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 القطم إلايميل التحىيلت الاضم م

 عميد شؤون املكتباث Sa.alshewaier@mu.edu.sa 1551 د.شادي بن عبدهللا الشىيعز 1

 وكيل العمادة malharbi@mu.edu.sa 1551 د.مطاعد ضيف هللا الحزبي 2

 مديز إلادارة y.aldahash@mu.edu.sa 1553 ياضز عبدهللا الدهش 3

 مزكش الجىدة n.almorikyi@mu.edu.sa 1911 هايف مطفز املزيخي 4

 خدماث املطتفيدين A.aalthumairy@mu.edu.sa 1565 أحمد عبدالعشيش الثميري  5

 أمين مطتىدع e.alaid@mu.edu.sa 2221 عماد حمد العيد 6

 مجمع الكلياث بالشلفي n.alhabas@mu.edu.sa 1554 هايف عبدهللا الهباص 7

 بناء وجنميت املجمىعاث mm.alotaibi@mu.edu.sa 1569 مذكز معلق العتيبي 8

 خدماث املطتفيدين Ma.alotibi@mu.edu.sa 1555 دمحم عايض العتيبي 9

 خدماث املطتفيدين Mr.almotery@mu.edu.sa 1572 ماجد رجاء املعيري  11

 مجمع الكلياث بالشلفي m.aldwesh@mu.edu.sa  الدويشدمحم صالح  11



 القطم إلايميل التحىيلت الاضم م

 خداث املطتفيدين Na.abdullah@mu.edu.sa  هايف عبدهللا املعيري  12

 شؤون املىظفين h.alsuaidan@mu.edu.sa 1611 حطن إبزاهيم الطعيدان 13

 خدماث املطتفيدين Rn.alsenaifi@mu.edu.sa 1555 راكان هاصز الشنيفي 14

 املطائي a.alateeqi@mu.edu.sa 1555 علي املعيري رائد  15

 خدماث املطتفيدين a.alteeqi@mu.edu.sa 1568 عبداملحطن عبدالعشيش العتيقي 16

 مجمع الكلياث بالشلفي y.almaten@mu.edu.sa  ياضز عبدهللا املذن 17

 إلاجزاءاث الفنيت Am.albargash@mu.edu.sa 1557 عبدالعشيش دمحم البرغش 18

 خدماث املطتفيدين f.alfaisal@mu.edu.sa 1556 فارص عبدهللا الفيصل 19

 الاجصاالث إلاداريت m.saeed@mu.edu.sa 1571 متعب عبدالزحمن الطعيد 21

 إلاجزاءاث الفنيت a.alsuleh@mu.edu.sa  عبدالزحمن الصالح 21

 بالشلفيمجمع الكلياث  h.alhubaishi@mu.edu.sa  حمد أحمد الحبيش ي 22



 القطم إلايميل التحىيلت الاضم م

 مجمع الكلياث بالشلفي f.aldafiria@mu.edu.sa 4119 فهد قاضم الظفيري  23

 بناء وجنميت املجمىعاث a.hillel@mu.edu.sa 1575 عبدالعشيش هالل املعيري  24

 مكتبت الغاط m.alhashhry@mu.edu.sa  مشهىر عبداملحطن الحشيبري  25

 مكتبت حىظت ضديز n.alswailm@mu.edu.sa  هاصز دمحم الطىيلم 26

 مكتبت حىظت ضديز f.aldhom@mu.edu.sa  فهد عبدالزحمن الدحىم 27

 إلاجزاءاث الفنيت e.matairi@mu.edu.sa  عماد حطن املعيري  28

 املطائي f.almotire@mu.edu.sa  فهد ضمير املعيري  29

 مكتبت الغاط Ss.almutairi@mu.edu.sa 4512 ضلعان ضالم املعيري  31

 الطكزجاريت h.alshub@mu.edu.sa 1552 عبدهللا عبدالعشيش الشلهىب 31

 املكتباث الفزعيت f.shaya@mu.edu.sa 1574 فيصل حمد الشايع 32

 الطكزجاريت m.aljlajil@mu.edu.sa 1567 دمحم عبداملحطن الجالجل 33



 القطم إلايميل التحىيلت الاضم م

 مكتبت حىظت ضديز m.alhatem@mu.edu.sa  دمحم ضعد الحاجم 34

 مكتبت حىظت ضديز t.albraeh@mu.edu.sa 4956 ثامز إبزاهيم البريه 35

 املكتباث الفزعيت a.alrosa@mu.edu.sa  إبزاهيم عبدالزحمن الزوضاء 36

 مجمع الكلياث بالشلفي a.alnafi@mu.edu.sa 4112 عبدالزحمن بن بنافع اهافع 37

 مطائي n.alrshade@mu.edu.sa  الزشيديهىاف حجي  38

 مكتبت حىظت ضديز n.alesa@mu.edu.sa 4899 هىرة هاصز العيس ى 39

 مكتبت حىظت ضديز m.almnie@mu.edu.sa  منى عبدهللا املنيع 41

 مكتبت حىظت ضديز h.aldriwish@mu.edu.sa  هند دمحم الدريىيش 41

 مكتبت حىظت ضديز j.almanea@mu.edu.sa 1561 جىاهز دمحم املنيع 42

 مكتبت التربيت باملجمعت a.almotaiy@mu.edu.sa 3616 أمينه بندر املعيري  43

 مكتبت رماح m.s. alsubaie@mu.edu.sa 5125 منيرة ضعىد الطبيعي 44



 القطم إلايميل التحىيلت الاضم م

 مكتبت رماح n.aldoseri@mu.edu.sa  هىيز ضعد الدوضزي  45

 مكتبت التربيت بالشلفي m.shaya@mu.edu.sa  مشاعل ضليمان الشايع 46

 مكتبت التربيت بالشلفي m.alznada@mu.edu.sa 2787 منيرة دمحم الشهيدي 47

 مكتبت التربيت بالشلفي a.aldosari@mu.edu.sa 1573 عىاظف ضىيد الدوضزي  48

 مكتبت التربيت بالشلفي m.almusa@mu.edu.sa 3785 مي عبدالعشيش املىس ى 49

 مكتبت الغاط e.alsaif@mu.edu.sa 5861 إضزاء دمحم الطيف 51

 مكتبت التربيت باملجمعت f.alhbdan@mu.edu.sa 5862 فاجن دمحم الهبدان 51

 مكتبت التربيت باملجمعت m.muraikhi@mu.edu.sa  منيرة مطفز املزيخي 52

 بالشلفيمكتبت التربيت  r.algabar@mu.edu.sa 3852 ريم ضليمان الجبر 53

 مكتبت العبيت a.almotaiy@mu.edu.sa 3617 عايضت عىض املعيري  54

 مكتبت رماح jawaher.m@mu.edu.sa 5189 جىاهز عبدالعشيش املعيري  55



 القطم إلايميل التحىيلت الاضم م

 مكتبت الغاط m.alfwzan@mu.edu.sa  مزيم ضليمان الفىسان 56

 مكتبت العبيت n.alhozimi@mu.edu.sa 1563 هائلت عبدهللا الحشيمي 57

 مكتبت حىظت ضديز h.bngbel@mu.edu.sa 1562 هدي عبدالزحمن بن جبيل 58

 

 


