بيانات منسقين ومنسقات الخطط التشغيلية بجهات الجامعة
م

الجهة

المنسق

م

الجهة

المنسق

1

عمادة الموارد البشرية

أ .عياد العنزي

14

اإلدارة العامة للمراجعة
الداخلية

أ .أحمد بن محمد أبانمي

2

كلية التربية بالزلفي

د .يحيى مصطفى كمال الدين
د .رجوات عبد اللطيف متولي

15

كلية التربية بالمجمعة

د .خالد بن سيف آل ناصر
أ .أمل عبد هللا حمد فواز

3

كلية الهندسة
وكالة الجامعة للشؤون
التعليمية
كلية العلوم الطبية
التطبيقية
كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بالغاط

د .عبد الرحمن كامل القواسمي

16

مكتب إدارة المشاريع
كلية العلوم والدراسات
االنسانية بحوطة سدير

د .محسن بكوري

18

كلية العلوم بالزلفي

د .فيصل محمد نافع
أ .غيدا العيسى

19

7

كلية المجتمع

د .محمد فريد محمود

20

8

كلية الطب

د .يوسف الحميدي الرحيمي

21

9
10

إدارة اوقاف الجامعة
اإلدارة القانونية

أ .بدران بن عبدالرحمن التركي
أ .خالد بن أحمد العيسى

22
23

4
5
6

د .عبد الرحمن كامل القواسمي 17

وكالة الجامعة لشؤون
الطالبات
مكتب معالي مدير
الجامعة
وكالة الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي
عمادة الدراسات العليا
اإلدارة العامة للتجهيزات

أ .خالد بن عبد الهادي العتيبي
د .محمد سليمان أبو صالح
أ .نورة السلمان
د .يوسف بن عوضه الغامدي
د .رشا عبد الحي محمد طه
أ .غدير حمد العطية
أ .دينا إبراهيم المزروع
أ .مؤيد بن عبد هللا الجاسر
أ .عادل حميدان الشمري
أ .خالد سعود المطيري
أ .فيصل بن ذياب المطيري

11

اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم الجامعي

أ .سليمان بن فهد الزازان
أ .عبد هللا بن عبد العزيز الحقيل

24

كلية علوم الحاسب
والمعلومات

د .احمد شاهين

12

اإلدارة العامة للمتابعة

أ .زياد بن يحيى اليحيى

25

عمادة شؤون المكتبات

أ .نايف بن مسفر المريخي

13

كلية طب االسنان بالزلفي

د .محمد حلمي سالمة
د .هالة الصباغ

26

كلية إدارة االعمال

أ .طالل عبد هللا الصدي
أ .وفاء عبد هللا محمد الثبيتي
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27

عمادة القبول والتسجيل

أ .شريف نايف أحمد عوايص
أ .سامي بن محمد النقيدان

36

عمادة التعليم اإللكتروني
والتعلم عن بعد

أ .فهد مسعد المطيري
أ .هدى محمد العتيبي

28

اإلدارة العامة لألمن
الجامعي

أ .طارق صالح الصالح

37

مركز االتصاالت
االدارية

أ .عبد هللا بن خالد الشنيفي

29

عمادة تقنية المعلومات

أ .محمد قبالن العتيبي
أ .وليد عبد هللا المطيري

38

عمادة الجودة وتطوير
المهارات

أ .توفيق صالح المديهيم

30

عمادة البحث العلمي

د .احمد العنزي
د .محمود جاب هللا

39

اإلدارة العامة للتشغيل
والصيانة

أ .أحمد عبدهللا المنصور

31
32

اإلدارة العامة
للمشروعات والشؤون
الفنية
اإلدارة العامة للمرافق
واالسكان

33

عمادة شؤون الطالب

34

اإلدارة العامة للصحة
المهنية والبيئة

35

عمادة خدمة المجتمع

أ .راكان بن سعد العتيبي
أ .عبد المجيد سليمان العطيوي
أ .تغريد بنت إبراهيم المشعل
أ .أحمد خليفة أحمد يونس
أ .سلمى عبد هللا العصيمي
أ .عبد هللا بن غازي العتيبي
أ .أماني بنت فالح الفالح
أ .عبد الرحمن المناع
أ .خلود الرشيدي

40

اإلدارة العامة للتطوير

أ .ناصر عبد العزيز العوجان

41

كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية برماح

د .عليان عبد هللا الحربي

42

وكالة الجامعة

د .فيصل بن فرج المطيري

43

اإلدارة العامة للخدمات

أ .محمد بن ناصر الغنيمان

