هيكلة الكلية

الهيكلة اإلدارية
ملنسويب كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بحوطة سدير
وتشكيل منسويب الكلية عىل ضوئها
 1443هـ  2022م
إعداد
عامدة الكلية
بإرشاف مبارش من عميد الكلية
مراجعة
سعادة وكالء الكلية ورؤساء ومرشيف األقسام ومنسقيها
ومدير الشؤون اإلدارية واملالية والعالقات العامة بالكلية
متابعة
أ .عبدالله بن محمد الهاليل
أ .إبراهيم بن محمد العيىس
تصميم وإخراج
وحدة العالقات والتوثيق

( قرار إداري )
إن عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير بنا ًء عىل الصالحيات املمنوحة له نظا ًما،
وبنا ًء عىل القرارات الصادرة من رئيس الجامعة؛ بخصوص تكليف وكالء الكلية ،ورؤساء أقسامها،
ومرشفيها وتعيني مجالسها ،وبنا ًء عىل مصادقة رئيس الجامعة عىل توصيات مجلس الكلية رقم
62849يف 2022/1/8
وعليه؛ فقد تقرر ما ييل:
أوالً :تعتمد الهيكلة اإلدارية ،ويتم توزيع املنسوبني فيها حسب منوذج الهيكلة املرفق.
ثان ًيا :مدة هذا القرار عام ميالدي من تاريخ صدوره ،وما استجد من تعيينات أو تكليفات أو
اقتضته مصلحة العمل؛ فيلحق به ويشار إليه.
ثالثًا :يكلف الوكالء ومدير اإلدارة من يعمل تحت إدارتهم من املوظفني مبهام تتناسب مع شهاداتهم
وقدراتهم ،وتكون صياغة األهداف املحددة يف التقييم الوظيفي مبن ّي ًة عليها ،وسيعتمد كل رئيس
وحدة أو وكيل األهداف املحددة املشار إليها.
راب ًعا :يقوم أصحاب السعادة الوكالء ورؤساء األقسام ومرشفوها باالجتامع مع من يخصهم من
اإلدارات والوحدات ،واللجان ،وإبالغهم بالقرار ،ويتم توثيق ذلك يف محارض اجتامعات لالستامع
إىل ملحوظاتهم واقرتاحاتهم؛ ليتم الوقوف عىل املرئيات ،وامللحوظات التطويرية ،واإلشكاالت التي
قد تطرأ وحلها أوالً بأول.
خامسا :هذا القرار مصدر بشكل جامعي وبهذه الصيغة ،ويف حا ِل االحتياج إىل قرارات مفردة
ً
لبعض املوظفني فإنه يتم التواصل مع مدير مكتبنا إلصدار قرار وفق هذه الهيكلة.
ِ
األساس  -عىل
سادسا :تأمل عامدة الكلية أن تكون هذه انطالق ًة متميز ًة وبناء ًة معتمد ًة  -يف
ً
معايري الجودة مام يستوجب توثيق كل اإلجراءات الخاصة بكل وكالة عىل حدة ،والرفع بها نهاية
العام لوكالة الكلية للجودة والتطوير؛ لالستنارة بها يف تقييم الهيكلة بهدف الوقوف عىل نقاط
القوة والضعف ،ومبا يتيح االستفادة منها يف املستقبل.

عميد الكلية املكلف
د.عمر بن محمد العمر
4

وحدة القياس والتقويم

وحدة خدمة المجتمع
والتعليم المستمر

مساعدة وكيل الكلية
لشؤون الطالب

وحدة قياس رضا
المستفيد

وحدة دعم الطالب

وحدة المعامل
والتجهيزات
وحدة التدريب

وحدة التخطيط والتطوير

وحدة االعتماد األكاديمي
وحدة البحث العلمي

مساعدة وكيل الكلية
للجودة والتطوير

وحدة الخدمات المساندة

وحدة المستودعات والعهد

وحدة الشؤون المالية

وحدة الدراسات العليا

مساعدة وكيل الكلية
للشؤون التعليمية

وحدة شؤون الموظفين

وحدة الشؤون العلمية

وحدة شؤون الخريجين

وحدة الخدمات والحقوق
الطالبية

وحدة األنشطة الطالبية

وحدة ضمان الجودة

مساعدة الوكيل ألقسام
الطالبات

مساعدة الوكيل ألقسام
الطالبات

مساعدة الوكيل ألقسام
الطالبات

مساعدة وكيلة الكلية
ألقسام الطالبات

رؤساء األقسام العلمية

وحدة شؤون أعضاء هيئة
التدريس

مدير إدارة الشؤون
اإلدارية والمالية بالكلية
وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحث العلمي

اللجان والمجالس

المجلس االستشاري

وكيلة الكلية ألقسام
الطالبات

مساعدة وكيل الدراسات
العليا والبحث العلمي

وحدة التعليم اإللكتروني

وحدة الجداول
واالختبارات

وحدة الخطط والبرامج
الدراسية

مساعدة الوكيل ألقسام
الطالبات

وكيل الكلية
للشؤون التعليمية

وكيل الكلية لشؤون
الطالب

وكيل الكلية للجودة
والتطوير

وحدة العالقات والتوثيق

مكتب العميد

عميد الكلية

مجلس الكلية

الهيكل اإلداري للكلية

الطالبات وهي موضحة أدناه

اإلدارية الخاصة بأقسام

إدارة الكلية وبععض الوحدات

مايقابل الوحدات الرئيسة في

يتبع لمساعدة مدير اإلدارة

مساعدة مدير اإلدارة

5

()١
هيكلة عمادة الكلية
مجلس الكلية
عميد الكلية

المجلس االستشاري
مدير مكتب العميد
الشؤون اإلدارية والمالية

األقسام العلمية

أعضاء هيئة التدريس

6

وحدة العالقات والتوثيق

المجالس واللجان

عميد الكلية
1

د.عمر بن محمد العمر

2

أ .عبدالله بن محمد الهاليل

o.alomar@mu.edu.sa

عميد الكلية

4848

مدير مكتب العميد
A.alhllali@mu.edu.sa

مدير املكتب

4874

سكرتارية املكتب
3

أ .إبراهيم بن محمد العيىس

سكرتري

I.alessa@mu.edu.sa

1612

4

أ .طارق بن عبدالله القريان

سكرتري

T.alqurayan@mu.edu.sa

1057

5

أ .عبد الهادي بن محمد املوىس

موظف

Am.almosa@mu.edu.sa

4868

6

أ.وليد بن عبدالعزيز املوىس

موظف

W.almous@mu.edu.sa

مجلس الكلية
مشكل بقرار من معايل مدير الجامعة -صورة القرار مرفقة
وحدة العالقات والتوثيق
A.alsaeed@mu.edu.sa

4842

7

أ .عبدالله بن عبدالرحمن السعيد رئيس الوحدة

8

أ .عبدالوهاب بن محمد السويلم

موظف

A.alsoweilem@mu.edu.sa

2507

9

أ .عبد الله بن إبراهيم الدامغ

موظف

A.aldamigh@mu.edu.sa

6338

 10أ .وليد بن عىل الهاليل

موظف

W.alhilaly@mu.edu.sa

4986

 11أ .احمد بن عبدالعزيز الوهيب

موظف

A.alwuhaib@mu.edu.sa

4852

 12أ .نارص بن محمد املناع

موظف

Nm.almannaa.mu.edu.sa

6352

7

وحدة العالقات والتوثيق يف أقسام الطالبات
منسقة الوحدة

M.abusabiha@mu.edu.sa

4835

 13أ .مرام بنت مسفر أبو سبيحة
 14أ .منى بنت نارص عبدالله العسكر

موظفة

M.alasker@mu.edu.sa

4838

 15أ .شيخة بنت عبد العزيز البخيت

موظفة

S.albkhet@mu.edu.sa

4786

 16أ .أروى بنت حمد السلوم

موظفة

Ah.salloum@mu.edu.sa

4917

املجلس االستشاري للكلية
يتم تحديده يف قرار مستقل من صاحب الصالحية
وحدة التوعية الفكرية
 17د .سعد بن محمد العثيمني

رئيس

S.alothaimeen@mu.edu.sa

4797

 18د .ثريا بنت ابراهيم السيف

نائب رئيس الوحدة

Thurya.a@mu.edu.sa

4959

موظفة

M.altuwaygri@mu.edu.sa

4814

 19أ .منرية بنت عثامن التويجري

وحدة التظلامت والشكاوى
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 20د .سعد بن محمد العثيمني

رئيس الوحدة

S.alothaimeen@mu.edu.sa

4797

 21د .تهاين بنت إبراهيم الزكرى

نائب رئيس الوحدة

T.alzkari@mu.edu.sa

4837

 22د .يارس بن سعد الشربمي

عضو

Y.alshebrami@mu.edu.sa

4849

 23أ .معجل بن عبد العزيز املعجل

عضو

M.almoajil@mu.edu.sa

4800

 24أ .هيلة بنت نارص ابراهيم الزيد

عضو

H.alzead@mu.edu.sa

4804

لجنة املخالفات الطالبية (بأقسام الطالب)
 25د .يارس بن سعد الشربمي

رئيس اللجنة

Y.alshebrami@mu.edu.sa

4849

 26أ .عادل بن سعد الفارس

أمني اللجنة

A.alfaris@mu.edu.sa

4807

 27د .هاجد بن عبد الهادي العتيبي

عضو

H.alotaibi@mu.edu.sa

6344

 28د .سعد بن محمد العثيمني

عضو

S.alothaimeen@mu.edu.sa

4797

لجنة املخالفات الطالبية (بأقسام الطالبات)
 29د .تهاين بنت إبراهيم الزكرى

رئيسة اللجنة

T.alzkari@mu.edu.sa

		 4837

 30أ .وفاء بنت عبد الله اليحيى

أمينة اللجنة

W.alyahya@mu.edu.sa

4798

 31د .فرح بنت نارص القريني

عضو

F.algraini@mu.edu.sa

4851

 32أ .مها بنت عبدالرحمن الليفان

عضو

M.allefan@mu.edu.sa

4844

9

األقسام العلمية

()١
قسم الرياضيات

()3
قسم الكيمياء

()٢
قسم اللغة اإلنجليزية
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()4
قسم إدارة األعمال

()5
قسم اإلدارة المالية

()7
قسم علوم الحاسب
()6

قسم الدراسات اإلسالمية
المعاصرة

قسم الرياضيات
 1د .تهاين بنت إبراهيم الزكرى

رئيس القسم

T.alzkari@mu.edu.sa

4837

 2أ .صالح بن عبدالعزيز الشايع

عضو القسم

S.aalshaya@mu.edu.sa

مبتعث

 3أ .بينة بنت فيصل السبيعي

عضو القسم

B.alsoba@mu.edu.sa

4793

 4أ .دليل بنت نارص املفرج

عضو القسم

D.almofarij@mu.edu.sa

مبتعثة

 5أ .هاجر بنت فضل الرشيدى

عضو القسم

H.alrshede@mu.edu.sa

4780

 6أ .تغريد بنت حمدي الهدباين

عضو القسم

Th.alhadbani@mu.edu.sa

مبتعثة
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قسم اللغة اإلنجليزية
 1د .فيصل بن عبدالله الحمود

رئيس القسم

F.alhomoud@mu.edu.sa

 2د .مراد بن محمد الشبول

عضو القسم

M.alshboul@mu.edu.sa

 3د .الجيالين بن خليل عثامن

عضو القسم

Ek.osman@mu.edu.sa

6341

 4د .عثامن بن الطيب الوسيله

عضو القسم

O.awasila@mu.edu.sa

4776

 5أ .بشري املختار شعبان

عضو القسم

B.chaabane@mu.edu.sa

6317

 6أ .مانع بن منيف الحريب

عضو القسم

Mm.alharbi@mu.edu.sa

 7أ .رائد بن نارص الجرب

عضو القسم

R.algaber@mu.edu.sa

 8أ .عبداملجيد بن صالح الراشد

عضو القسم

A.alrashed@mu.edu.sa

 9أ.سامي بن فالح الحريب

عضو القسم

Sf.alharbi@mu.edu.sa

 10أ .عبد الله بن حمد العواد

سكرتري

A.alawad@mu.edu.sa

4939

 11أ .عبد االله بن فهد السلوم

سكرتري

A.alsaloom@mu.edu.sa

1673

 12د .ريهام بنت محمد الحامد

وكيلة القسم

R.alhammad@mu.edu.sa

4764

 13د .فرح بنت نارص القريني

عضو القسم

F.algraini@mu.edu.sa

4851

 14د .سناء بنت عبدالحي زين

عضو القسم

Sa.mahmoud@mu.edu.sa

4788

 15د .شيبا سيد رسدار عيل

عضو القسم

Ss.ali@mu.esu.sa

4892

 16أ .أسامء بنت سلطانة قايض

عضو القسم

A.qadhi@mu.edu.sa

6342

 17أ .ريم بنت مقبول الرشيدى

عضو القسم

R.alrasheedi@mu.edu.sa

4791

 18أ .درة بنت عيل صالح البليهى

عضو القسم

D.albeleihi@mu.adu.sa

4795

 19أ .أروى بنت نارص املفوز

عضو القسم

A.almofawez@mu.edu.sa

مبتعثة

 20أ.غادة بنت مصطفي قايض

عضو القسم

G.qhadi@mu.edu.sa

مبتعثة

 21أ .شريين بنت عبدالعزيز املوىس

عضو القسم

Shireen.m@mu.edu.sa

مبتعثة

 22أ .بيان بنت راشد املغامس

عضو القسم

B.almghams@mu.edu.sa

مبتعثة

 23أ .مها بنت سعد السويلم

موظفة

M.alswelim@mu.edu.sa

4833

 24أ .ليىل بنت أحمد املناع

سكرترية

L.almannaa@mu.edu.sa

4881

عضو القسم

jawaheraljerewi@mu.edu.sa

مبتعثه

موظفة

o.aldwihi@mu.edu.sa

4875

 25أ.جواهر بنت عبدالعزيز الجريوي
 26أ.أميمة بنت صالح الضويحي
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4919

مبتعث

قسم إدارة األعامل
 1د .ثامر بن سعود الخالدي
 2د .مبارك بن محمد منصور

رئيس القسم

T.alkhaldi@mu.edu.sa

4754

وكيل القسم

M.munssour@mu.edu.sa

4854

عضو القسم

M.abusalih@mu.edu.sa

4970

عضو القسم

Eosman@mu.edu.sa

4755

عضو القسم

J.abdelaziz@mu.edu.sa

4876

عضو القسم

G.halawa@mu.edu.sa

4861

 7د .عوض الله بن جعفر الحسني
 8د .محمد بن عبد الرحمن حمد

عضو القسم

A.abobaker@mu.edu.sa

4916

عضو القسم

M.hmed@mu.edu.sa

 9أ .خالد بن عبدالرحمن األطرم

عضو القسم

K.alatram@mu.edu.sa

 10أ.يارس بن محمد الدويش

عضو القسم

Y.aldwish@mu.edu.sa

 11د .يارس بن محمد عبد الغني

عضو القسم

Y.sber@mu.edu.sa

 12أ.ممدوح بن هبشان التميمي

عضو القسم

maltamimi@mu.edu.sa

 13أ .محمد بن تريك العصيمى
 14د .سناء داود زيك داود

سكرتري القسم

M.alosaima@mu.edu.sa

4873

منسقة القسم

Sana.d@mu.edu.sa

6347

عضو القسم

A.nasib@mu.edu.sa

4936

عضو القسم

M.billy@mu.edu.sa

4865

عضو القسم

F.hamid@mu.edu.sa

4887

عضو القسم

Na.ali@mu.edu.sa

4907

عضو القسم

N.aldosry@mu.edu.sa

مبتعثة

عضو القسم

L.alhammad@mu.edu.sa

مبتعثة

 21أ .بدور بنت حمود التويجري
 22أ .نورة بنت عبد الرحمن السلامن

عضو القسم

B.Altuwaijri@mu.edu.sa

عضو القسم

N.alsalman@mu.edu.sa

4966

 23ملى محمد عبدالله املنيع

عضو القسم

L.almania@mu.edu.sa

مبتعثة

 24الهنوف نايف املقاطي

عضو القسم

Alhanoof.a@mu.edu.sa

مبتعثة

 25أ .مريم بنت مناور املطريى

عضو القسم

Mm.almotery@mu.edu.sa

مبتعثة

 26أ.سارة بنت أحمد دبيس

عضو القسم

Sara.debees@mu.edu.sa

 27أ.نورة بنت حمود املطلق

عضو القسم

n.almutlaq@mu.edu.sa

 28أ.غادة بنت مساعد العقيل
 29أ .البندري بنت ابراهيم السنيد

عضو القسم
سكرترية

Gh.alaqeel@mu.edu.sa
A.alsonaed@mu.edu.sa

مبتعثة
4928

 30أ .ناهد بنت محمد القديري

سكرترية

N.alqdire@mu.edu.sa

اجازة

 31أ .عائشة بنت ابراهيم السلوم

سكرترية

A.salloum@mu.edu.sa

4921

 32أ .مي بنت هذال شبيب الثبيتي

سكرترية جودة

M.althbite@mu.edu.sa

4924

 3د .محمد بن سليامن أبو صالح
 4د .عصام بن عبد الرحمن عثامن
 5د .جعفر بن عثامن الرشيف
 6د .جامل بن رضا حالوة

 15د .عرفة بن جربيل أبونصيب
 16د .مريم بنت أدم عمر بييل
 17د.فاطمة بنت عامر حامد
 18د.ناهد بنت عثامن بابكر
 19أ.نعيمة بنت صالح الدورسي
 20أ .ملى بنت حامد الحامد

مبتعث
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قسم املالية
 1د .مبارك بن محمد منصور

مرشف القسم

M.munssour@mu.edu.sa

4854

 2د .ثامر بن سعود الخالدي

عضو القسم

T.alkhaldi@mu.edu.sa

4754

 3د .عوض الله بن جعفر الحسني

عضو القسم

A.abobaker@mu.edu.sa

4916

 4د .محمد بن عبد الرحمن حمد

عضو القسم

M.hmed@mu.edu.sa

 5د .محمد بن مدحت موىس

عضو القسم

Mm.mousa@mu.edu.sa

4771

 6د .أحمد بن عبد الستار جابر

عضو القسم

A.gaber@mu.edu.sa

4843

 7د .مريم بنت أدم عمر بييل

عضو القسم

M.billy@mu.edu.sa

4865

 8أ.عبداملجيد بن عبدالله الغصن

عضو القسم

a.algosun@mu.edu.sa

 9أ.عيل بن مرزوق الرشيدي

عضو القسم

Ali.alrsheedi@mu.edu.sa

سكرتري

H.alessa@mu.edu.sa

 10أ .حمد بن عبد املحسن العيىس

14
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قسم الدراسات اإلسالمية املعارصة
4823

1

د .محمد بن عبدالله العبدالكريم

رئيس القسم

Mo.alabdulkarim@mu.edu.sa

2

د .زياد بن حمد العامر

عضو القسم

Z.alamer@mu.edu.sa

3

د .عمر بن مساعد الرشيويف

عضو القسم

O.alsharyoufi@mu.edu.sa

1171

4

د .عبد العزيز بن محمد الحمدان

عضو القسم

A.alhamdan@mu.edu.sa

4752

5

د .خالد بن سعد الرسهيد

عضو القسم

K.alserheed@mu.edu.sa

6

د .سعد بن محمد آل عثيمني

عضو القسم

S.alothaimeen@mu.edu.sa

4797

7

د .يارس بن سعد الشربمي

عضو القسم

Y.alshebrami@mu.edu.sa

4849

8

د .عادل بن إبراهيم الرتيك

عضو القسم

Adel.alturki@muedu.sa

9

د .هاجد بن عبد الهادي العتيبي

عضو القسم

H.alotaibi@mu.edu.sa

 10د .مساعد بن محمد الجوفان

عضو القسم

M.aljofan@mu.edu.sa

 11د .سلطان بن عبدالله العثامن

عضو القسم

S.bnothman@mu.edu.sa

 12د .رشيد بن عيىس املزيني

عضو القسم

R.almuzaini@mu.edu.sa

 13د .أحمد بن إبراهيم العبودي

عضو القسم

Ahmd.a@mu.edu.sa

 14د .فهد بن عبدالعزيز الوهيب

عضو القسم

F.alwaheeb@mu.edu.sa

 15د .عبدالرحمن بن محمد الرميح

عضو القسم

Am.alrmeh@mu.edu.sa

 16د .يوسف بن محمد املهوس

عضو القسم

y.almohws@mu.edu.sa

 17أ .هيثم بن عبد الله املجىل

عضو القسم

H.almujalli@mu.edu.sa

 18أ .محمد بن عبد الله الكديان

سكرتري

M.alkdyan@mu.edu.sa

 19أ .نادر بن متعب املظيربى

سكرتري

N.almazypri@mu.edu.sa

 20د .ثريا بنت ابراهيم السيف

وكيلة القسم

Thurya.a@mu.edu.sa

4959

 21د .نورة بنت شاكر الشهري

عضو القسم

N.alshehre@mu.edu.sa

تفرغ علمي

 22د .حياة بنت عثامن محمد الخري

عضو القسم

H.alkhayer@mu.edu.sa

 23د.مريم بنت عيل جمعة ارباب

عضو القسم

M.arbab@mu.edu.sa

4969

 24د .سعدية بنت عيل الكبري

عضو القسم

S.elkabeer@mu.edu.sa

4938

 25د .تغريد بنت حسن املطالقة

عضو القسم

T.matalka@muedu.sa

4893

 26د .داليا بنت محمد شوقي

عضو القسم

D.alsadek @mu.edu.sa

4894

 27د .عمرية بنت حمد الرشيدي

عضو القسم

Omerah.a@mu.edu.sa

 28أ .فهده بنت عبدالله الخضريي

عضو القسم

Fa.alkhudairy@mu.edu.sa

 29أ .مها بنت ذيب العتيبي

عضو القسم

M.otaibi@mu.edu.sa

مبتعثة

 30أ .بدرية بنت منري العتيبي

عضو القسم

B.alotaibi@mu.edu.sa

6351

6344
4879

4962

15
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 31أ .ريم بنت هالل العتيبي

عضو القسم

R.alotaiby@mu.edu.sa

مبتعثة

 32أ .أمينة بنت عبد العزيز املاجد

عضو القسم

A.almajid@mu.edu.sa

مبتعثة

 33أ .نورة بنت نارص العصيمي

عضو القسم

N.alosaimi@mu.edu.sa

مبتعثة

 34أ .اريج بنت محمد املنيع

سكرتري القسم

A.almenea@mu.edu.sa

4909

 35تغريد بنت عيل القديري

سكرتري القسم

T.alkadare@mu.edu.sa

 36أ .وصايف بنت فهد الرويس

سكرتري القسم

W.alrois@mu.edu.sa

4964

قسم علوم الحاسب
4753

1

أ .نوف بنت أحمد املعجل

منسقة القسم

N.almajl@mu.edu.sa

2

أ .جميلة بنت فهيد املطريي

عضو القسم

J.almutairi@mu.edu.sa

3

أ .أمل بنت عبد الله الباليل

عضو القسم

A.albilaly@mu.edu.sa

مبتعثة

4

أ .أسامء بنت محمد عبد الدايم

عضو القسم

A.abdulaem@mu.edu.sa

مبتعثة

5

أ .سارة بنت عبدالله الرويشد

عضو القسم

S.alrwaished@mu.edu.sa

مبتعثة

17

()٢

وكالة الكلية للشؤون التعليمية

وكيل الكلية
للشؤون التعليمية
مكتب الوكيل يف أقسام الطالب
وحدة الخطط والربامج
الدراسية

وحدة الجداول واالختبارات
وحدة التعليم اإللكتروني
وحدة المعامل والتجهيزات
وحدة دعم الطالب

18

مساعدة الوكيل ألقسام
الطالبات

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
وكيل الكلية
 1د .يارس بن سعد الشربمي
للشؤون التعليمية
مكتب وكيل الكلية لشؤون التعليمية بأقسام الطالب

Y.alshebrami@mu.edu.sa

4849

 2أ .عايش بن حمد العثامن

سكرتري

A.alathman@muedu.sa

4870

 3أ .عبد العزيز بن سعد السويلم

موظف

A. Alswailm @muedu.sa

2503

 4أ .عادل بن سعد الفارس

موظف

A.alfaris@mu.edu.sa

4807

 5أ .نايف بن محمد البقمي

موظف

N.alboqmi@mu.edu.sa

4891

 6أ.فارس بن سعد السعيد

موظف
موظف

f.alsaeed@mu.edu.sa

2584

B.alswelm@mu.edu.sa

4945

S.alrobaia@mu.edu.sa

4989

 7أ .بندر بن سامل السويلم
 8أ .سعود بن محمد الربيع
 9إبراهيم بن عبدالرحمن العقيل

موظف
موظف

I.alaqeel@mu.edu.sa

H.wuhaib@mu.edu.sa
موظف
 10أ .حمد بن عبد الوهاب الوهيب
مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية بأقسام الطالبات

إجازة

 11أ .مها بنت عبدالله العثامن

مساعدة الوكيل

Man.alothman@mu.edu.sa

4942

 12أ .هيلة بنت إبراهيم العريج

سكرترية

H.alorig@mu.edu.sa

4796

 13أ .ندى بنت صالح املعجل

موظفة

Ns.almojel@mu.edu.sa

6332

 14أ .أماين بنت خميس الخميس

موظفة

A.alkhamis@mu.edu.sa

4828

 15أ .شيخة بنت عبد املحسن الحامد

موظفة

Sh.alhammad@mu.edu.sa

4829

 16أ .لولوه بنت منصور الليفان

موظفة

L.allevan@mu.edu.sa

4935

 17أ .بدور بنت محمد الفارس

موظفة

B.alfaris@mu.edu.sa

اجازة

 18أ .مي بنت حمد الحسني

موظفة

M.binhussain@mu.edu.sa

4910

 19أ .هيلة بنت عبد العزيز املغامس

موظفة

H.almughamis@mu.edu.sa

4897

 20أ .ريم بنت ناىش العتيبى

موظفة

M.alotaibi@mu.edu.sa

4916

وحدة الجداول واالختبارات
 21أ .عبد العزيز بن سعد السويلم

رئيس الوحدة

A.alswailm @muedu.sa

2503

 22د .أحمد بن عبد الستار جابر

مستشار الوحدة

A.gaber@mu.edu.sa

4843

عضو

f.alsaeed@mu.edu.sa

2584

موظفة

L.allevan@mu.edu.sa

4935

 23أ.فارس بن سعد السعيد
 24أ .لولوه بنت منصور الليفان

19

 25أ .أماين بنت خميس الخميس

عضو

A.alkhamis@mu.edu.sa

4828

 26أ .شيخة بنت عبد املحسن الحامد

عضو

Sh.alhammad@mu.edu.sa

4829

 27أ .ريم بنت ناىش العتيبى

عضو

M.alotaibi@mu.edu.sa

4916

يعمل مع هذه الوحدة منسقني من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة وكيل الكلية للشؤون التعليمية مع رؤساء
ومرشيف األقسام العلمية بالكلية
وحدة التعليم اإللكرتوين
 28د .محمد بن مدحت موىس

رئيس الوحدة

Mm.mousa@mu.edu.sa

4771

 29د .سعدية بنت عيل الكبري محمد

منسقة الوحدة

S.elkabeer@mu.edu.sa

4938

عضو

M.binhussain@mu.edu.sa

4910

 30أ .مي بنت حمد الحسني

يعمل مع هذه الوحدة منسقون من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة بني وكيل الكلية للشؤون التعليمية ورؤساء
ومرشيف األقسام التعلمية بالكلية
وحدة دعم الطالب
 31د .مراد بن محمد الشبول
 32د.فاطمة بنت عامر حامد

رئيس الوحدة

M.alshboul@mu.edu.sa

4919

منسقة الوحدة

F.hamid@mu.edu.sa

4887

 33أ .ندى بنت صالح املعجل

عضو

Ns.almojel@mu.edu.sa

6332

يعمل مع هذه الوحدة منسقون من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة بني وكيل الكلية للشؤون التعليمية ورؤساء
ومرشيف األقسام التعلمية بالكلية
وحدة املعامل والتجهيزات
 34أ .نايف بن محمد البقمي

رئيس الوحدة

N.alboqmi@mu.edu.sa

4891

 35أ .بندر بن سامل السويلم

عضو

B.alswelm@mu.edu.sa

4945

منسقة الوحدة

S.aldahash@mu.edu.sa

4931

 36أ .رشين بنت عثامن عبد الدهش

20

وحدة الخطط والربامج الدراسية
 37د .ثامر بن سعود الخالدي

رئيس الوحدة

T.alkhaldi@mu.edu.sa

 38د .يارس بن محمد عبد الغني.

نائب رئيس الوحدة

Y.sber@mu.edu.sa

 39د .جعفر بن عثامن الرشيف

عضو

J.abdelaziz@mu.edu.sa

4876

 40د .عثامن بن الطيب الوسيله

عضو

O.awasila@mu.edu.sa

4776

 41د .عبدالرحمن بن محمد الرميح

عضو

Am.alrmeh@mu.edu.sa

منسقة الوحدة

R.althabity@mu.edu.sa

 42أ .ريم بنت هذال الثبيتي

4754
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()٣
وكالة الكلية للتطوير والجودة
وكيل الكلية للتطوير والجودة
مكتب الوكيل في أقسام الطالب

مساعدة الوكيل ألقسام الطالبات

وحدة ضمان الجودة
وحدة االعتماد األكاديمي
وحدة التخطيط والتطوير
وحدة التدريب
وحدة القياس والتقويم
وحدة قياس رضا المستفيد

22

وكالة الكلية للتطوير والجودة
وكيل الكلية للجودة والتطوير S.alothaimeen@mu.edu.sa
 1د .سعد بن محمد العثيمني
مكتب وكيل الكلية للجودة والتطوير بأقسام الطالب

4797

 2أ .سلطان بن حمد املحمد

سكرتري

S.amohammad@mu.edu.sa

3367

 3أ .محمد بن دارع العتيبي

موظف

Md.alotaibi@mu.edu.sa

 4أ .فهد بن عبدالرحمن الشبانات

موظف

F.alshabenet@mu.edu.sa

M.almaged.mu.edu.sa
موظف
 . 5أ .ماجد بن عبدالله املاجد
مكتب وكيل الكلية للجودة والتطوير بأقسام الطالبات
 6أ .إبتسام بنت حمد املعجل

مساعدة الوكيل

E.almojel@mu.edu.sa

 7أ .أميمة بنت صالح الضويحي

موظفة

O.aldwihi@mu.edu.sa

 8أ .مريم بنت فهد الزكري

موظفة

M.alzakary@mu.edu.sa

 9ا .أماين بنت عثامن العيىس

موظفة
وحدة ضامن الجودة

1156
4845
4819
4911

A.aleissa@mu.edu.sa

 10أ .محمد بن دارع العتيبي

رئيس الوحدة

Md.alotaibi@mu.edu.sa

6315

 11د .عوض الله بن جعفر

مستشار الوحدة

A.abobaker@mu.edu.sa

4916

 12د.رشيف فاروق نيازي عيل

مستشار الوحدة

N.niazi@mu.edu.sa

6350

 13د.فاطمة بنت عامر حامد

منسقة الوحدة

F.hamid@mu.edu.sa

4887

23

وحدة االعتامد األكادميي
 14د .جعفر بن عثامن الرشيف

رئيس الوحدة

J.abdelaziz@mu.edu.sa

4876

 15د .عرفة بن جربيل أبونصيب

منسقة الوحدة

A.nasib@mu.edu.sa

4936

وحدة التخطيط والتطوير
 16أ .فهد بن عبدالرحمن الشبانات

رئيس الوحدة

F.alshabenet@mu.edu.sa

 17د .محمد بن عبد الرحمن حمد

مستشار الوحدة

M.hmed@mu.edu.sa

 18د .محمد بن سليامن أبو صالح

مستشار الوحدة

M.abusalih@mu.edu.sa

1156
4970

وحدة التدريب
 . 19أ .ماجد بن عبدالله املاجد

رئيس الوحدة

M.almaged.mu.edu.sa

4845

 20د .جعفر بن عثامن الرشيف

مستشار الوحدة

J.abdelaziz@mu.edu.sa

4876

 21د .محمد بن عبد الرحمن حمد

مستشار الوحدة

M.hmed@mu.edu.sa

وحدة القياس والتقويم
 22د .عصام بن عثامن عبد الرحمن

رئيس الوحدة

E.osman@mu.edu.sa

4755

 23د .محمد بن سليامن أبو صالح

عضو

M.abusalih@mu.edu.sa

4970

منسقة الوحدة

D.alsadek @mu.edu.sa

4894

 24د .داليا بنت محمد شوقي

وحدة قياس رضا املستفيد

24

 25أ .فهد بن عبدالرحمن الشبانات

رئيس الوحدة

F.alshabenet@mu.edu.sa

1156

 26أ .إبتسام بنت حمد املعجل

منسقة الوحدة

E.almojel@mu.edu.sa

4819

()٤
وكالة الكلية
للدراسات العليا والبحث العلمي
وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي
مكتب الوكيل بأقسام الطالب

مساعدة الوكيل ألقسام الطالبات

وحدة الشؤون العلمية
وحدة البحث العلمي
وحدة خدمة المجتمع والتعليم
المستمر
وحدة الدراسات العليا

25

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
H.alotaibi@mu.edu.sa

6344

 1د .هاجد بن عبد الهادي العتيبي
 2د .مبارك بن محمد منصور

مستشار

M.munssour@mu.edu.sa

4858

 3أ .عبد العزيز بن خالد الحسني

موظف

Ak.alhussain@mu.edu.sa

4781

 4أ .يارس محمد الحسينان

موظف

Y.alhussinan@mu.edu.sa

 5أ .متعب بن عىل الهالىل

Alhelaly@mu.edu.sa

4985

 6أ .متارض بنت عبد الله الهداب

مساعدة الوكيل

T.alhaddab@mu.edu.sa

4792

 7أ .وجدان بنت محمد راجح

سكرترية

W.rajeh@mu.edu.sa

4908

 8أ .رشيفة بنت حمد الفوزان

موظفة

S.alfauzan@mu.edu.sa

4901

 9أ .رقية بنت عيل الهاليل

موظفة

R.alhilaly@mu.edu.sa

4779

 10أ .لطيفة بنت عبد الله الحسني

موظفة

L.alhasen@mu.edu.sa

4929

 11أ .عواطف بنت عبدالله الزبن

موظفة
وحدة الشؤون العلمية

A.alzaben@mu.edu.sa

4836

 12أ .عبد العزيز بن خالد الحسني

رئيس الوحدة

Ak.alhussain@mu.edu.sa

4781

 13د .مبارك بن محمد منصور

مستشار الوحدة
وحدة البحث العلمي

M.munssour@mu.edu.sa

4858

 14د .يارس بن محمد عبد الغني.

رئيس الوحدة

Y.sber@mu.edu.sa

منسقة الوحدة

S.elkabeer@mu.edu.sa

 15د .سعدية بنت عيل الكبري محمد

26

وكيل
مكتب الوكيل بأقسام الطالب

موظف
مكتب الوكيل باقسام الطالبات

4938

وحدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
 16أ .عبد املحسن بن إبراهيم الرباهيم
 17د .جعفر بن عثامن الرشيف
 18أ .صالح بن مساعد املزيد

رئيس الوحدة

A.albrahim@mu.edu.sa

4790

مستشار الوحدة

J.abdelaziz@mu.edu.sa

4876

سكرتري

S.almazyad@mu.edu.sa

4878

يعمل مع هذه الوحدة منسقون من كل األقسام يتم توجيهم من خالل مخاطبة بني وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي ورؤساء ومرشيف األقسام التعلمية بالكلية

وحدة الدراسات العليا
 19أ .متعب بن عىل الهالىل

رئيس الوحدة

Alhelaly@mu.edu.sa

4985

 20د .مبارك بن محمد منصور

مستشار الوحدة

M.munssour@mu.edu.sa

4858

27

()٥
وكالة الكلية لشؤون الطالب
وكيل الكلية لشؤون الطالب

وحدة األنشطة الطالبية
وحدة الخدمات والحقوق
الطالبية
وحدة شؤون الخريجين

28

وكالة الكلية لشؤون الطالب
1

د .يارس بن سعد الشربمي

مرشف الوكالة

sa.edu.mu@alshebrami.Y

4849

2

أ .بدر بن عبد الرحمن املوىس

مساعد املرشف

sa.edu.mu@almousa.B

4853

3

أ .محمد بن عبدالعزيز اليحيى

موظف

sa.edu.mu@alyahya.Ma

4

عبدالحميد بن سعد السويلم

موظف

sa.edu.mu@saad.A

4955

5

أ .محمد بن زيد السهيل

موظف
وحدة الخدمات الطالبية

sa.edu.mu@alhelaly.M

4751

6

أ .فواز بن حمد الفواز

رئيس الوحدة

sa.edu.mu@alfawaz.F

4869

7

أ .عبد الرحمن بن أحمد املحارب

موظف

sa.edu.mu@almoharb.A

4869

8

أ .محمد بن حمد الفواز

موظف

sa.edu.mu@elfewez.M

4869

9

أ .عبد الرحمن بن إبراهيم العيىس

موظف

sa.edu.mu@alissa.A

1872

موظف

sa.edu.mu@albakhit.I

4869

 10أ .إبراهيم بن سعد البخيت

وحدة اإلرشاد والحقوق الطالبية
 11أ .محمد بن عبدالعزيز اليحيى

رئيس الوحدة

Ma.alyahya@mu.edu.sa

1161

 12د .سعد بن محمد العثيمني

مستشار الوحدة

S.alothaimeen@mu.edu.sa

4797

 13أ .فوزية بنت فهد السعيد

منسقة الوحدة
وحدة شؤون الخريجني

Ff.alsaeed@mu.edu.sa

4759

 14أ .محمد بن زيد السهيل

رئيس الوحدة

M.alhelaly@mu.edu.sa

4751

 15د .مراد بن محمد الشبول

مستشار الوحدة

M.alshboul@mu.edu.sa

4919

 16أ .سارة بنت عبد العزيز املاىض

موظفة
وحدة األنشطة الطالبية (طالب)

S.almadi@mu.edu.sa

4951

 17عبدالحميد بن سعد السويلم

رئيس الوحدة

A.saad@mu.edu.sa

4955

 18أ .سلطان بن محمد القاسم

موظف

S.alqasim@mu.edu.sa

1161

 19أ .خالد بن محمد القاسم

موظف

K.alqasim@mu.edu.sa

1239

 20أ .عبدالسالم بن عبدالرحمن الدحوم

موظف

A.aldhum@mu.edu.sa

2589

 21أ .إدريس بن سليامن الزامل

موظف

E.aldris@mu.edu.sa

2589

29

مساعدة وكيل الكلية لشؤون الطالب
مساعدة الوكيل

H.alsobit@mu.edu.sa

4913

 22الهنوف بنت أحمد السبيت
 23أ .هديل بنت عبدالله املحيسن

موظفة

H.almahesn@mu.edu.sa

4923

 24أ .فوزية بنت فهد السعيد

موظفة

Ff.alsaeed@mu.edu.sa

4759

 25أ .سارة بنت عبد العزيز املاىض

موظفة

S.almadi@mu.edu.sa

4951

وحدة أنشطة الطالبات
رئيسة الوحدة

H.alsobit@mu.edu.sa

4913

 26الهنوف بنت أحمد السبيت
 27أ .مريم بنت عبد العزيز الناجم

موظفة

M.alnajim@mu.edu.sa

4757

 28أ .منال بنت عبد الرحمن الروساء

موظفة

M.alrousa@mu.edu.sa

4912

 29أ .هياء بنت حمد الضاحى

موظفة

H.aldahi@mu.edu.sa

4787

 30أ .ريم بنت مسفر أبو سبيحة

موظفة

M.abusabiha@mu.edu.sa

4835

 31أ .مشاعل بنت إبراهيم القريان

موظفة

M.algraian@mu.edu.sa

4952

وحدة الخدمات الطالبية

30

 32أ .بهية بنت عبد العزيز العرفج

رئيسة الوحدة

Ba.alarfaj@mu.edu.sa

4813

 33أ .هند بنت عبد الله السويلم

موظفة

H.assweelem@mu.edu.sa

4825

 34أ .خزنة بنت كدمييس العتيبي

موظفة

K.aloteb@mu.edu.sa

4782

()٦
وكالة الكلية ألقسام الطالبات
وكيلة الكلية ألقسام الطالبات
مساعدة وكيلة الكلية
ألقسام الطالبات

وحدة اإلرشاد وحقوق
الطالبات
وحدة شؤون الخريجات
وحدة أنشطة الطالبات

31

وكيلة الكلية ألقسام الطالبات
 1د .تهاين بنت إبراهيم الزكرى

وكيلة الكلية

T.alzkari@mu.edu.sa

4837

مكتب وكيلة الكلية ألقسام الطالبات
 2أ .وفاء بنت عبد الله اليحيى

سكرترية

W.alyahya@mu.edu.sa

4798

 3أ .هيفاء بنت عبد الله الصويلح

موظفة

H.alswelh@mu.edu.sa

4846

مساعدة الوكيل للشؤون التعليمية
 4أ .مها بنت عبدالله العثامن

H.alzead@mu.edu.sa
 5أ .هيلة بنت نارص ابراهيم الزيد
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي

4804

 6أ .متارض بنت عبد الله الهداب

T.alhaddab@mu.edu.sa
مساعدة الوكيلة للجودة والتطوير

4792

 7أ .إبتسام بنت حمد املعجل

E.almojel@mu.edu.sa
مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

4819

 8الهنوف بنت أحمد السبيت

32

Man.alothman@mu.edu.sa
مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية

4942

H.alsobit@mu.edu.sa

4913

()٧

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالكلية
مدير اإلدارة
وحدة شؤون أعضاء هيئة
التدريس

مساعدة مدير اإلدارة

وحدة شؤون الموظفين

يتبع لمساعدة مدير اإلدارة مايقابل
الوحدات الرئيسة في إدارة الشؤون
اإلدارية والمالية بالكلية

وحدة الشؤون المالية
وحدة المستودعات والعهد
وحدة الخدمات المساندة

33

إدارة الكلية
مدير اإلدارة

M.almoajil@mu.edu.sa

4800

 1أ .معجل بن عبد العزيز املعجل
 2أ .تريك بن ابراهيم العيىس

سكرتري

T.alessa@mu.edu.sa

4998

 3أ .وليد بن نارص العيىس

موظف

W.alissa@mu.edu.sa

4871

مساعدة مدير اإلدارة
H.alkhudiry@mu.edu.com
وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

4805

 5أ .محمد بن إبراهيم العيىس

رئيس الوحدة

M.aleissa@mu.edu.sa

4954

 6أ.فهد بن عثامن أبو حيمد

موظف

F.abuhaimad@mu.edu.sa

4762

 7أ .عفاف بنت إبراهيم رميح

منسقة الوحدة

A.alrmeh@mu.edu.sa

4963

 8أ .لطيفة بنت فهد املعيوف

موظفة

L.almayouf@mu.edu.sa

4785

 4أ .هدى بنت عبد الله الخضريى

وحدة شؤون املوظفني
 9أ .محمد بن عبد الكريم العيىس

رئيس الوحدة

Ma.alessa@mu.edu.sa

موظف

a.alrobai@mu.edu.sa

 11أ .آمال بنت إبراهيم بن صالح

منسقة أقسام الطالبات

Asaleh@mu.edu.sa

4832

 12أ .لطيفة بنت فهد املعيوف

موظفة

L.almayouf@mu.edu.sa

4785

 13أ .رنا بنت عبد العزيز سعود الفارس

موظفة

R.alsaud@mu.edu.sa

4898

 14أ .أمل بنت عبد العزيز العرفج

موظفة

A.alarfg@mu.edu.sa

4806

 15أ .خريية بنت سامل الناهض

موظفة

K.alnahdh@mu.edu.sa

4946

 16أ .مها بنت إبراهيم الجربى

موظفة

M.aljabre@mu.edu.sa

4818

 10أ .أحمد بن محمد الربيع

4975

وحدة الشؤون املالية
 17أ .عبدالله بن محمد الهاليل

34

رئيس الوحدة

A.alhllali@mu.edu.sa

4874

وحدة العهد واملستودعات واحتياجات الكلية
 18أ .محمد بن إبراهيم العيىس

رئيس الوحدة

M.aleissa@mu.edu.sa

4954

 19أ .محمد بن منصور املنصور

موظف

M.malmansour@mu.edu.sa

1862

 20أ .تهاين بنت سامل الناهض

منسقة الوحدة

T.alnahdh@mu.edu.sa

4883

 21أ .أمرية بنت إبراهيم املزيد

موظفة

A.almazid@mu.edu.sa

4830

Ma.alothman@mu.edu.sa

4927

رئيس الوحدة

F.alaiban@mu.edu.sa

1180

 24أ .عبد العظيم بن عبد العزيز الرحيمى

موظف

A.alrahimi@mu.edu.sa

4822

 25أ .القديري بن عبد الرحمن القديري

موظف

Aa.alqudayri@mu.edu.sa

6312

 26أ .محمد بن عبد الرحمن الليفان

موظف

Ma.allefan@mu.edu.sa

1604

 27أ .راكان بن عبد الرحمن العصيمي

موظف

R.alosaimi@mu.edu.sa

4872

 28أ .عبد الله بن عيل الهاليل

موظف

A.alhelali@mu.edu.sa

 29أ .ماجد بن محمد العضيب

موظف

M.aledeib@mu.edu.sa

 30أ .عيىس بن عبداملحسن العيىس

موظف

E.aleisa@mu.edu.sa

 31أ .سعود بن عبد الله الفارس

موظف

S.alfares@mu.edu.sa

 32أ .محمد بن عبد اللطيف املوىس

موظف

A.elmosa@mu.edu.sa

 33أ .عناد بن محمد العصيمى

موظف

E.alsaime@mu.edu.sa

 34أ .حمد عبدالعزيز املوىس

موظف

h.almusaa@mu.edu.sa

منسقة أقسام الطالبات

N.alnajem@mu.edu.sa

4867

 36أ .منى بنت عبدالله العسيالن

موظفة

Ma.alosailan@mu.edu.sa.

4834

 37أ .هنادي بنت إبراهيم العليان

موظفة

H.alalyan@mu.edu.as

4940

 38أ .وضحاء بنت منرش العتيبي

موظفة

W.alotaibi@mu.edu.sa

4803

 39أ .خرية بنت عيد دليم الرشيدى

موظفة

K.alrashidi@mu.edu.sa

4943

 40أ .مرزوقة بنت عبيدان الرشيدي

موظفة

Ma.alrshede@mu.edu.sa

 41أ .ملفية بنت حنتوش الرشيدى

موظفة

Mh.alrshede@mu.edu.sa

 42أ .حميده بنت صالح الرشيدى

موظفة

Hs.alrshede@mu.edu.sa

 43أ .خصامء بنت دوجان الرشيدى

موظفة

K.alrshidi@mu.edu.sa

 44أ .حسناء بنت عيد الرشيدى

موظفة

H.alrshidi@mu.edu.sa

 45أ .جميلة بنت سعود الرشيدى

موظفة

G.alrashede@mu.edu.sa

 46أ .فهدة بنت عىل الرشيدى

موظفة

Fa.alrshede@mu.edu.sa

 47أ .عيدة بنت مطيع الرشيدى

موظفة

E.alrshede@mu.edu.sa

 48أ .خديجة بنت أحمد عوض

موظفة

K.hasan@mu.edu.sa

 22أ .منرية بنت عبدالله العثامن
 23أ .فيصل بن محمد العيبان

 35أ .نجوم بنت عبد العزيز الناجم

موظفة
وحدة الخدمات املساندة

4908

35

وحدة الصحة البيئية والسالمة املهنية (مكلفات من الكلية)

36

 49أ .هدى بنت سعد الغيامة

منسقة الوحدة

H.algymah@mu.edu.sa

4906

 50سحر بنت محمد السويلم

عضو الوحدة

Sm.swailem@mu.edu.sa

---

هيكلة الكلية

