
طابع زمني االسم البريد االلكتروني

اختر المحافظة التي يوجد 

بها مكان العمل

 ص 3:13:57

2012/05/08 مصطفى ارشٌد

m.irshaid@mu.edu.

sa المجمعة

 ص 3:17:43

2012/05/08

ابراهٌم شعرانً حجى ./د

محمود

i.shaarany@mu.edu

.sa الزلفً

 ص 4:28:09

2012/05/08 طارق زكرٌا سلٌمان

t.sulaiman@mu.edu

.sa الغاط

 ص 4:54:24

2012/05/08 طارق زكرٌا سلٌمان

t.sulaiman@mu.edu

.sa الغاط

 ص 5:14:46

2012/05/08 انس احمد ابوعٌد a.sami.edu.ma.sa الغاط

 ص 5:55:42

2012/05/08 وائل محمد التوٌجري

waltuijery@gmail.co

m المجمعة

 ص 8:26:56

2012/05/08 اشرف صالح العموش

omoush23@yahoo.

com الزلفً

 ص 9:53:19

2012/05/08 محمد علً المحٌمٌد

m.almohaimeed@m

u.edu.sa الغاط

 م 12:49:42

2012/05/08 ولٌد قاسم محمد قوٌدر. د

w.qwaider@mu.edu.

sa الغاط

 م 2:00:54

2012/05/08

Ahmad Fayez 

Alzou'bi

a.alzube@mu.edu.s

a الغاط

 م 2:02:42

2012/05/08

Muhannad Rushdi 

Sabha m.sabha.mu.edu.sa الغاط

 م 2:06:31

2012/05/08

Musa'ab 

AbdAlhameed 

Alhussein

musabjawarneh8@

mu.edu.sa الغاط

 م 2:14:47

2012/05/08

مصطفى محمد عبد الرحٌم 

عراقى m.eraqi@mu.edu.sa الزلفً

 م 2:16:42

2012/05/08

صطفى رضا عبدهللا 

الطنطاوي عبدالقادر

mrrr_fci@yahoo.co

m الزلفً

 م 2:17:45

2012/05/08

صطفى رضا عبدهللا 

الطنطاوي عبدالقادر

mrrr_fci@yahoo.co

m الزلفً

 م 2:44:42

2012/05/08 محمد علً عبٌد الخالدي

mhamad_ali78@ya

hoo.com الزلفً

 م 3:25:32

2012/05/08 جمعه عبدالرحٌم عبدالعلٌم

gabdullalim@yahoo.

com الزلفً

 م 3:26:03

2012/05/08 مروان عبد اللطٌف إبراهٌم

  

m.ab.ibrahim@mu.e

du.sa    ًالزلف

 م 10:37:23

2012/05/08 محمد

m.wagieh@mu.edu.

sa الزلفً

 م 10:39:29

2012/05/08 عمران

o.omran@mu.edu.s

a الزلفً

 م 10:46:14

2012/05/08 ناصر عبدالرحٌم أحمدعثمان

n.osman@mu.edu.s

a الزلفً

 م 11:24:17

2012/05/08 محمدبن عبد العزٌز االحم

lahm1428@gmail.co

m الزلفً

 م 11:31:56

2012/05/08 رٌاض محمد المشرافً

r.almushrafy@mu.e

du.sa الزلفً

 ص 12:39:19

2012/05/09 كرامت هللا مغل محمد

k.muhammad@mu.

edu.sa الزلفً

 ص 12:43:26

2012/05/09 سٌد شاذاد حسٌن زٌدي s.zaidi@mu.edu.sa الزلفً

 ص 12:56:06

2012/05/09 سٌد شاذاد حسٌن s.zaidi@mu.edu.sa الزلفً



 ص 2:00:23

2012/05/09 محمد كسٌر خان

m.kaseer@mu.edu.

sa الزلفً

 ص 2:10:16

2012/05/09 خالد محمد أحمد مهران

k.mahran@mu.edu.

sa الزلفً

 ص 2:30:49

2012/05/09 الدكتور  محمد تٌسٌر هٌاجنة

m.hayajneh@mu.ed

u.sa المجمعة

 ص 2:47:15

2012/05/09 مصطفى ارشٌد

m.irshaid@mu.edu.

sa المجمعة

 ص 2:51:04

2012/05/09 بدر احمد الدرٌمٌح

b.aldremyh@mu.ed

u.sa الزلفً

 ص 2:51:39

2012/05/09

عاطف عبدالكرٌم احمد 

ابوسلٌم

a.abusalim@mu.ed

u.sa المجمعة

 ص 3:03:03

2012/05/09 محمد محمود عندانً.د

m.anadani@mu.edu

.sa المجمعة

 ص 3:05:47

2012/05/09 حسام علً حبٌبة. م

h.habibeh@mu.edu.

sa المجمعة

 ص 3:26:40

2012/05/09 وئام محمد سٌد أحمد أنس

wanas1974@yahoo.

com المجمعة

 ص 5:26:43

2012/05/09

صفوان رشٌد محمد بنً 

سعٌد

s.banisaeed@mu.e

du.sa المجمعة

 ص 10:08:47

2012/05/09 زٌاد بن حمد العامر

zha1430@gmail.co

m المجمعة

 ص 10:22:51

2012/05/09 عبدالحكٌم

 

abdelhakeemr@hot

mail.com الزلفً

 م 12:58:11

2012/05/09 عبد الرحٌم محمود دراغمة.د

abdeldrag@yahoo.c

om المجمعة

 م 1:01:16

2012/05/09

إبراهٌم حامد حسن أبو . د

صعٌلٌك i.suailk@mu.edu.sa المجمعة

 م 2:18:53

2012/05/09 مرهف عبد الجبار سقا. د

sakka2005@hotmail

.com المجمعة

 م 2:19:22

2012/05/09 عبدهللا ابراهٌم بن علً

benali_isetk@yahoo

.fr المجمعة

 م 4:33:16

2012/05/09 أحمد عبدالعزٌز الجفن

a.aljafen@mu.edu.s

a الغاط

 ص 3:04:10

2012/05/10 نادٌة علً شحاته سلطان

n.soultan@mu.edu.

sa الزلفً

 ص 3:56:25

2012/05/10 غالٌة الشناوي ابراهٌم سلٌم

g.selem@mu.edu.s

a الزلفً

 م 12:51:15

2012/05/10 صالح محمد السكاكر

s.alsakaker@mu.ed

u.sa الغاط

 م 3:42:54

2012/05/10

حكمت عوض محمد عبد . د

الجابر h.abdeljaber المجمعة

 م 10:19:42

2012/05/11 محمد سعد ابراهٌم فودة

mfouda1@hotmail.c

om المجمعة

 م 11:21:11

2012/05/11 نجٌب بن عمر عوٌنات

najib.aouinet@hotm

ail.com المجمعة

 ص 12:19:05

2012/05/12 فوزان محمد  الفهد

f.alfahad@mu.edu.s

a المجمعة

 ص 3:29:05

2012/05/12

واصف محمد سالمة . د

العاٌد

Wasef71@yahoo.co

m المجمعة

 ص 3:33:21

2012/05/12

نعمان محمود مسعود . د

أسمر

No3man_asmar@h

otmail.com المجمعة

 ص 3:34:16

2012/05/12

هٌثم فاروق ابراهٌم . د

شكوكانً

Haitham-

1979@maktoob.co

m المجمعة



 ص 4:04:50

2012/05/12 أحمد اهلٌل العونً

a.alaoni@mu.edu.s

a المجمعة

 ص 10:06:25

2012/05/12 محمود منٌر عبٌدات

obeidat83@yahoo.c

om الغاط

 ص 10:45:14

2012/05/12 شٌرٌن عزمً إبراهٌم حمدان

s.hamdan@mu.edu.

sa الحوطة

 ص 11:48:20

2012/05/12 إٌمان عمر سحتوت

eman.sahtout@yah

oo.com الحوطة

 ص 11:50:06

2012/05/12 هدى حمد عبدهللا السرحان

dr_hoda_2007@yah

oo.com الحوطة

 م 7:04:11

2012/05/12 مأمون حسونه/ د

hassooneh_72m@y

ahoo.com المجمعة

 ص 12:42:26

2012/05/13 عالء الدٌن صالح الدٌن

alaaeldin_salaheldin

@yahoo.com الزلفً

 ص 12:58:15

2012/05/13 مصطفى فاروق عبدالعلٌم

mtafa34@yahoo.co

m المجمعة

 ص 1:09:38

2012/05/13 عبدهللا بن أحمد بن حمد البدر

a.albader@mu.edu.

sa الزلفً

 ص 1:11:51

2012/05/13 مصطفى فاروق عبدالعلٌم

mtafa34@yahoo.co

m المجمعة

 ص 1:31:17

2012/05/13 عبد العزٌز محمد احمد بابكر

a.babiker@mu.edu.

sa الغاط

 ص 1:32:45

2012/05/13 رضا عبد العزٌز الدسوقً

doctor_redaksa2012

@yahoo.com المجمعة

 ص 4:01:30

2012/05/13

Dr. Moattar Raza 

Rizvi rajrizvi@gmail.com الزلفً

 ص 4:24:45

2012/05/13 توفٌق محمد ٌونس المصري

t.almasry@mu.edu.

sa الغاط

 ص 4:27:27

2012/05/13 عالء كمال محمد

a.k.ahmed@mu.edu

.sa الغاط

 ص 4:31:23

2012/05/13 محمد بن منصور أباحسٌن

m.aabahussain@m

u.edu.sa الحوطة

 ص 4:44:09

2012/05/13 فالح بن عبدالمحسن الفالح

f.alfaleh@mu.edu.s

a الزلفً

 ص 5:42:54

2012/05/13 كمال علً الصغٌر صمٌدة

k.smida@mu.edu.s

a المجمعة

 ص 5:43:11

2012/05/13 كمال علً الصغٌر صمٌدة

k.smida@mu.edu.s

a المجمعة

 ص 6:52:49

2012/05/13 رضا عبد العزٌز الدسوقً.د

r.ibrahim@mu.edu.s

a المجمعة

 ص 7:09:58

2012/05/13 عماد حمدي عبدهللا

dremadhamdy_200

6@yahoo.com المجمعة

 ص 7:11:45

2012/05/13 أحمد إبراهٌم ندا a.nada@mu.edu.sa المجمعة

 ص 7:56:36

2012/05/13 ٌاسر االمٌن

y.alamin@mu.edu.s

a الغاط

 ص 8:27:10

2012/05/13 د أشرف عبد البدٌع البسٌونى

ahnnbass@yahoo.c

om الحوطة

 ص 3:21:29

2012/05/14

musab  abdel 

hameed

musabjawarneh8@y

ahoo.com المجمعة

 ص 4:30:36

2012/05/14 عبد العزٌز محمد احمد بابكر

a.babiker@mu.edu.

sa الغاط

 ص 11:09:19

2012/05/14 مصعب عبدالحمٌد الحسٌن

musabjawarneh8@y

ahoo.com الغاط

 م 10:57:48

2012/05/14 مصعب عبدالحمٌد الحسٌن

m.alhussein@mu.e

du.sa الغاط



 م 11:52:16

2012/05/14 نوف أحمد المعجل n.o.u.f@w.cn المجمعة

 ص 1:44:45

2012/05/15 عبد الحمٌد حاج أمٌن

hameed960@yahoo

.com المجمعة

 ص 1:47:54

2012/05/15  فهد الجدوع

f.algaduoa@mu.edu

.sa المجمعة

 ص 3:59:40

2012/05/15 خالد عبد الرحمن عرب

karab1999@gmail.c

om المجمعة

 م 11:03:19

2012/05/15  محمود جابر حسن أحمد

malgalawi@yahoo.c

om المجمعة

 ص 4:11:25

2012/05/16

دٌما عبدالرحمن عبدالعزٌز 

الزامل

deema-

alzamil@windowsliv

e.com الحوطة

 ص 12:36:05

2012/05/19 أمل عبدهللا ناصر الباللً

amal-

a2010@live.com الحوطة

 ص 12:38:52

2012/05/19

سارة عبدهللا عبدالعزٌز  

الروٌشد

saronah_522@hotm

ail.com الحوطة

 ص 3:30:53

2012/05/19

احمد  (محمد خٌر)هٌثم 

الٌوسف

haythamhmo84@ya

hoo.com المجمعة

 ص 3:31:37

2012/05/19 د ناصر أنور عبد العلٌم

n.abdelalim@mu.ed

u.sa المجمعة

 ص 3:32:02

2012/05/19 محمود حسن شحاته.د

shehata1959@yaho

o.com المجمعة

 ص 3:32:30

2012/05/19

الدكتور رافع محمود 

الروٌضان

rwaidan@yahoo.co

m الحوطة

 ص 3:32:41

2012/05/19 فتحً محمد حمدون منازع/د

f_hamdoon@yahoo.

com الحوطة

 ص 3:32:45

2012/05/19 محمود حسن شحاته.د

shehata1959@yaho

o.com الحوطة

 ص 3:33:07

2012/05/19

هاجد بن عبدالهادي سهل 

العتٌبً

albarz9@hotmail.co

m الحوطة

 ص 3:33:25

2012/05/19 إسالم عبدالقادر النمر.د

eslamelnemr@gmai

l.com الحوطة

 ص 3:33:27

2012/05/19 عصام عبدالرحمن عثمان.د esbadr@yahoo.com الحوطة

 ص 3:33:31

2012/05/19

االستاذ الدكتور حمد حامد 

ابو زاٌد hhhabz@yahoo.com الحوطة

 ص 3:34:15

2012/05/19

احمد  (محمد خٌر)هٌثم 

الٌوسف

haythamhmo84@ya

hoo.com الحوطة

 ص 3:34:25

2012/05/19

د صالح أحمد عبد اللطٌف 

حسٌن

salaha1966@yahoo.

com الحوطة

 ص 3:34:28

2012/05/19

بركات أحمد محمود /د

أبوعوف

barakatabououf@ya

hoo.com الحوطة

 م 11:57:28

2012/05/20 احالم سلٌمان ابداح

dreamsofangels@wi

ndowslive.com الحوطة


