

6649-6756رئيس قسم علم المعلومات

6697وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

6685وكيل الكلية للتطوير والجودة

  علوم الحاسب اآللي

6560رئيس قسم علوم الحاسب اآللي

وكيلة رئيس قسم علوم الحاسب
اآللي

7771

6771سكرتير قسم علوم الحاسب اآللي
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سكرتيرات قسم علوم الحاسب
اآللي

7718-7719

  نظم المعلومات

966125000000+الهاتف

6751رئيس قسم نظم المعلومات

6748سكرتير قسم نظم المعلومات

7659وكيلة رئيس قسم نظم المعلومات

7658سكرتيرة قسم نظم المعلومات

  هندسة الحاسب اآللي

6710تحويلة القسم

  علم المعلومات

5469رئيس القسم

966125426222+سنترال الجامعة بالزاهر

966125270000+سنترال العابدية

  كلية اللغة العربية وآدابها
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4733عميد الكلية

4735وكيل الكلية

4738رئيس قسم الدراسات العليا

4746رئيس قسم اللغة والنحو والصرف

3062رئيس قسم البالغة والنقد

4742رئيس قسم األدب

4767 - 4737مدير إدارة الكلية

4773 - 4734مدير مكتب العميد

4732سكرتير قسم اللغة والنحو والصرف

4741سكرتير قسم البالغة والنقد

4743سكرتير قسم األدب

4778 - 4793سكرتير قسم الدراسات العليا

4762إدارة موقع الجامعة

4764أمانة مجلس الكلية

4763الصادر
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4766الوارد

4785أرشيف قسم الدراسات العليا

4748شبكة االتصاالت

966125281212+فاكس

966125270451+مكتب العميد

966125270459+مكتب وكيل الكلية

مكتب وكيل الكلية للتطوير
األكاديمي

+966125270457

966125270457+مكاتب رؤساء األقسام

  اللغة والنحو والصرف

966125270000+القسم

966125270000+القسم

4732 - 4746القسم

  البالغة والنقد

4740رئيس قسم البالغة والنقد
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4741سكرتير قسم البالغة والنقد

966125280404+القسم

966125281212+القسم

  األدب

3058رئيس القسم

3059سكرتير رئيس القسم

966125281212+القسم

966125281212+القسم

7012 - 7144تحويلة الوكيل

3033تحويلة مدير اإلدارة

3059تحويلة السكرتارية

  الدراسات العليا العربية

4738رئيس القسم

4774أمين المجلس

4739سكرتير القسم
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4779النسخ

4785االتصاالت

4778الفاكس

  مكتب رئيس الجامعة

966125280347+سنترال مكتب رئيس الجامعة

966125271774+فاكس المكتب العام

966125586279+فاكس المستشار والمشرف العام

966125271775+فاكس المكتب السري

966125271226+فاكس مكتب رئيس الجامعة

  اإلدارة القانونية

966125270000+اإلدارة

2540اإلدارة

  إدارة المراجعة الداخلية

6800مدير اإلدارة

5518مساعد مدير اإلدارة
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6730السكرتارية

5001مراجعة األداء

5518المراجعة المالية

5517المالحظات

  ادارة التخطيط والميزانية

5639مدير اإلدارة

5647نائب مدير االدارة

5922السكرتارية

5928االتصاالت

  امانة مجلس الجامعة

966125271558+مجلس الجامعة

966125271552+مجلس الجامعة

= 1597 _ 9661270000+مجلس الجامعة
عشرة خطوط

  مكتب المراقب المالي للحسابات الخاصة
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5562522مكتب المراقب المالي

5562522مكتب المراقب المالي

5006مكتب المراقب المالي

5050مكتب المراقب المالي

  معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة

966125572855+هاتف الجهة

  ادارة االراضي والممتلكات

966125270000+سنترال جامعة أم القرى بالعابدية

المشرف العام على اإلدارة العامة
لألراضي والممتلكات

6213

مساعد المشرف العام على اإلدارة
العامة لألراضي والممتلكات

6209

سكرتير المشرف العام على اإلدارة
العامة لألراضي والممتلكات

6015

6012وحدة األراضي والممتلكات

6014وحدة مراقبة األراضي ومتابعة
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التعديات

6013وحدة الشؤون اإلدارية

  إدارة السالمة

1874نائب المدير للشؤون الفنية

1873التقارير والتراخيص

7577مساعدة مدير إدارة السالمة

  مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية

المشرف العام على مكتب إدارة
المبادرات وتحقيق الرؤية

4934

  وحدة التوعية الفكرية

966125501000+هاتف الوحدة

7842تحويلة شطر الطالبات

  مكتب ادارة البيانات

6224مدير اإلدارة
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  اإلدارة العامة للتحول الرقمي

7052السكرتارية

7422نائبة المشرف العام لحوكمة البيانات

  اإلدارة العامة لألمن السيبراني

  اإلدارة العامة لالتصال المؤسسي.

966125426222+سنترال الزاهر

7132-7128شطر الطالبات

966125270000+سنترال العابدية

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

966125280707+مباشر الكلية

966125280707+فاكس الكلية

2626عميد الكلية

2627مدير مكتب عميد الكلية

7599سكرتيرة وكالة الكلية - الزاهر
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7419مساعدة مدير إدارة الكلية - الزاهر

مشرف حجز المناقشات للطالب
والطالبات

+966599995382

2628مدير إدارة كلية الشريعة

2625وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال

966553009651+وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

7874وكيلة الكلية بالزاهر

  الشريعة

1381رئيس القسم

1389سكرتير القسم

966125280990+سكرتارية الدراسات العليا

966125603327+شطر الطالبات

7864وكيلة القسم

7610سكرتيرة القسم

7611سكرتيرة الدراسات العليا
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  التاريخ والحضارة اإلسالمية

1435رئيس القسم

1440سكرتير رئيس القسم

7873وكيلة رئيس قسم التاريخ

7736سكرتيرة قسم التاريخ

7602سكرتيرة الدراسات العليا والجودة

7602وحدة الجودة بالقسم

  مركز الدراسات اإلسالمية

1421رئيس القسم

1423سكرتير القسم

966125605590+وكيلة القسم

  كلية العلوم التطبيقية

966125563558+كلية العلوم التطبيقية

عميد كلية العلوم التطبيقية أ.د.
وائل العامودي

3680
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مدير مكتب العميد األستاذ عادل
فطاني

3349

3338مدير اإلدارة األستاذ وليد يماني

المكتب اإلعالمي: األستاذ
عبدالقادر الحارثي

3336

وكيل الكلية للشؤون التعليمية د.
إسماعيل الثقفي

+966125270334

وكيلة كلية العلوم التطبيقية
د.هاله حجازي

+966125429924

  األحياء - كلية العلوم التطبيقية

966125270334+هاتف القسم

3686رئيس القسم

3687سكرتير القسم

  العلوم الرياضية

3297العميد

3196السكرتير
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  الكيمياء - كلية العلوم التطبيقية

3695رئيس القسم

3187سكرتير القسم

7689وكيلة رئيس القسم

  الفيزياء - كلية العلوم التطبيقية

رئيس القسم : د. عمر حماد حميد
السالمي

3188

3196السكرتير: عبدالرحمن التويجرى

966125270660+قسم الفيزياء

السكرتارية: خديجة الدثيني / هيام
خياط

7679-7680-7682

  كلية الهندسة والعمارة االسالمية

966125280825+العميد

2616العميد

966125281155+سكرتير عميد الكلية
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1212مكتب الصادر والوارد

966125280825+مدير اإلدارة

1208مدير اإلدارة

1221سكرتير قسم العمارة اإلسالمية

سكرتير قسم الهندسة
الكهربائية

1203

1865سكرتير قسم الهندسة المدنية

سكرتير قسم الهندسة
الميكانيكية

1525

1158إدارة التدريب الصيفي

مكتب وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحث العلمي

1210

رئيس قسم الهندسة
الميكانيكية

2680

1024رئيس قسم الهندسة الكهربائية

1866رئيس قسم الهندسة المدنية

1217رئيس قسم العمارة اإلسالمية
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1074وكيل الكلية للشؤون التعليمية

1177سكرتير عميد الكلية

  الهندسة الميكانيكية

2680الهندسة الميكانيكية

966125270027+فاكس

- 966125270070+كلية الهندسة
+966125270012

  العمارة اإلسالمية

1217 رئيس قسم العمارة اإلسالمية

1221السكرتير

- 966125270070+كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية
+966125270012

966125270027+كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

  الهندسة الكهربائية

1203الهندسة الكهربائية
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  الهندسة المدنية

- 966125270070+كلية الهندسة
+966125270012

1235رئيس القسم

1236السكرتير

  كلية الدعوة وأصول الدين

966125505017+كلية الدعوة وأصول الدين

966125563845+هاتف العميد

5155مكتب العميد

5156مكتب الوكيل

5154مدير اإلدارة

وكالة كلية الدعوة وأصول الدين
(طالبات)

7158-7239-8837

  العقيدة

966125530832+قسم العقيدة
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5199قسم العقيدة

  القرآءات

966125505017+هاتف القسم

  الدعوة والثقافة اإلسالمية - كلية الدعوة وأصول الدين

0125505017هاتف الجهة

  الكتاب والسنة

966125505017+هاتف الجهة

966125501000+هاتف شطر الطالب

6361 - 6360تحويلة شطر الطالب

هاتف شطر الطالبات/ االتصال على
الجامعة

+966125426222

966125448629+شطر الطالبات/ مباشر كلية الدعوة

تحويلة مكتب الجودة بشطر
الطالبات

7236

7232تحويلة السكرتيرة الخاصة بعضوات
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هيئة التدريس

7234تحويلة السكرتيرة الخاصة بالطالبات

  كلية العلوم االجتماعية

5377عميد الكلية

5379وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

5380وكيل الكلية للتطوير والجودة

5390سكرتير العميد

966125531006+فاكس العلوم االجتماعية

5495قسم اإلعالم

5454-5494قسم الجغرافيا

5429-5428قسم اللغة اإلنجليزية

5388قسم الخدمة االجتماعية

7447وكيلة عميد الكلية

وكيلة رئيس قسم الخدمة
االجتماعية

7667

7662-7664سكرتيرة قسم الخدمة االجتماعية
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7449وكيلة رئيس قسم اللغة اإلنجليزية

7395وكيلة رئيس قسم الجغرافيا

7386وكيلة رئيس قسم اإلعالم

7453-7452سكرتيرة قسم اللغة اإلنجليزية

7397سكرتيرة قسم الجغرافيا

7389-7387سكرتيرة قسم اإلعالم

  اإلعالم - كلية العلوم االجتماعية

966125270000+قسم اإلعالم

5495تحويلة قسم اإلعالم

  اللغة اإلنجليزية - كلية العلوم االجتماعية

5386رئيس القسم

5429-5428سكرتارية القسم (مقر الطالب)

7449وكيلة رئيس القسم

7453سكرتارية القسم (مقر الطالبات)

7452وحدة الشؤون األكاديمية (مقر
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الطالبات)

  الجغرافيا

5454-5494شطر الطالب

7395شطر الطالبات

المعمل ومكتبة القسم شطر
الطالبات

7866

  الخدمة االجتماعية - كلية العلوم االجتماعية

5388رئيس قسم الخدمة االجتماعية

وكيلة رئيس قسم الخدمة
االجتماعية

7667

  معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

معهد اللغة العربية لغير الناطقين
بها

+966125501000

مدير مكتب عميد معهد تعليم
اللغة العربية

6799

6747مدير إدارة المعهد
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5541السجالت

  تعليم اللغة العربية

966125562525+هاتف الجهة

  إعداد المعلمين

966125562525+هاتف القسم

  كلية الدراسات القضائية واألنظمة

2776مكتب عميد الكلية (مدير اإلدارة)

1965مكتب وكيل الكلية

966125587083+رئيس قسم القضائية

966125586017+رئيس قسم األنظمة

7115مكتب وكيلة الكلية

7318مكتب وكيلة رئيس قسم األنظمة

7353مساعدة مدير إدارة الكلية

7102سكرتيرة وكيلة الكلية

7575سكرتيرة قسم األنظمة
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7334شؤون الطالبات بالكلية

7115فاكس الكلية - شطر الطالبات

966125426222+سنترال الجامعة مقر الطالبات بالزاهر

  الدراسات القضائية

0215587083رئيس قسم الدراسات القضائية

  األنظمة

966125586017+رئيس قسم األنظمة

2782السكرتارية

966125501000+سنترال - العابدية

  كلية الهندسة بالقنفذه

966177333554+هاتف الكلية

966177333488+فاكس الكلية

102عميد الكلية - تحويلة

وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال
- تحويلة

102
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وكيل الكلية للشؤون التعليمية -
تحويلة

104

رئيس قسم الهندسة الصناعية -
تحويلة

105

رئيس قسم هندسة التشييد -
تحويلة

100

200مكتب األمن - تحويلة

146االتصاالت اإلدارية - تحويلة

147نادي الهندسة - تحويلة

154مكتب اإلدارة - تحويلة

114مكتب الصيانة - تحويلة

وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي

202

966177468453+هاتف الكلية-2

105إدارة التدريب الصيفي

  هندسة التشييد - القنفذة

966177468453+هاتف القسم
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966177333488+فاكس القسم

  الهندسة الصناعية - القنفذة

966177333554+هاتف الكلية

رئيس قسم الهندسة الصناعية -
تحويلة

105

  هندسة االتصاالت وااللكترونيات - القنفذة

  كلية الهندسة بالليث

966177468456+هاتف الجهة

  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

966564479997+الهاتف

  الهندسة البيئية

966125501000+سنترال

  كلية التربية

966125270580+عميد الكلية
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966125270775+وكيل الكلية

966125281922+وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

966125270018+أمين مجلس الكلية

2707وكالة التطوير والجودة

  التربية البدنية - كلية التربية

2714رئيس القسم

3710أمين مجلس القسم

  اإلدارة التربوية

2709تحويلة رئيس القسم

966125270000+سنترال الجامعة

966125431895+تحويلة وكيلة القسم

  علم النفس

966125280229+قسم علم النفس شطر الطالب

2723رئيس القسم
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3714السكرتير

966125465985+قسم علم النفس شطر الطالبات

8931وكيلة القسم

8893-8902السكرتيرة

8907المعمل- شطر الطالبات

  المناهج و طرق التدريس

2711رئيس القسم

3920سكرتير القسم

3781أمين مجلس القسم

  التربية اإلسالمية

2706سكرتير القسم

8951سكرتيرة القسم (شطر الطالبات)

  التربية الخاصة

966125283892+هاتف
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966125283892+فاكس

3887-3897تحويالت

  التربية األسرية - كلية التربية

966125426222+سنترال الكلية

966125471759+الفاكس

8960تحويلة رئيسة القسم

8959سكرتيرة القسم

  رياض األطفال

966125472575+الهاتف المباشر

8923تحويلة رئيسة القسم

8921تحويلة السكرتارية

966125372575+الفاكس

  مركز الدورات التدريبية

  كلية الطب
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4043وكالة الكلية لشؤون المستشفيات

4014المكتب األكاديمي

4109السكرتارية

4048-4015مكتب العميد

4019العميد

4020مدير اإلدارة

  طب النساء و الوالدة

  التشريح

4431قسم التشريح

4174تحويلة السكرتير

  علم الكائنات الدقيقة - كلية الطب

  علم الطفيليات - كلية الطب

9661252700000+ تحويلةرئيس القسم
4013
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  علم األمراض

  علم األدوية و السموم

4107تحويلة القسم

  طب المجتمع والرعاية الصحية للحجيج

  علم الدم و المناعة

العابدية - كلية الطب - قسم علم
الدم والمناعة

4010

  علم الوراثة الطبية - كلية الطب

4112هاتف القسم

  علم وظائف االعضاء

966125501000+قسم علم وظائف األعضاء

  الكيمياء الحيوية - كلية الطب

4504رئيس قسم الكيمياء الحيوية
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4160سكرتير القسم

  الجراحة العامة

4671سكرتارية القسم

4004رئيس القسم

  تعليم طبي

مبنى (٣) التدريب والتعليم الطبي
- كلية الطب

4089-6928

  جراحة األنف واألذن و الحنجرة و العيون

4125رئيس القسم

  جراحة العظام

  الطب الباطني - كلية الطب

  كلية العلوم الطبية التطبيقية

4033عميد الكلية

4507العالج الطبيعي
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4094وكيلة الكلية – شطر الطالبات

وكيل الكلية للتطوير األكاديمي
وخدمة المجتمع

4056

4568وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

وحدة دعم الطالب بالمكتب
األكاديمي

4246

4086وكيل شؤون المستشفيات

4035وكيل الكلية - شطر الطالب

4504أمين مكتبة الكليات الطبية

وكيلة الدراسات العليا والبحث
العلمي

4095

4055مدير إدارة الكلية – شطر الطالب

4256مديرة إدارة الكلية – شطر الطالبات

سكرتارية وكالة الكلية للشؤون
األكاديمية

4272

  العالج الطبيعي

4693مكتب السكرتارية - طالبات-
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  طب المختبرات

4053رئيس القسم

  التغذية االكلينيكية

4093رئيسة القسم

4051المشرفة األكاديمية

4272المكتب األكاديمي

  كلية العلوم الطبية التطبيقية

1059رئيس القسم

  التقنية السريرية

4378برنامج الخدمات الطبية الطارئة

4378برنامج تقنية التخدير

4693برنامج رعاية تنفسية

  كلية التصاميم والفنون

966125668702+عميدة كلية التصاميم والفنون
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3694وكيل كلية التصاميم والفنون

وكيلة كلية التصاميم والفنون
للشؤون االكاديمية

121

وكيلة كلية التصاميم والفنون
للتطوير والجودة

221

3257رئيس قسم التصميم الداخلي

وكيلة رئيس قسم التصميم
الداخلي

148

3291مدير اإلدارة

107رئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

112رئيسة قسم تصميم األزياء

117مساعدة مدير اإلدارة

966125299300+سنترال الكلية

228رئيسة تقنية المعلومات

129-131سكرتارية العميدة

سكرتارية وكيلة الشؤون
األكاديمية

123-124
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118سكرتارية وكالة التطوير والجودة

102سكرتارية قسم تصميم األزياء

سكرتارية قسم السكن وإدارة
المنزل

226

سكرتارية قسم التصميم الداخلي(
شطر الطالبات)

143

سكرتارية قسم التصميم
الجرافيكي( شطر الطالبات)

137

218رئيسة قسم الفنون البصرية

136العيادة الطبية

  السكن وإدارة المنزل

966125668702+عميدة كلية التصاميم

107رئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

3291مدير اإلدارة

وكيلة كلية التصاميم للشؤون
التعليمية

120

3257رئيس قسم التصميم الداخلي

              81/117



وكيلة كلية التصاميم للتطوير
وريادة األعمال

221

221وكيلة كلية التصاميم

وكيلة كلية التصاميم للدراسات
العليا والبحث العلمي

121

117مساعدة مدير اإلدارة

112رئيسة قسم تصميم األزياء

107رئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

وكيلة رئيس قسم التصميم
الداخلي

134

226سكرتارية القسم

104سكرتارية القسم

3694وكيل كلية التصاميم

966125299300+سنترال الكلية (شطر الطالبات)

966125299300+سنترال الكلية (شطر الطالبات)

  التصميم الداخلي
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111رئيس قسم التصميم الداخلي

143وكيلة رئيس القسم

966125668702+عميدة كلية التصاميم

3694وكيل كلية التصاميم

وكيلة رئيس قسم التصميم
الداخلي

134

وكيلة كلية التصاميم للشؤون
التعليمية

120

وكيلة كلية التصاميم للدراسات
العليا والبحث العلمي

121

وكيلة كلية التصاميم للتطوير
وريادة األعمال

221

3291مدير اإلدارة

107رئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

112رئيسة قسم تصميم األزياء

117مساعدة مدير اإلدارة

966125299300+سنترال الكلية (شطر الطالبات)
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  تصميم األزياء

966125299300+سنترال الكلية (شطر الطالبات)

966125668702+عميدة كلية التصاميم

3694وكيل كلية التصاميم

221وكيلة كلية التصاميم

وكيلة كلية التصاميم للشؤون
التعليمية

120

112رئيسة قسم تصميم األزياء

  التصميم الجرافيكي

966125668702+مكتب العميدة

221وكيلة كلية التصاميم والفنون

121وكيلة الدراسات العليا

3694وكيل كلية التصاميم والفنون

117مدير إدارة الكلية

  الفنون البصرية
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221وكيلة كلية التصاميم والفنون:

3694وكيل كلية التصاميم والفنون:

121وكيلة الدراسات العليا:

117مدير إدارة الكلية:

966560810063+التجربة

  الكلية الجامعية بالجموم

الكلية الجامعية في محافظة
الجموم - عمادة الكلية

+966125971191

الكلية الجامعية في محافظة
الجموم - إدارة الكلية

+966125972322

  الدراسات اإلسالمية - الكلية الجامعية بالجموم

-5564171القسم

-5586531القسم

  اللغة العربية - الكلية الجامعية بالجموم

966125564171+القسم
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126القسم

321القسم

966125586531+فاكس القسم

  الرياضيات - الكلية الجامعية بالجموم

966125949084+القسم

  الكيمياء - الكلية الجامعية بالجموم

966125501000+القسم

  األحياء - الكلية الجامعية بالجموم

966125564171+القسم

التواصل مع المرشد األكاديمي
للدراسات العليا

+966555504086

  التربية وعلم النفس

966125564171+القسم

  الحاسب اآللي - الكلية الجامعية بالجموم
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966125501000+رقم الهاتف

  المحاسبة - الكلية الجامعية بالجموم

966125564066+القسم

  الفيزياء - الكلية الجامعية بالجموم

966125501000+القسم

  الخدمة االجتماعية - الكلية الجامعية بالجموم

966125501000+القسم

  اإلعالم - الكلية الجامعية بالجموم

966125501000+القسم

  الكلية الجامعية بالقنفذة

966177320810+سنترال الكلية

966177320822+العميد

100العميد

101سكرتارية مكتب العميد
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131مدير مكتب العميد

109وكالة التطوير والريادة

966177321410+مدير اإلدارة

110مدير اإلدارة

146نائب مدير اإلدارة

152وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

134مكتب االنتساب

111مكتبة الكلية

151قسم الدراسات اإلسالمية

113قسم اللغة اإلنجليزية

117قسم التربية وعلم النفس

115قسم الرياضيات

159قسم الكيمياء

  الدراسات اإلسالمية - الكلية الجامعية بالقنفذة

966555777050+رئيس قسم الدراسات الدكتور
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صقر الغامدي

وكيلة قسم الدراسات اإلسالمية
د.خولة صالح

+966509632032

  اللغة العربية - الكلية الجامعية بالقنفذة

136رئيس القسم

  التربية الفنية

966555522977د. رأفت بن صالح مدني

966537239493د. إبراهيم عز القصيري

966504506690د. محمد بن جميل فلفالن

966566846413أ. تركي بن عامر الخطابي

966556650252أ. علي بن عبداهللا الشاعري

966505846463د. بندر بن سعود الدحيم

966535369207أ. أحمد بن مساعد الغامدي

  التربية وعلم النفس

103سكرتير القسم
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966177320810+تليفون الكلية الجامعية

  التربية البدنية - الكلية الجامعية بالقنفذة

966177320810+رئيس القسم

  الفيزياء - الكلية الجامعية بالقنفذة

159رئيس القسم

  اللغة اإلنجليزية - الكلية الجامعية بالقنفذة

113رئيس القسم

966501510715+وكيلة القسم

  الكيمياء - الكلية الجامعية بالقنفذة

رئيس القسم
00966177320810

159

  الرياضيات - الكلية الجامعية بالقنفذة

157رئيس القسم

966177320810+سنترال الكلية
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966568555332+رئيس القسم

  تربية اسرية

966538345768+رقم الجوال

  الكلية الجامعية بالليث

966177425770+سنترال الكلية-شطر الطالب

101عميد الكلية

966177425771+فاكس الكلية

113وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

112وكيل الكلية للتطوير والجودة

966177423778+سنترال الكلية-شطر الطالبات

101وكيلة الكلية

103وكيلة الكلية للشؤون التعليمية

مكتب الخدمات الطالبية-شطر
الطالب

114

111مدير اإلدارة
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مكتب الخدمات الطالبية-شطر
الطالبات

104

122مساعدة مدير اإلدارة

106سكرتير العميد

سكرتير وكيل الكلية للشؤون
األكاديمية

126

سكرتير وكيل الكلية للتطوير
والجودة

127

130الضيافة / المطبخ

131قسم اللغة العربية

138قسم الرياضيات

134قسم الفيزياء

139قسم الخدمة االجتماعية

133قسم اإلعالم

132سكرتارية األقسام

  اللغة العربية (نحو وصرف)
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966177425770+سنترال الكلية

131رقم التحويلة

  الفيزياء - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+سنترال الكلية

  التربية األسرية - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+سنترال الكلية

  الدعوة والثقافة اإلسالمية - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+السنترال

مكتب قسم الدعوة والثقافة
اإلسالمية

141

  الرياضيات - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+سنترال الكلية

  اللغة اإلنجليزية - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+سنترال الكلية
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  الكيمياء - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+القسم

  الخدمة االجتماعية - الكلية الجامعية بالليث

139سنترال الكلية

  اإلعالم - الكلية الجامعية بالليث

966177425770+سنترال الكلية

  التربية و علم النفس

966177425770+سنترال الكلية

  كلية طب األسنان

966125270000+سنترال الجامعة

2973مكتب وكيلة الكلية

966125426222+الدعم

4581مدير إدارة الكلية

6934مساعد مدير اإلدارة
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2447مدير المستشفى التعليمي

4203مدير مكتب العميد

2969-4073مكتب عميدة كلية طب االسنان

2980سكرتيرة مكتب العميدة

2975سكرتيرة وكيلة الكلية

2970وكيل الكلية للشؤون التعليمية

4526-4528المكتب االكاديمي شطر الطالب

2975المكتب األكاديمي شطر الطالبات

4549-4111وكيل الكلية للتطوير والجودة

استقبال مستشفى األسنان التعليمي
تحويله

4525

سكرتيرة وكالة الكلية للشؤون
التعليمية

2975

سكرتيرة وكالة الكلية للتطوير
والجودة

4691

4541مكتبة الكلية
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  علوم الفم األساسية والسريرية

966125270000+القسم

  جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص

966125270000+القسم

  العالج التحفظي وإصحاح األسنان

966125270000+القسم

  وقاية األسنان

966125270000+القسم

  كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

6740مكتب العميد

6377مدير مكتب العميد

6161مدير اإلدارة

  إدارة وتقنية المعلومات الصحية

6211إدارة وتقنية المعلومات الصحية
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  التوعية والتعزيز الصحي

0000رئيس القسم

  الوبائيات - كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

1034رئيس القسم

  صحة البيئة

1033رئيس القسم

  الصحة المهنية

1048رئيس القسم

  ادارة الخدمات الصحية

  كلية الحاسب اآللي بالقنفذة

966177333488+هاتف

101مكتب عميد الكلية

250ادارة مكتب العميد

203مكتب وكيل الكلية للتطوير
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والجودة

مكتب وكيل الكلية للشؤون
االكاديمية

201

116مكتب رئيس قسم علوم الحاسب

مكتب رئيس قسم هندسة
الحاسب

250

115مكتب رئيس قسم نظم المعلومات

151مكتب رئيس قسم تقنية المعلومات

ادارة مكتب وكيل الكلية للشؤون
االكاديمية

153

  نظم المعلومات - بالقنفذة

966177333488+قسم نظم المعلومات بالقنفذة

151قسم نظم المعلومات بالقنفذة

  علوم الحاسب االلي - بالقنفذة

966177333488++قسم علوم الحاسب اآللي بالقنفذة

116قسم علوم الحاسب
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  هندسة الحاسب اآللي - بالقنفذة

قسم هندسة الحاسب اآللي
بالقنفذة

+966177333488

250مدير مكتب العميد

  كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية

966125975801+مكتب العميد - مباشر

+966125977053ادارة الكلية - مباشر

  االقتصاد

  المصارف واألسواق المالية

966125501000+قسم المصارف واألسواق المالية

  التمويل

966125501000+قسم التمويل

  التأمين

966125501000+قسم التأمين
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  كلية الطب بالقنفذة

966177461197+الكلية

  كلية العلوم الصحية بالليث

966500000000+كلية العلوم الصحية بالليث

  الصحة العامة

  كلية الصيدلة

4041مدير إدارة كلية الصيدلة

4032عميد كلية الصيدلة

4683وكيل كلية الصيدلة

4050وكيل الكلية للشؤون التعليمية

4280وكيل الكلية للتطوير والجودة

4717قسم الصيدالنيات

4262قسم العقاقير

4220قسم الصيدلة اإلكلينيكية

4651قسم الكيمياء الصيدلية
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4681قسم األدوية والسموم

  االدوية والسموم

-علم األدوية

  العقاقير

-العقاقير

  الصيدالنيات

-الصيدالنيات

  الصيدلة االكلينيكية

-الصيدلة اإلكلينيكية

  الكيمياء الصيدلية

-الكيمياء الصيدلية

  كلية التمريض

4575عميد الكلية (بنات)

4672مساعدة مدير اإلدارة
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4520مدير اإلدارة

4690مديرة مكتب العميدة

4499وحدة الشؤون اإلدارية

4462سكرتير عميد الكلية

4522عميد الكلية (البنين)

  تمريض المجتمع والرعاية الصحية

رئيسة قسم تمريض صحة المجتمع
والرعاية الصحية للحشود

4674

  علوم وابحاث التمريض

4670رئيس القسم

  ممارسات التمريض

966500000000+جوال القسم

  كلية العلوم الصحية بالقنفذة

966177333466+الكلية

400عميد الكلية
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401مدير مكتب العميد

401سكرتير مكتب العميد

405سكرتير وكيل الكلية

406وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

وكيل الكلية للتطوير والجودة رئيس
قسم الصحة العامة

407

رئيس قسم الخدمات الطبية
الطارئة

402

427مدير إدارة الكلية

433فاكس الكلية

  الخدمات الطبية الطارئة

5270000سنترال الجامعة

  المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المعهد العالي لألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

+966125534116 -
+966125564735

6866عميد المعهد العالي لألمر بالمعروف
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والنهي عن المنكر

وكالة المعهد العالي لألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر بشطر الطالبات

8813

وكيلة قسم الحسبة - شطر
الطالبات

8813

وكيلة قسم الدورات - شطر
الطالبات

7306

7282مساعد مدير اإلدارة - شطر الطالبات

مسؤولة العالقات العامة واإلعالم -
شطر الطالبات

7722

مديرة مكتب وكيلة المعهد -
شطر الطالبات

7585

سكرتيرة وكيلة قسم الحسبة -
شطر الطالبات

7585

سكرتيرة وكيلة قسم الدورات -
شطر الطالبات

7386

108سكرتير مكتب العميد

101العالقات العامة
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5852مدير اإلدارة

5829االتصاالت اإلدارية

5845رئيس قسم الحسبة

102سكرتير قسم الحسبة

5862وكيل المعهد

113سكرتير وكيل المعهد

5813وكيل المعهد للدراسات العليا

5843وكيل المعهد للتطوير

5812وكيل قسم التدريب

5844رئيس قسم الدورات

112سكرتير وكيل الدراسات العليا

المعهد العالي لألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

+966125534117

5832مدير مكتب عميد المعهد

129سكرتير قسم الدورات

  الحسبة
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  الدورات التدريبية

المعهد العالي لألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

+966125534116

  كلية إدارة األعمال

966125284116+الكلية شطر الطالب 1

966125284117+الكلية شطر الطالب 2

966125284118+الكلية شطر الطالب 3

966125726697+الكلية شطر الطالبات

  التسويق

5270000سنترال الجامعة

  السياحة والفندقة

966125270000+سنترال الجامعة

  إدارة األعمال

966125270000+سنترال الجامعة (شطر الطالب)
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3061تحويلة رئيس القسم

3062تحويلة سكرتير القسم

  المحاسبة - كلية إدارة األعمال

3056تحويلة رئيس القسم

3057تحويلة سكرتير القسم

  إدارة أعمال الحج والعمرة

  كلية الحاسب اآللي بالليث

966177464129+عميد الكلية

966177468438+وكيل الكلية

966177468451+وكيل الكلية للشؤون التعليمية

966177468452+رئيس قسم علوم الحاسب اآللي

966177468459+مدير إدارة الكلية

  علوم الحاسب اآللي - الليث

966125501000+قسم علوم الحاسب اآللي - الليث
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  الكلية الجامعية بأضم

966125501000+سنترال الجامعة

  العلوم األساسية

966125501000+قسم العلوم األساسية

  الحاسب اآللي - الكلية الجامعية بأضم

966125501000+قسم الحاسب اآللي

119تحويلة قسم الحاسب اآللي

  اللغة العربية - الكلية الجامعية بأضم

966125501000+قسم اللغة العربية

  الملتقى األول للبحث العلمي

وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة
والتطوير واالعتماد األكاديمي - د.

هنادي بنت محمد بحيري

+966553668461

وكيل عمادة البحث العلمي
للكراسي البحثية - د. عبدالوهاب

بن عبداهللا الرسيني

+966500900321
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  وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

مديرة مكتب وكيلة الجامعة
لشؤون الطالبات

7008

سكرتارية مكتب وكيلة الجامعة
لشؤون الطالبات

7060-7715

7040الشؤون اإلدارية

966125428607+هاتف مباشر

966125428607+فاكس

  وكالة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات - العزيزية

الهاتف المباشر لوكالة عمادة
الدراسات الجامعية للطالبات

بالعزيزية:

+966125580200

  مقر الطالبات بريع ذاخر

9661+-966125726697+سنترال مقر ريع ذاخر
25701028

201مديرة إإلدارة

105سكرتيرة وكيلة فرع عمادة
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الدراسات الجامعية بمقر ريع ذاخر

106وحدة الصيانة

108وحدة المالية واالستثمار

144-126وحدة النشاط الطالبي

119وحدة األمن

118الدعم الفني

124المكتبة المركزية

117وحدة الخدمات الطالبية

116تنسيق القاعات

148-147-120الدعم الطالبي

111وحدة الخدمات

110العيادة الطبية

205المشرفة على أقسام اللغة العربية

145سكرتيرة قسمي البالغة واألدب

146سكرتيرة قسم النحو والصرف
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207السنترال

  وكالة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات - المنصور

966125411426+مديرة إدارة المقر

966125349311+مديرة العالقات العامة واإلعالم

966125975801+وكيلة كلية المجتمع

وكيلة كلية المجتمع للشؤون
التعليمية والتطوير

+966125974985

966125977053+مساعدة مدير إدارة كلية المجتمع

966125360358+مساعدة مدير إدارة كلية التصاميم

وكيلة عمادة الدراسات الجامعية
بمقر المنصور ووكيلة كلية

التصاميم

+966125973806

وكيلة كلية التصاميم للشؤون
التعليمية

+966125973690

وكيلة كلية التصاميم للدراسات
العليا والبحث العلمي

+966125325012

966125303660+رئيسة قسم السكن وإدارة المنزل
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966125349311+مديرة وحدةالدعم الطالبي

وكيلة كلية التصاميم للتطوير
وريادة األعمال

+966125305850

966125346114+رئيسة قسم تصميم األزياء

وكيلة المشرف على قسم التصميم
الداخلي

+966125411427

  مجلة منار الجامعة

  وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال

مكتب وكيل الجامعة لالبتكار
وريادة األعمال

6081-6082

6080مدير مكتب الوكيل

مستشار الوكيل للتطوير والتخطيط
االستراتيجي

6083

  معهد البحوث والدراسات االستشارية

701-5427المعهد - فاكس (شطر الطالبات)

416-5586المعهد - فاكس

1000تحويلة عميد المعهد
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1001تحويلة وكيل المعهد

966125427701+المعهد - مباشر (شطر الطالبات)

966125283259+المعهد - مباشر

تحويلة وكيلة المعهد لشطر
الطالبات

7569

تحويلة وكيل المعهد لدعم
االعتماد المهني

1005

وكيل المعهد لتطوير وتنفيذ
األعمال(1)

1018

1039تحويلة مستشار المعهد

1009تحويلة مشرف وحدة المستشارين

1002تحويلة مدير مكتب العميد

وكيل المعهد لتطوير وتنفيذ
األعمال(2)

5093

5743إدارة مكاتب الخبرة

  معهد االبداع وريادة األعمال
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966125587353+عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال

5753عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال

4943مدير إدارة المعهد

5046االتصاالت اإلدارية

5045سكرتير عميد المعهد

966125473700+وكيلة معهد اإلبداع وريادة األعمال

  مكتب إدارة الملكية الفكرية

7463شطر الطالبات بفرع الزاهر

5053شطر الطالب بفرع العابدية

  إدارة االستثمار

966125589784+إدارة االستثمار

966125583672+فاكس إدارة االستثمار

2530المشرف العام على إدارة االستثمار

  مكتب ادارة االستراتيجية
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المشرف العام على مكتب إدارة
االستراتيجية

6081-6082

  مركز االبتكار والتطوير في الذكاء االصطناعي

  المؤتمر الدولي الهندسي للطاقة والبيئة 13

  الكلية التطبيقية

الكلية التطبيقية - مقر الطالبات
(الششة)

+966125506811

مساعدة مدير إدارة الكلية
التطبيقية:

317

5303مدير مكتب العميد

مكتب وكيلة الكلية التطبيقية
(الششة)

112

351وحدة الموارد البشرية

الكلية التطبيقية - مقر الطالبات
(ريع ذاخر)

+966125726970

مكتب وكيلة الكلية التطبيقية
(ريع ذاخر)

211
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133االشراف اإلداري بالكلية التطبيقية

الكلية التطبيقية - مقر الطالب
(العزيزية)

+966125504742

300مكتب عميد الكلية

666مدير إدارة الكلية التطبيقية

333مكتب وكالة الخدمات المساندة
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