
 

 الموظف أسم

 

 التحويلة رقم االلكتروني البريد الوظيفي المسمى

وكيل الجامعة والمشرف  الدوسري محمد بن مسلم د.

 على العمادة 

- - 

وكيل العمادة للشؤون  د. خالد بن ناشي المظيبري

 التعليمية

k.almudibry@mu.edu.sa 1606 

 omsaidi@mu.edu.sa 1700 وكيل العمادة للشؤون الفنية د. عمر سالم الصعيدي

وكيل العمادة للجودة  د. علي حمود الحربي

 والتطوير

 3737 

أ. عبدالمجيد بن سعد السويلم
 

a.alswailem@mu.edu.sa مدير اإلدارة
 

1605 

أ.فيصل بن حاكم الشمري
 

f.alshammari@mu.edu.sa إدارة التدريب
 

1650 

 أ. مشاري عائض الشلوي

 

 

 التجهيزات وحدة مدير

  والمعامل اإللكترونية

مدير وحدة البوابة 

 اإللكترونية 

m.alshalawi@mu.edu.sa 

 

 

1609 

 

 

 

 

العيسى محمد ابراهيم أ.
 

i.alessa@mu.edu.sa الفني الدعم
 

1612 

h.alsuaidan@mu.edu.sa الفني الدعم السعيدان ابراهيم حسن أ.
 

1611 

المناع حمد خالد أ.
 

k.almnaa@mu.edu.sa اإلدارية االتصاالت
 

1611 

السلوم فهد عبداالله أ.
 

a.alsaloom@mu.edu.sa التدريب وحدة
 

1662 

a.alobaid@mu.edu.sa الفني الدعم العبيد محمد عبدالرحمن أ.
 

1614 

العيسى ناصر عبدالعزيز أ.
 

an.alessa@mu.edu.sa الفضائية القناة
 

1620 

الخليف خالد عبدهللا أ.
 

a.alkulaif@mu.edu.sa اإلدارية االتصاالت
 

1607 

الفيصل محمد علي أ.
 

a.alfaisl@mu.edu.sa الفضائية القناة
 

 

المقيل عبدهللا عيد أ.
 

e.almughil@mu.edu.sa الفضائية القناة
 

1620 

f.alrshede@mu.edu.sa اإلدارية االتصاالت الرشيدي صالح فهد أ.
 

1665 

f.almotere@mu.edu.sa والتطوير الجودة وحدة المطيري مسعد فهد أ.
 

1657 

f.alqhtani@mu.edu.sa الفضائية القناة القحطاني محمد فيصل أ.
 

1615 

المطيري عامر ماجد أ.
 

ma.almoteri@mu.edu.sa اإلدارية االتصاالت
 

1608 
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المطيري غضيان متعب أ.
 

m.almuteri@mu.edu.sa اإلدارية االتصاالت
 

1661 

malmansour@mu.edu.sa الفضائية القناة المنصور ابراهيم محمد أ.
 

1618 

السلبود احمد ناصر أ.
 

n.alslbwood@mu.edu.sa اإلدارية االتصاالت
 

1607 

العتيبي ذيب شاكر أ.
 

st.alotaibi@mu.edu.sa الفني الدعم
 

1604 

المطيري عبدهللا بندر أ.
 

ba.almutairi@mu.edu.sa الفني الدعم
 

1619 

الليفان عبدالرحمن محمد أ.
 

ma.allefan@mu.edu.sa الفني الدعم
 

1604 

الدريس عبدالعزيز ادريس أ.
 

e.aldrees@mu.edu.sa الفني الدعم
 

1619 

 الشايع جارهللا أحمد
 a.alshaei@mu.edu.sa 1678 

 العتيبي بدر نايف
 Nb.alotaiibi.mu.edu.sa 1679 

 هدلق عمر يزيد
 y.hadlag@mu.edu.sa 1677 

 المطيري ناصر سعود
 Sn.mutairi@mu.edu.sa  

 األكيزم عبدالعزيز فهد
 f.alekizm@mu.edu.sa 1466 الفني الدعم

 أ. محمد عبدالعزيز الشنيفي
-   

 المطيري محمد ريان
 r.mutairi@mu.edu.sa 1676 

 أ. محمد عبدهللا الجاسر
- m.aljasir@mu.edu.sa 1680 

 العقيل عبدالرحمن إبراهيم
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