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 رقم التحويلة اسم الموظفة المكتب م

 
 

1 

 44465 المطرفي ند. نورة عبد الرحم عميدة الكلية
 41416 معنق محمد ابراهيم مديرة مكتب العميدة

 سكرتارية العميدة

 41401 لبنى محمد مصطفى
 41514 خولة القعيد

 37253 تغريد حيدر آل مونس
 36885 لصقعبيلولوه ا

 36921 هيفاء علي الطرباق
 36854 ابرار محمد المطيري مسؤولة الدورات القصيرة
 36865 هند سالم الزهراني وحدة رعاية المستفيدين

 21804 نورة فهد العثيمين مصممة جرافيك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 

 41490 د.  غدير محسن البدراني وكيلة الكلية للبرامج التطبيقية
 41515 الجمعان هديم عبد الل ديرة مكتب الوكيلةم

 41512 أحالم العجالن مجالس الكلية
 41379 منى الدهيمان منسقة شؤون األعضاء التعليمية

 36838 مها الحامد المتعاونات منسقة شؤون
 41433 ريم صياح العنزي سكرتارية الوكالة

 40449 المقبل نافراح عبد الرحم وحدة شؤون المتعاونات فالبرامج المدفوعة

 سكرتارية الوكالة
 36852 عبد العزيز الزازان لطيفة

 43120 نوف على الجريد

 التسجيل اآللي

 41417 دانة صالح ابا الخيل
 41439 وفاء سليمان العبيلي

 41415 هيلة ابراهيم الشويعي
 41538 سهام المهوس
 41403 منال عمر العمير

 41445 امالك مطلق الراشد
 41535 بدور الحميدي البقمي وحدة الجداول

 41525 جوزاء العتيبي رئيسة وحدة التدريب التعاوني

 التدريب التعاوني
 41456 نورة المغامس
 41471 البندري العجالن

 36876 الهنوف محمد الحربي
 41543 هالليايناس  د. مديرة وحدة االرشاد األكاديمي

 41419 ريم ملحم السبيعي سكرتيرة وحدة االرشاد األكاديمي
 36861 مي يحيي الجريفاني -ا رئيسة وحدة الخريجات
 36859 لمياء بدر الحمدان مديرة وحدة الخريجات

 37697 الصالحسليمان ريم  منسقة المسؤولة المجتمعية

 41492 رشيد بن ابراهيم ند. جيها سة لجنة السيررئي

 لجنة السير
 37618 سارة ابراهيم بن تويم

 39387 هدى الضبيعي

 المكتبة
 37652- 41442 نوره الرفيق- أمل الرقيبة

 43175 العنود عثمان العنيزي
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3 
 41479 أ. ريم الدبيان وحدة القياس والتقويم

 41425 نغم صالح الخنين سكرتيرة وحدة القياس والتقويم

 36874 عبير رمضان مديرة إدارة البيانات وقياس اآلداء 4
 

 إدارة البيانات وقياس اآلداء
 41939 عهود الشهراني
 37149 بدرية األحمرى

 
 
 
 
 

5 
 

 41458 أ. خلود فرحان المطيري الطالبية إدارة الخدماتمديرة 
 41541 نورة ابراهيم الصبيحي سكرتيرة إدارة الخدمات الطالبية

 منسقة الخدمة االجتماعية
 لواكرات

 37416 نوال العرفج

 42993 بشرى الطيار األنشطة الطالبية

 
 

مكتب وكالة التوجيه واالشراف االجتماعي 
 فسيوالن

  نورة السهلي
41519 

 41504 سعدى صراني
 41517 أمجاد السيف

 41443 ريم البلوي
 41443 فاتن السفاعي
 43229 رحاب الخليفي

 37462 د/ مها الضبيحي وكيلة الخدمات المساندة 6

 37154 مي عبد العزيز الموسى سكرتيرة الخدمات المساندة

 
 
 
 
 

7 
 

 41516 الشهريمحمد شريفة  اءة اإلداريةمديرة إدارة الكف
 37486 فرج زفدوى عبد العزي مديرة وحدة الموارد البشرية

 
 البشرية سكرتارية الموارد

 41398 لطيفة ناصر السياري
 41427 الهتمي هجواهر عبد الل

 41477 خلود محمد الجريس اإلداريةوحدة االتصاالت  مديرة
 43107 فاطمة صالح المطيري اإلدارية سكرتيرة وحدة االتصاالت

 36864 مي محمد الراشد
 41476 اريج راشد ال عثمان مديرة وحدة المحاسبة
 37670 البيالي مأميرة عبد الكري وحدة العالقات العامة

 41534 نجر القحطانيمحمد نورة  وحدة االعالم
 41394 ينورة عايض القحطان وحدة ادارة المحتوى اإللكتروني

 41422 نوف مقبل الخضيري وحدة الصيانة والتشغيل
 41418 سلوى الفريح وحدة العهدة

 جواهر سليم الرشيد
 

41424 
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8 

الحاسب اآللي وتقنية برنامج علوم  مشرفة
 المعلومات

 41434 هند الناهض. أ

 
 وتقنية المعلومات الحاسب اآلليعلوم  سكرتارية

 41423 روا ناصر العقيل
 41432 الجديمي نهالة عبد الرحم

 36862 الفاضل زدالل عبد العزي
 36850 منال حسين التمامي

 41448 د. ناهد احمد علي وكيلة الشؤون التعليمية بالقسم
ومديرة وحدة التعلم البرنامج بمنسقة الجودة 

 االلكتروني

 41545 عادل دمق د. بثينة

 41498 مقديشود/أمينة سمير  مديرة البرنامج

 41454 مد/ لبنى عبد الكري وحدة الشهادات المهنية 9
 36842 اماني سليمان السبعان سكرتيرة وحدة الشهادات المهنية

 
10 

 22719 أ/ أماني الشنيبر رئيسة وحدة البرنامج
 37156 دمنيرة صالح العبي سكرتارية وحدة البرامج

 41467 د. رنا العقيلي رئيسة لوحدة تطوير األعمال بالكلية التطبيقية 11
 43460 بدرية سعد المسعر سكرتيرة وحدة األعمال

 
 
 
 
 
 

12 

 37360 محمد الحجاج أ.هال العلوم االداريةبرنامج  مشرفة
 37651 الهنوف كدسة-أ بالبرنامجوكيلة الشؤون التعليمية 

 
 

 االدارية امج العلومرب سكرتارية

 41487 هياء محمد العمري

 41455 فوزية الحارثي

 41405 هند وليد المحبوب

 41495 إيمان توفيق الروبي د. بالبرنامج منسقة الجودة

 37357 مرام صبري –د  رئيسة لجنة البحث العلمي

 37673 سعيد عرفان نيفين -د مديرة برنامج التسويق والتسويق عن بعد

 41494 رنده الجيلي النيل د. مديرة البرنامج
 41505 نورالدين الذهبي عفاف .د رئيسة اللجنة الفنية

 37258 هياء ناصر الشريف سكرتيرة برنامج تسويق عن بعد 13

 
14 

 41489 أ/ مشاعل الحقباني كاتارئيسة وحدة الشر
 37509 فاطمة العلوال سكرتارية وحدة الشراكات
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15 

 41491 د. وسام محمد إبراهيم رئيسة وحدة اللغة اإلنجليزية العلوم والدراسات االساسيةبرنامج مشرفة 
 21805 ا. سارة السليم شؤون الطالبات بالقسم وكيلة

 ابراهيم الغنيم عهود العلوم والدراسات االساسيةبرنامج سكرتارية 
 

41469 
 

 37151  منيرة محمد المنصور سكرتيرة وحدة اللغة االنجليزية
 
 
 

16 

 37352 إيناس فارس يحي. د الضيافة والفندقةبرنامج  مشرفة
 37622 نجلة الشمري الضيافة والفندقةبرنامج سكرتارية 

 41404 فاطمة ناصر السلمي
 37392 حمد السيدد. داليا م منسقة شؤون الطالبات

 41544 الفاطمة فتح الله. د بالبرنامج  رئيسة لجنة السير واالختبارات
 

17 
 37346 د. أيمان مرتضى مديرة برنامج دبلوم مكافحة العدوى

 41440 عزة محمد االسمري العلوم الطبيةبرنامج سكرتيرة 
 41436 حصة عيد العاصمي 

 39566 المطيريهنيه عايض  الحركة والنقلوحدة  18
 37859 أمل الفهيد

  إيمان العبيد مكتب الدعم الفني وتقنية المعلومات 19
 منال المطيري 37600

 
20 

 
 مكتب السالمة

  الجوهرة الحبيب
 بدرية الشمري 37558

 
21 

 37456 غرسة القرني  مكتب المنشآت والتشغيل
 447217 أمل العمير 

22  
 اسالتالمر

 41542 نورة بنت ذياب الحويل
 41426 موضي العتيبي

 37418 فاطمة شوك
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 36863 منيرة ال الشيخ لبرامج الدبلوم المدفوعةمنسقة الجداول واالختبارات  1
 36860 زهرة االحمري مديرة مكتب التدريب التعاوني لبرامج الدبلوم المدفوعة 2
مشرفة برامج العلوم اإلدارية واالنسانية لبرامج الدبلوم  3

 المدفوعة
 37232 سليمانعثمان اماني  -د

 ------ داليا القرني مديرة النشاط الطالبي لبرامج الدبلوم المدفوعة 4
 36872 أحمدعثمان والء  -د مشرفة البرامج العلوم التطبيقية 5
 ------ علي الرباعي أماني األكاديمي لبرامج الدبلوم المدفوعة مديرة اإلرشاد 6
 23865 هدى الدخيل رئيسة وحدة الموارد البشرية لبرامج الدبلوم المدفوعة 7
 36841 مصطفى لبيبنى د/ م الدبلومات المهنية مشرفة  8

 36894 حصة العمران  سكرتيرة الدبلومات المهنية  
          العباد هعبد اللدى د/ ه خطيطرئيسة وحدة الت 

37157            
  

 
 سكرتارية الوحدة                  

          أماني السماعيل  
43492 

-----          أسماء العامر  
----  

-----          حنان البقمي  
---- 

 ------- باح عبد المحسن رانا مص /د  وكيلة مشرفة برامج العلوم األدارية واإلنسانية المدفوعة 10
 37245 عهود مشبب العمري  مديرة برنامج اللغة اإلنجليزية إلدارة األعمال  11
 ------- هياء عادل اللهيبي  مديرة برنامج التحرير والسكرتارية  12

 

 

 


