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G001 1460 ي
ف النشاط الرياض  مشر عمادة شؤون الطالب  ابراهيم بنيان حماد البلوي

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن ابراهيم حسن علي هزازي

S3094B 1470 ضابط ضمان اجودة الجـــــودة  ابراهيم سالم مراحيل قريشع

S3109B 1386 اخصائــــي كليــــــة الطـــــــــب ي ابراهيم عبدالمجيد محمد البستنج 

S3033 1126 قائم بأعمال عميد كلية إدارة األعمال استاذ مساعد إقتصاد كلية اإلدارة واألعمال   علي الرفاعي
احمد حسي  

S3094A 1177 عضو هيئة تدريس استاذ سياسة عامة وإدارة كلية اإلدارة واألعمال  احمد محمد سعيد حسن شياب

S3086 1119 يات المكلف مدير المشتر يـــــــات المشتر ف احمد قطيشات احمد مشر

S3026 1235 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية احمد نعيم عيىس سليمان

S3030 1292 سكرتت  السكرتارية اريــــج سليم فريــــج المسعودي

S4007 1508 مساعد إداري المكتبة اسيل محمد عمر صالح

S3060 1171 عضو هيئة تدريس محاضـــــر مالية كلية اإلدارة واألعمال  اعجاز علي

S2029 1387 العيادة الطبية

اليوجد 1381 ي صيانة
فن  وحدة المرافق العامة المار اكواس

S3113C 1231 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي حسن يوسف ابوعطيه
 
امان

G002 1461 ي
فة النشاط الرياض  مشر عمادة شؤون الطالب امينه مضعان علي العطوي

S3004 1232 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية انس هاشم فارس الرصايرة

S3068 1261 محاسب الماليـــــــــة ايمن فهد عبدالحميد خدام

S3020 1471 ضابط ضمان اجودة الجـــــودة  إيمان جميل عباس السحلي  

اليوجد اليوجد عاملة نظافة وحدة المرافق العامة إيىمي باالغايان باريون

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن ي  كعب 
أحمد حسن حسي  

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن أحمد حمزة محمد القصاص

S3099 1360 مدير مركز الحاسب األلي وتقنية 

المعلومات

الحاسب اآللي  أحمد خالد أحمد الفالح

S3059 زوج مواطنة  عضو هيئة تدريس استاذ مساعد علوم حاسب كلية الحاسب اآللي أسامة علي محمد غالب

S0001 1506 موظفة أرشيف القبول والتسجيل به ي محمد بن فرج شر
 
أمان

S3083B 1493 مساعد إداري مكتب رئاسة الجامعة  أمل عبدهللا محمد العطوي

اليوجد اليوجد عاملة نظافة وحدة المرافق العامة أونيلي ديال بينا غارسيا

S3123 1218 عضو هيئة تدريس محاضـــــر كيمياء كلية العلوم والدراسات األنسانية ي آيات أحمد عودة هللا العن  

S0063 1420 مدير قسم الحركـــــة والنقل الحركـــــة والنقل بدر سليمان مسعد الحويطي

S4007 1406 مساعد إداري المكتبــــــــة ي تركي محمد فرحان العن  

S3101B 1362 محلل نظم عام الحاسب اآللي  ثروت سالم عمر العلج

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن ي
 
جزاع جدوع سليم العمران

S3049 1148 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد الهندسة المدنية كلية الهندسة جمال خالد نجم

S3046 1147 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية استاذ الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة  جمال محمود نجيب نزال

G001 1460 ي المكلف
مدير النشاط الرياض  عمادة شؤون الطالب جهاد فضل محمد مطر

S3300 1290 عــــــــــــامل مكتب رئاسة الجامعة  جوسلي توندايغ

S3099 1365 ي
دعم فن  الحاسب اآللي  يال يك اسو استن  جون استن 

S3044 1146 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة حسام الدين السيد محمد محمد

S3010 1128 ية مدير برنامج السنة التحضت  استاذ مشارك رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي عبدالهادي بيوض
 
حسام عون

S3027 1213 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية حسي   عبده محمد ربابعه

S0065 1340 مدير األمـــــــــن األمـــــــــــن حسي   محمد يجي الدوشي

S3001 1239 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي
 
حمزه محمد سعيد حمدون

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل حمود سافر البلوي

S3013 1212 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية حيدر عبدالحميد  خالد

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن خالد عطاهلل سلمان العطوي 

S3032 1124 قائم بأعمال عميد كلية الهندسة استاذ  الهندسة المدنية كلية الهندسة  ي
 
ي هان

خلدون احمد محمد بب 

اليوجد اليوجد عاملة نظافة وحدة المرافق العامة يال  دانا مي كارلوس اسنر

S2048/S3020 1472 مساعد إداري الجـــــودة  دانة علي عبدهللا العمري 

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل دبيل عوده حمدان العطوي

اليوجد اليوجد كاشيـــــــر المطعـــــــم دالل بنت خرص  بن سليمان العطوي

اليوجد 1342 حارس أمن األمـــــــــــن ي
 
رجاء حميد عتيق العمران

اليوجد اليوجد حارسة أمن األمـــــــــــن ي  الكعب 
رحمه علي حسي  

S3051 1191 عضو هيئة تدريس محاضـــــر علوم حاسب كلية الحاسب اآللي رغد جميل عباس سحلي

S3124 1196 عضو هيئة تدريس محاضـــــر هندسة حاسب كلية الحاسب اآللي رغد نواف عبدهللا النفيعي 

S3062C 1295 مساعد إداري ية  الموارد البشر ي 
رندا صالح مسلم الجهب 

S0001 1265 امي   صندوق الماليـــــــــة ي  صالح المغرن 
رياض حسي  

اليوجد اليوجد فة تغذية مشر المطعـــــــم ريم حماد فريــــج العطوي

اليوجد اليوجد عاملة نظافة وحدة المرافق العامة ريمن  ديال بينا ليداي

S3016 1288 مساعد إداري االتصاالت اإلدارية زياد عبدالعزيز سليم الحماد

S4007 1405 مساعد إداري المكتبــــــــة ساره بنت محمد بن عطاهلل العطوي

S3002 1224 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية ساره علي احمد خليل

S3301 1005 مدير سكرتارية مكتب رئاسة الجامعة 

المكلف

مكتب رئاسة الجامعة   عبدهللا الخالدى
 
سام عون

S3116 1246 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية از خان سانيا هاشم شن 

اليوجد اليوجد حارسة أمن األمـــــــــــن ي
 
سحر عوده سالمه العمران

S3303 1123 رئيس الجامعة و رئيس قسم اإلدارة 

واألعمال

استاذ مساعد اإلدارة واألعمال  كلية اإلدارة واألعمال  ي
 
سعد فرحان سعد القرن

S3075 1287 مراســـــــل ية الموارد البشر سعود راكان كريم العطوي
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اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن ي سلطان صن  رثعان العن  

S3125 1220 عضو هيئة تدريس محاضـــــر رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية سلطانه سليمان حمود البلوي

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن سليم رشيد صالح الحويطي

S2032 1384 عاملة نظافة وحدة المرافق العامة سليمه حماد سليم العطوي

S3001 1244 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي مصطف  زبادي
سمن  حسب 

S3014 1121 عضو هيئة تدريس استاذ الهندسة كهربائية كلية الهندسة سمن  مجي الدين عليان بطاينه

S3017 مساعد إداري العالقات العامة ي سهام عبدهللا العن  

اليوجد اليوجد عـــــــــــامل المطعـــــــم سوتو ميا

S3098 1383 ف عمال نظافة مشر وحدة المرافق العامة سيف معيض علي الشهري

S3115 1219 عضو هيئة تدريس محاضـــــر علم نفس كلية العلوم والدراسات األنسانية ي ي المطن 
 
شعاع محمد بن الف

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن ي
 
شهد عبدهللا حماد العمران

S3109A 1178 عضو هيئة تدريس استاذ اإلدارة واألعمال  كلية اإلدارة واألعمال  شوعيب أحمد

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل صالح عواد عطاهللا البلوي

S3062B 1382 فة عامالت نظافة مشر وحدة المرافق العامة ي
 
صالحه عتيق بن نارص القرن

S3101B اليوجد ي
دعم فن  الحاسب اآللي  صالح الدين سالم

S3054 1197 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد علوم حاسب كلية الحاسب اآللي طارق احمد شالش عالونه

S3048 1294 مساعد إداري التصويــــــــر ي طالل نايف عبدهللا العن  

S3098 1380 مدير وحدة المرافق العامة وحدة المرافق العامة طه محمد بركه

S3012 1210 عضو هيئة تدريس استاذ مشارك رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية عامر راغب محمود ابو عمر

S3007 1120 عضو هيئة تدريس استاذ مشارك الهندسة كهربائية كلية الهندسة عامر محمد احمد المقابله

S4401 مساعد إداري عمادة شؤون الطالب ي عايشة محمد مقبل العن  

S3062C 1296 مساعد إداري ية الموارد البشر ي 
 
عائشة عبدهللا القرن

S3031 1141 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي استاذ مساعد الهندسة المدنية كلية الهندسة ي
 
عائض محمد عائض القحطان

S3302 1112 وكيل الجامعة استاذ الهندسة المدنية كلية الهندسة عبد هللا ابراهيم خلف حسي  

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل عبد هللا غانم نفل الدوشى

S3015 1122 مساعد وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية 

والمالية وقائم بأعمال عميد عمادة 

استاذ مشارك الهندسة المدنية كلية الهندسة عبد هللا محمد عبد هللا القضاه

S0008 1501 مسجل الدارسات العليا القبول والتسجيل ي شمس الدين محمد يوسف
ر
عبدالباف

G001 1460 ي
ف النشاط الرياض  مشر عمادة شؤون الطالب عبدالرحمن احمد محمد الحسيان

S3089 1322 مســــاعـــد إداري يـــــــات المشتر ي   الكعب 
عبدالرحمن حسن حسي  

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل ي عبدالعزيز عواد سودان العن  

S3089 1320 إداري يـــــــات المشتر عبدهللا بسام محمد ماهر نارص الدين

S0062 1421 مساعد مدير قسم الحركـــــة والنقل الحركـــــة والنقل ي
 
عبدهللا حماد خرص  العمران

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل عبدهللا عياد شاهر الشمري

S0010 1260 امي   صندوق الماليـــــــــة عبدهللا عيد سعد الحويطي

S3052 1190 عضو هيئة تدريس محاضـــــر هندسة حاسب كلية الحاسب اآللي عبدهللا عيد سليمان النبهان

S3042 1144 رئيس قسم الطاقة المتجددة استاذ مشارك الطاقة المتجددة كلية الهندسة  عبدهللا عيىس علي العلي 

S0001 1500 مساعد مدير القبول والتسجيل القبول والتسجيل ي عبدهللا فهد عبدهللا العن  

S3099 1366 ي
ون  مسؤول نظام التعليم اإللكتر الحاسب اآللي  عبدهللا محمد سالمه بركه

S3003 1113 نائب وكيل الجامعة لشؤون التطوير إدارة الجامعة عبدهللا مرزوق سلمان البلوي

S3089 1280 مساعد إداري ية الموارد البشر ي  عبدالمجيد نايف العن  

S3016 1490 مساعد إداري العالقات العامة عبدالمحسن فهد بن ظاهر العطوي

S3037 1154 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة قاوي أحمد محمود عبدالنارص  شر

S3062A 1267 كاتب شؤون قانونية الشؤون القانونية  عبن  خالد علي النارص

S3119 1223 عضو هيئة تدريس محاضـــــر رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية عبن  علي هلهول الرويلي

S3067 1114 مدير مالي الماليـــــــــة عدي احمد علي الغزاوي

S3024 1221 عضو هيئة تدريس محاضـــــر يعة االسالمية الشر كلية العلوم والدراسات األنسانية ي الحازمي
 
عصام علي بن ضعاف

S3006 1176 عميد شؤون الطلبة و مدير المكتبة استاذ مساعد  اإلدارة واألعمال  كلية اإلدارة واألعمال  عال المطهر محمد الحازمي

S3039 1143 عضو هيئة تدريس استاذ الهندسة كهربائية كلية الهندسة علي احمد حسن اعيده

S3089 يات إداري المشتر علي احمد عبدهللا االسمري

S3058 1170 رئيس قسم المحاسبة والمالية استاذ مساعد كات تمويل شر كلية اإلدارة واألعمال  علي بهادر

S3038 1145 رئيس قسم الهندسة الكهربائية استاذ مساعد الهندسة كهربائية كلية الهندسة علي حليم  رمضان

S3030 1492 مصور عمادة شؤون الطالب علي عواد علي البلوي

S3057 1142 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد الهندسة كهربائية كلية الهندسة  علي قاسم صالح الشتوي

S3008 1234 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية علي محمد راسم احمد الحمادشه

S3009 1214 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد ياء فت   كلية العلوم والدراسات األنسانية عماد حسن علي لدادوه

S0018 1155 ف مختتر مشر الهندسة المدنية كلية الهندسة  عمار احمد علي الغزاوي

S3101B 1367 ي
دعم فن  الحاسب اآللي  عمر محمود الحروب

S3098 1385 مهندس مكانيكي عام وحدة المرافق العامة عمر محمود أحمد العديلي 

S3072 1116 المزايا والتعويضات ية  الموارد البشر عمرو شاهر موسي النجوم

S3099 1364 مج متر الحاسب اآللي  عناد صالح سليمان العطوي

اليوجد اليوجد حارسة أمن األمـــــــــــن عييده حسي   خرص  العطوي

S3951 1003 قسم الرئاسة- غرفة إجتماعات 

S3083B 1363 ي
دعم فن  الحاسب اآللي  فاطمه حسي   محمد ابوذهب

اليوجد اليوجد حارسة أمن األمـــــــــــن فاطمه سالم سلمان العطوي

S2032 1384 عاملة نظافة وحدة المرافق العامة فاطمه محمد عل بواح



رقم المكتب  التحويلة ي
الُمسىم الوظيف  الرتبة العلمية التخصص القســــــــــم االسم

S3055 1192 عضو هيئة تدريس محاضـــــر هندسة حاسب كلية الحاسب اآللي فداء عارف  فرحات

S3116 1237 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي فداء عبدهللا أحمد المغرن 

S3082 1282 مسؤول شؤون الموظفي   ية الموارد البشر ي الرشيدي
فيصل عادي مفض 

S4006 1402 امي   مكتبة المكتبــــــــة ي
فيصل عبدهللا جريد الجهب 

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن فيصل عواد عوده العطوي

S3097 1444 مدير مركز التدريب مركز التدريب والتعليم المستمر 

لخدمة المجتمع

قاسم حمود قاسم البلوي

S3066B 1264 محاسب الماليـــــــــة قضي عبدالحافظ شاهر قنديل

S0025 1491 موظف استقبال السكرتارية ي الرشيدي
كاتب عادي مفض 

S0009B 1503 نائب مدير القبول والتسجيل القبول والتسجيل لىم محمد دخيل هللا ابوالحسن

S3071 1172 عضو هيئة تدريس محاضـــــر اإلدارة واألعمال  كلية اإلدارة واألعمال  ليث يوسف أحمد ربايعة 

S2032 1384 عاملة نظافة وحدة المرافق العامة ي
ليل شوعي حسن مجرسر

S3079 1118 ية مدير الموارد البشر ية الموارد البشر ماجد عبدهللا احمد عبدالدائم

S4007 1401 مساعد مدير المكتبة لشؤون األنظمة المكتبــــــــة محمد احمد  محمد

S3030 1291 سكرتت  مكتب عمداء الكليات السكرتارية محمد احمد ابراهيم كميت

S3061 1198 عضو هيئة تدريس استاذ مشارك علوم حاسب كلية الحاسب اآللي محمد عبدالسالم الحجوج

S3034 1127 قائم بأعمال عميد كلية الحاسب اآللي استاذ مساعد علوم حاسب كلية الحاسب اآللي ي احمد مزهر
محمد عبدالغب 

S3301 1111 ف العام للجامعة المشر إدارة الجامعة محمد عبدهللا حمود اللحيدان

S3074 1266 ي
مستشار قانون  الشؤون القانونية  ي محمد عبدهللا محمد الضباطي المطن 

S3017 1006 مدير العالقات العامة العالقات العامة محمد عزيز محمد الدوشي

S0009A 1115 مدير القبول والتسجيل القبول والتسجيل محمد عمر موس صالح

S3095 1117 بي   مساعد وكيل الجامعة لشؤون المغتر الرئاسة محمد فراس فاروق احمد خلو

S3041 1151 عضو هيئة تدريس استاذ مشارك الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة 
ر
محمد فكرى فرح الدسوف

اليوجد 1381 ي صيانة
فن  وحدة المرافق العامة محمد منن  محمد صديق

اليوجد 1381 ي صيانة
فن  وحدة المرافق العامة محمد نافيد رشيد

S3040 1152 عضو هيئة تدريس محاضـــــر الهندسة المدنية كلية الهندسة محمد نديم أخنر

S3106 1215 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ياء فت   كلية العلوم والدراسات األنسانية محمد يوسف سليمان الزعاتره

S3084 1284 مساعد إداري ية الموارد البشر ي الرشيدي
مرام عادي مفض 

S3035 1149 عضو هيئة تدريس محاضـــــر الهندسة المدنية كلية الهندسة  مستور سعود مطلق النومىسي

S3084 1285 مساعد إداري المتابعـــــــــــة مشاعل يج بن محمد العطوي

S3016 1283 سكرتت  السكرتارية ي مشعل غانم عوده العن  

S4007 1403 مساعد إداري المكتبــــــــة ي
 
مشهور محمود احمد الخنان

S3005 1242 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي احمد عبدالرحمن عبدالرحيم
مصطف 

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن معاذ دخيل جزاء السلىمي

S3050 1194 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد هندسة حاسب كلية الحاسب اآللي معتصم عبدالكريم محمد الجراجره

S3068 1262 محاسب الماليـــــــــة معن علي عبدهللا العمرى

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن ي
 
مفرح ابن أحمد ابن يج غزوان

اليوجد اليوجد سائــــــق الحركـــــة والنقل ي منصور مقبل عماش الحرن 

S3119 1222 عضو هيئة تدريس محاضـــــر رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية مها محمد حمد البلوي

S3069 1268 محاسب الماليـــــــــة مها مرزوق سالم البلوي

S3113B 1241 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي العمد
ر
مىه غالب صدف

S3011 1125 قائم بأعمال عميد كلية العلوم 

والدراسات األنسانية
استاذ ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية ي عبدالقادر البطوش

موس عبدالغب 

اليوجد اليوجد ي
ف النشاط الرياض  مشر عمادة شؤون الطالب ي  كعب 

موسي حسن حسي  

S0001 1504 مسجل طالب القبول والتسجيل ميساء نايف سالمة الحايك 

S4007 1404 المكتبــــــــة إداري ي نارص طيب عطيه كعب 

S3043 1140 رئيس قسم الهندسة المدنية استاذ مشارك الهندسة المدنية كلية الهندسة نديم ابراهيم شبيب

S3047 1200 عضو هيئة تدريس استاذ مشارك هندسة حاسب كلية الحاسب اآللي نزار الفاضل محمد ادم

S3300 1004 مديرة مكتب رئيس الجامعة مكتب رئاسة الجامعة  نشين سيد سليم العقب 

S3019 1238 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية نسيبه عدنان عبد هللا لبابنه

S2032 1384 عاملة نظافة وحدة المرافق العامة نرصه خرص  بن سالم العطوي

S3078 1286 مسؤول المتابعة المتابعـــــــــــة نواف بن محمد بن علي بديوي

S3113A 1175 محاضـــــر محاضـــــر محاسبة كلية اإلدارة واألعمال  هبه بشن  عوده البلوي

S3051 1193 عضو هيئة تدريس محاضـــــر علوم حاسب كلية الحاسب اآللي هبه عبدالحكيم عارف السيناوي

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن هليل مسلم هليل العطوي

S3084 1281 إداري ية الموارد البشر هند ابراهيم احمد الحويطي

S3069 1263 مدقق الجـــــودة  ي
وسام فاروق خنيب 

S3117 1216 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد رياضيات   كلية العلوم والدراسات األنسانية وعد علي  السيد

S3001 1245 عضو هيئة تدريس محاضـــــر ي انجلت   كلية العلوم والدراسات األنسانية وليد احمد علي الدويري

S2050 1156 ف مختتر مشر الهندسة الكهربائية كلية الهندسة وليد كرامه عيىس

S3045 1174 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد اإلدارة واألعمال  كلية اإلدارة واألعمال  وليد محمد كايد الحياصات

S3110 1217 عضو هيئة تدريس استاذ مساعد كيمياء كلية العلوم والدراسات األنسانية ياش احمد

اليوجد اليوجد صانع قهوه المطعـــــــم ي
 
ياسمي   عبدهللا عطيه العمران

اليوجد اليوجد حارس أمن األمـــــــــــن يحب  علي محمد مدخلي

S3091 1324 يات مندوب مشتر يـــــــات المشتر يوسف مسلم احمد السعافي  


