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 235-0203        يم/ الشارق

 االسم م
 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها
املــ

 13940 االدارة العامة للعالقات واالعالم 10 مساعد إداري مشرف 9 أخصائى عالقات عامة حممد عبدهللا عبدالرمحن النافع 1 
 16896 االدارة العامة للتخطيط وامليزانية 10 أخصائي ميزانية 9 أخصائي ختطيط فهد حسن علي القرين 2
 14973 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 10 أخصائي قواعد بياانت 9 أخصائي قواعد بياانت خالد سليمان ابدى العصارى 3
 18142 ادارة املشرتايت 10 أخصائي مشرتايت 9 أخصائي مشرتايت ابراهيم عبدالرمحن اجلنوىبمحود  4
 8639 عمادة شؤون املكتبات 10 أمني مكتبة 9 أمني مكتبة عيسى عبدهللا عيسى الدريهم 5
 14549 عمادة شؤون املكتبات 10 مدير مركز بيع الكتب 9 أمني مكتبة مطلق حممد مطلق العتيىب 6
 4750 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 أمني مكتبة 9 أمني مكتبة جهري ابراهيم عبدهللا اهلوشان 7
 96475 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 أمني مكتبة 9 أمني مكتبة مىن بنت محود  حامد االحيمر املطريي 8
 36720 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 ابحث علمي 9 علمي ابحث امل سليمان تركي العنزي 9

 35598 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 ابحث علمي 9 ابحث علمي رمي عبدالرمحن  حباب 10
 35632 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 ابحث علمي 9 ابحث علمي بدريه عجيان سعد العجيان 11
 36004 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 10 ابحث علمي 9 ابحث علمي شيخه حممد عبدهللا الشثرى 12
 15950 كلية الصيدلة 10 رئيس فين خمترب 9 فين خمترب عبدهللا محاد عبيد احلماد 13
 12889 ابملدينة اجلامعية للطالباتكلية العلوم  10 رئيس فين خمترب 9 فين خمترب امريه حسن على عبدهللا احملاسنه 14
 36832 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 رئيس فين خمترب 9 فين خمترب عبري سعد  الطمره 15
11929 كلية علوم االغذية والزراعة 10 أخصائي خمترب 9 فين خمترب حممد فهد سعد السرب 16

كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة اجلامعية  10 أخصائي خمترب 9 فين خمترب وداد عبيد سليمان الشريف 17 0
 للطالبات

12619 
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10157 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 أخصائي شئون طالب 9 كبري مراقيب طلبة نوره عبدالرمحن انصر احلماين 18 
القبول مدير إدارة  9 كبري مراقيب طلبة موضى عبدالعزيز حممد الشنيفى 19 3

 والتسجيل
كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة اجلامعية  10

 للطالبات
35255 

 14367 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 10 مدير إدارة شئون املوظفني 9 مدير ادارة الشئون املالية امحد جبري رده العيسى 20
مديرشعبة مشرتايت  ساره حمفوظ عبدالعزيز املعيذر 21

 ومستودعات
 7556 ادارة املشرتايت ابملدينة اجلامعية للطالبات 10 أخصائي مشرتايت 9

مدير إدارة الشئون املالية  9 مراقب إداري سعاد سامل عبداخلالق حجر 22
 واالدارية

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  10
 للطالبات

36130 
 7935 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 10 اخصائي تدريب 9 إداري مشرفمساعد  هادى فرج سعد القحطاىن 23
مدير إدارة الشئون   9 مساعد إداري مشرف انصر مرزوق انصر  العنيزان 24

 واالدارية
 35971 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 10

الشئون املالية مدير إدارة  9 مساعد إداري مشرف حممد صاحل عبدهللا احلسون 25
 واالدارية

 3754 مستشفى امللك خالد اجلامعي 10
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع ابملدينة اجلامعية  10 مساعد إداري مشرف 9 مسجل معلومات مشرف عبري عبدهللا ابراهيم  الشاعر 26

 للطالبات
35901 

 28508 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 10 إداري مشرفمساعد  9 مسجل معلومات مشرف مها هارون سرور ادم احلمد 27
 12580 عمادة شؤون الطالب 10 إخصائي إجتماعي 9 مشرف إجتماعي عبدالعزيز على عبدهللا العواد 28
 5240 مستشفى امللك خالد اجلامعي 10 إخصائي إجتماعي 9 مشرف إجتماعي مضاوى جويعد سعد العجمى 29
 10011 برانمج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 10 مصمم برامج 9 مصمم برامج الذويبمىن حممد ابراهيم  30
 14415 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 10 مصمم برامج 9 مصمم برامج ايسر فياض ظاهر احلرىب 31
 17108 مركز الدراسات الزلزالية 10 مصمم برامج 9 مصمم برامج شباب مسلم بطى السبيعى 32
 18279 مستشفى امللك خالد اجلامعي 10 مصمم برامج 9 مصمم برامج مشاعل مبتل غازى العتيىب 33
 20751 كلية اهلندسة 10 مهندس كيميائي 9 مهندس كيميائي عطيه عوض زايد الفهمى الزهراىن 34
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 6516 هيئة التدريس واملوظفنيعمادة اعضاء  9 أخصائى شئون موظفني 8 أخصائى شئون موظفني خالد حممد عبدهللا بن دعيلج 35 
 34051 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 9 أخصائى عالقات عامة 8 أخصائى عالقات عامة يوسف سعيد سعد االمحرى 36
 35973 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 9 أخصائى عالقات عامة 8 أخصائى عالقات عامة محود سعود عبدهللا  البصرى 37
 33286 عمادة شؤون الطالب 9 أخصائي تغذية 8 أخصائي تغذية عثمان حممد عبدهللا التوجيرى 38
 18189 دار جامعة امللك سعود للنشر 9 إخصائي 8 ابحث حسن حممد سعيد العمرى 39
 15150 وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 9 أخصائي ختطيط 8 ابحث ختطيط زاهر امحد عبدهللا الشهرى 40
 35299 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي عبري عبدهللا عبدالرمحن الشهرى 41
 35298 اقسام العلوم والدراسات الطبية 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي صباح علي حممد الشهرى 42
 36161 ابملدينة اجلامعية للطالباتعمادة البحث العلمي  9 ابحث علمي 8 ابحث علمي فوزيه صاحل عبدالرمحن امليمان 43
 36155 عمادة التطوير واجلودة ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي عيده خلف غثوان العنزى 44
 35919 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي ران رشيد على  ابوحسان 45
 35918 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي الضوحيىغاده حممد حسني   46
 35943 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي هاجر خالد هادى  العمرى 47
 35661 للطالبات كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي لطيفه عبدالرمحن حممد احلميد 48
 36157 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي فاطمه سليمان حممد الفيفى 49
 36179 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي نوره سامل دحيم الدوسرى 50
 36184 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي هنادى يعقوب  الصقري 51
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 37346 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي مها ابراهيم حممد القاسم 52 
 36164 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي ماجده فهد عبدهللا املرشود 53
 35629 مستشفى امللك خالد اجلامعي 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي امحد  ال سيف مسريه 54
 35107 وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 9 ابحث علمي 8 ابحث علمي يعقوب رايض يعقوب اجلندل 55
 35889 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 9 أخصائي خمترب 8 ابحث خمترب امنه حممد عبدالعزيز  املطرد 56
 35891 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 9 أخصائي خمترب 8 ابحث خمترب ورده على ابراهيم  غبريى 57
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  9 حملل خمترب 8 ابحث خمترب دالل سعد ابراهيم  الشنيفى 58

 للطالبات
35932 

 18381 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 9 رئيسة قسم الطالبات 8 رئيسة قسم الطالبات مىن على عبدالرمحن الغامدى 59
 35740 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 سكرتري 8 سكرتري رميه سعد عبدالعزيز الوعالن 60
 19505 كلية اآلداب 9 مدير العالقات العامة 8 سكرتري صحفي سامى عبدالعزيز عثمان الدخيل 61
 12550 وكالة اجلامعة للمشاريع 9 فين اتصاالت 8 فين اتصاالت منصور عثمان منصور احلسني 62
 13325 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 9 فين تشغيل اآلت 8 فين تشغيل اآلت عبدهللا سليمان عمران العمران 63
 17136 كلية الرتبية 9 فين تشغيل اآلت 8 فين تشغيل اآلت سليمان سعود راشد العريفج 64
 22847 عمادة شؤون الطالب 9 فين تغذية 8 فين تغذية امحد عبدهللا عبدالعزيز احلميد 65
 18177 كلية العلوم 9 مشرف صيانة 8 فين صيانة حممد عبدالرمحن سعد العتيىب 66
 35522 اجلامعية للطالباتكلية اآلداب ابملدينة  9 فين خمترب 8 فين خمترب رمي عبدهللا سعود بن فايز 67
 12936 كلية علوم االغذية والزراعة 9 فين خمترب 8 فين خمترب على حممد على الشيخى 68
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 35346 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 فين خمترب 8 فين خمترب عفاف صاحل فرحه الغامدى 69 
 35254 كلية الطب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مراقيب طلبةكبري  8 كبري مراقيب طلبة هيا فهد سعد القحطاىن 70
 10109 االدارة املالية 9 مدير ادارة الشئون املالية 8 حماسب حممد عبدالعزيز عبدالرمحن الدوس 71
 16916 كلية طب االسنان 9 حماسب 8 حماسب سعود عبدالعزيز عبدهللا العصيمى 72
 35330 إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 حملل ومصمم نظم 8 حملل مىن عبدالرمحن  العيسى 73
 18687 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 9 مدقق حساابت 8 مدقق حساابت فهد عايض جدعان عتيىب 74
 12584 املشرتكةعمادة السنة األوىل  9 أخصائي تنظيم 8 مدقق رواتب بندر عبدالعزيز عبدهللا السعيد 75
 6938 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 9 أخصائى شئون موظفني 8 مدقق شؤون موظفني عبداحملسن عبدالغىن  النفيسه 76
 14988 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 9 أخصائى شئون موظفني 8 مدقق شؤون موظفني خالد فهد مدهللا احلامد 77
 12939 مستشفى امللك خالد اجلامعي 9 أخصائى شئون موظفني 8 مدقق شؤون موظفني العتيىبمبارك هزاع مبارك  78
 14399 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 9 أخصائى شئون موظفني 8 مدقق شئون موظفني عاهد عبدالرمحن انصر الدخيل 79
 13659 مستشفى امللك خالد اجلامعي 9 موظفنيأخصائى شئون  8 مدقق شئون موظفني انصر عبدهللا حممد الوزره 80
 13960 مستشفى امللك خالد اجلامعي 9 مشرف أسكان 8 مراقب اسكان فرايل عبدالعزيز  العقيل 81
 35113 برانمج استقطاب االساتذة والباحثني املتميزين 9 مفتش إداري 8 مساعد إداري مشرف نورس انصر عبدالرزاق الفواز 82
 35601 عمادة الدراسات العليا 9 منسق قبول وتسجيل 8 مساعد إداري مشرف عبدهللا سعد الراشدمشاعل  83
10161 عمادة الدراسات العليا 9 منسق قبول وتسجيل 8 مساعد إداري مشرف شيخه حممد عبدهللا اخلميس 84

 35862 عمادة شؤون الطالب 9 مدير شعبة االسكان 8 مساعد إداري مشرف عبدالعزيز على حممد ال بن محد 85 5
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 35868 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مساعد إداري مشرف 8 مساعد إداري مشرف غزوى حممد مثال  العتيىب 86 
 36663 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مساعد إداري مشرف 8 مساعد إداري مشرف هيا عبدالعزيز  الشايب 87
 36185 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مراقب إداري 8 مساعد إداري مشرف هوازن حممد عبدالرمحن بن جربين 88
 35873 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 9 مساعد إداري مشرف 8 مساعد إداري مشرف هيفاء حممد ابراهيم  املهنا 89
 18615 كلية اهلندسة 9 أخصائي تطوير إداري 8 مساعد إداري مشرف مشعل صاحل حممد العصيمى 90
 8081 كلية اآلداب 9 مسجل معلومات 8 مسجل معلومات صاحل حامد صاحل احلامد 91
 35850 معهد اللغوايت العربية 9 مسجل معلومات 8 مسجل معلومات مشرف اريج سعود سعد  الدغيم 92
 34183 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف إجتماعي 8 إجتماعيمشرف  فادي حممد فرج الدوسري 93
 34264 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مشرف إجتماعي 8 مشرف إجتماعي مجيله حممد رافع العمري 94
 17782 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان وداد عبدهللا حممد خواجى 95
 26081 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان النفيسهحممد على حممد  96
 33991 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان سلمان عبداحملسن عايض األمسري 97
 34181 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان عمر مسفر عتيق الدوسري 98
 34180 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 أسكانمشرف  حممد عبدالعزيز عبدهللا السوية 99

 34182 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان عبدالرمحن عبدالعزيز محد الناصر 100
 34184 عمادة شؤون الطالب 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان عبدالعزيز عبدهللا صاحل بن مشعان 101
 35418 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مشرف أسكان 8 مشرف أسكان هياء دهام رشيد السبيعي 102



 
 

7 
 235-0203        يم/ الشارق

 االسم م
 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها
املــ

 35058 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 9 مصمم برامج 8 مطور برامج أول مي عبدهللا محود املوسى 103 
 34164 عمادة التعامالت االلكرتونية 9 مصمم برامج 8 مطور برامج أول ايسر مطلب حممد النفيسه 104
 34162 عمادة التعامالت االلكرتونية 9 مصمم برامج 8 مطور برامج أول فهد سعود سعيد اهلزري 105
 35702 عمادة القبول والتسجيل 9 مصمم برامج 8 مطور برامج أول منال ابراهيم  الزهراىن 106
 36133 والتسجيلعمادة القبول  9 مصمم برامج 8 مطور برامج أول شادن حممد حسني احلسني 107
 28029 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 9 مفتشة نساء 8 مفتشة نساء مها عبدهللا راشد القميزى 108
معهد امللك عبد هللا للبحوث والدراسات  9 مهندس كيميائي 8 مهندس كيميائي منيف مطلق مزيد العتيىب 109

 االستشارية
36173 

 35138 كلية العلوم الطبية التطبيقية 9 مساعد إداري مشرف 8 آلهانسخ  سعد عبدهللا نضاد السهلى 110
 4724 كلية الطب ابملدينة اجلامعية للطالبات 9 مساعد إداري مشرف 8 انسخ آله بلغتني حصه عبدهللا عبدالعزيز الدريىب 111
 11655 ابملدينة اجلامعية للطالباتكلية الطب  9 انسخ آله مشرف 8 انسخ آله بلغتني جناه عبدهللا عبدالعزيز اهلباد 112
معهد امللك عبد هللا للبحوث والدراسات  9 مساعد إداري مشرف 8 انسخ آله بلغتني انيف فيحان على احلرىب 113

 االستشارية
36175 

 15515 كلية اآلداب 8 أمني مستودع 7 أمني مستودع امحد حسني على الصاحل 114
 13561 ادارة االستدامة وتطوير البيئة 8 أمني مستودع فين 7 أمني مستودع فين امحد عبدهللا حممد الدريهم 115
 26933 عمادة شؤون املكتبات 8 مفهرس 7 أمني مكتبة تركى حممد مطر االسلمى الشمرى 116
 34128 عمادة شؤون املكتبات 8 أمني مكتبة 7 أمني مكتبة حممد ضيف هللا حممد املزيد 117
 34124 عمادة شؤون املكتبات 8 أمني مكتبة 7 أمني مكتبة عبدهللا الراشدانصر عبدالعزيز  118
 34156 عمادة شؤون املكتبات 8 أمني مكتبة 7 أمني مكتبة عبدهللا حممد منصور الشمراىن 119
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 36121 عمادة شؤون املكتبات 8 أمني مكتبة 7 أمني مكتبة دالل حممد  الزير 120 
 35384 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 أمني مكتبة 7 أمني مكتبة امساء حممد زارب القحطاىن 121
 35742 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 أمني مكتبة 7 أمني مكتبة اماىن فهد عبدالعزيز العقيلى 122
 35304 اجلامعية للطالبات كلية العلوم ابملدينة 8 ابحث 7 ابحث ميسون مجال عثمان الشنواين 123
 35602 كلية العلوم الطبية التطبيقية 8 ابحث إجتماعي 7 ابحث إجتماعي رمي عبدهللا سعد الراشد 124
رميه بنت ضيف هللا بن حباب الضويفري  125

 املطريي
 96497 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث احصاء 7 ابحث احصاء

 97846 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث 7 ابحث احصاء عبدهللا منصور احلبسفرايل  126
 16000 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 رئيس قسم 7 ابحث تدريب وابتعاث حامد زيد مدهللا احلامد 127
عبدالرمحن بن حسني بن حممد آل هاشم  128

 احلمزي
 99936 االدارة العامة للعالقات واالعالم 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد

 97398 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد امال سليمان ايسني جعمور 129
 96302 للطالباتعمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية  8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد البندري بنت حممد عبدهللا اللحيدان 130
 98687 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد حليمه عبدهللا مرعي مشوع 131
12194 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد اميان بنت عبدالرمحن  عبدالعزيز احلسني 132

 98487 عمادة الدراسات العليا 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد منال عبدالرمحن حممد اابمني 133 9
نوره بنت سليمان  عبدهللا بن العبدالعزيز  134

 الصقعيب
 96848 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد

 97655 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 مساعدابحث علمي  غاده حممد بن مسلم الشوميان 135
 98915 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد حوريه عبدالعزيز فهد الدهيش 136
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10041 اجلامعية للطالباتكلية العلوم ابملدينة  8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد مهاء براك ضياع الظفريي 137 
نوره طعيميس غازي بن زايد املورقي  138 8

 العتييب
10117 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد

10062 للطالبات كلية اللغات والرتمجة ابملدينة اجلامعية 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد هند بنت انصر عبدهللا بن علي املوينع 139 2
10013 كلية طب االسنان 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد جيهان بنت عدانن  غالب الشريف 140 4
كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد امساء بنت عبدهللا بن حممد الشدي 141 6

 للطالبات
10154

 99732 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد املبرييكهنى فهد عبدهللا  142 4
 99109 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 8 ابحث علمي 7 ابحث علمي مساعد مضاوي صاحل عبدهللا الناصري التميمي 143
عبدالعزيز بن ظافر بن علي البكري  144

 الشهري
10207 كلية العلوم 8 ابحث 7 جيوفيزايئي

 13565 كلية الرتبية 8 خطاط و رسام 7 خطاط و رسام عبدالعزيز عبدهللا عبدالرمحن الغاشم 145 0
 18248 كلية السياحة واالاثر 8 رسام معماري 7 رسام طارق صاحل فايز احلرىب 146
رئيس قسم الدورات  جاسر بن حممد بن عبدالعزيز الشايع 147

 التدريبية
10673 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 ابحث تدريب وابتعاث 7

 15435 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 مدقق رواتب 7 رئيس قسم الرواتب ابراهيم على عبدهللا الدواس 148 4
 35215 اجلامعية للطالبات عمادة شؤون الطالب ابملدينة 8 رئيسة قسم الطالبات 7 رئيسة قسم الطالبات عبري سعد عبدهللا الدايل 149
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع ابملدينة اجلامعية  8 أخصائى عالقات عامة 7 سكرتري غاده انصر فهد الدوسرى 150

 للطالبات
35131 

 11768 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 أخصائى عالقات عامة 7 سكرتري ساره محد عبدهللا اجلرب 151
 35897 كليات اجلامعة فرع املزامحية 8 سكرتري 7 سكرتري عبدهللا سعد انصر  اهلوميل 152
 35294 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 أخصائى عالقات عامة 7 سكرتري منريه عبدهللا حممد شعيل 153
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 13349 ابملدينة اجلامعية للطالباتكلية اآلداب  8 سكرتري 7 سكرتري صاحله حممد صاحل القرىن 154 
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  8 سكرتري 7 سكرتري عبري حممد فهد القسومى 155

 للطالبات
35686 

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  8 أخصائى عالقات عامة 7 سكرتري عبري فهد عبدهللا العرفج 156
 للطالبات

35708 
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  8 سكرتري 7 سكرتري اروى سعد  القضيىب 157

 للطالبات
35709 

 35484 كلية اللغات والرتمجة ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 أخصائى عالقات عامة 7 سكرتري هنادى عبدهللا عبدالرمحن احلمود 158
مركز خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة ابملدينة  8 سكرتري 7 سكرتري امل محد  بن شيحه 159

 اجلامعية للطالبات
35291 

 35362 معهد االمري سلطان ألحباث التقنيات املتقدمة 8 أخصائى عالقات عامة 7 سكرتري فواز سليمان شارع العتيىب 160
10109 الطبكلية  8 أخصائي تغذية 7 فين تغذية آمنه حسني حممد عشي كعيب 161

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  8 فين تغذية 7 فين تغذية نوره انصر  عبدهللا ال حسني 162 2
 للطالبات

97342 
12297 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 فين دعم 7 فين دعم البندري بنت سعود  بن هاجس السبيعي 163

 35962 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 8 فين دعم 7 فين دعم عويد الشهرىعائض على  سرحان  ال  164 7
 15136 ادارة صيانة املرافق اخلارجية 8 فين زراعي 7 فين زراعي ابراهيم حممد موسى النفيسة 165
 28061 كلية علوم االغذية والزراعة 8 فين زراعي 7 فين زراعي ابراهيم حممد علي املكي 166
 36746 االدارة العامة للصيانة 8 فين صيانة اآلت 7 فين صيانة اآلت حممد حسن محد القحطاين 167
 35431 عمادة القبول والتسجيل 8 فين صيانة اآلت 7 فين صيانة اآلت عبدهللا حممد ابراهيم البخيت 168
 98851 ابملدينة اجلامعية للطالباتعمادة شؤون الطالب  8 فين خمترب 7 فين خمترب هياء سليمان ابراهيم اجلدعان 169
10137 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 فين خمترب  7 فين خمترب سحر انصر حممد الفواز 170

2 
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 15143 كلية الصيدلة 8 فين خمترب 7 فين خمترب سلطان على عبدهللا الشعالىن 171 
 96861 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 فين خمترب 7 فين خمترب امل  جزاء  عشيش  املخلفي احلريب 172
 97008 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 فين خمترب 7 فين خمترب هبه امحد  يوسف بن حممد  املغريب 173
10152 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 فين خمترب 7 فين خمترب دالل انصر حممد اليوسف 174

10008 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 فين خمترب 7 فين خمترب خرييه علي سعيد زندان 175 7
 14428 عمادة الدراسات العليا 8 مسجل طلبه 7 كاتب امين حممد سعد الراشد 176 9

 5684 اخلارجيةادارة صيانة املرافق  8 كهرابئي 7 كهرابئي ابراهيم محد ابراهيم املنيف 177
 35894 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 8 كهرابئي 7 كهرابئي فهد امنري بطاح  الدعجاىن 178
اميان فهد بن عبدالرمحن بن فهد  179

 النغيمشي
 98785 برانمج الشراكة العلمية الدولية 8 مرتجم 7 مرتجم

برانمج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصم  8 لغة اشارةمرتجم  7 مرتجم لغة اشارة مها خالد عايد املطريي 180
 وضعاف السمع

10163
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع ابملدينة اجلامعية  8 حماسب 7 حماسب أماين عبدهللا إبراهيم الغفيلي 181 0

 للطالبات
92080 

 15441 االدارة املالية 8 حماسب 7 حماسب فهد ابراهيم انصر الفوزان 182
 32463 االدارة املالية 8 مدقق حساابت 7 حماسب ايسر سعود محد السلوم 183
 34213 االدارة املالية 8 مدقق حساابت 7 حماسب سعد عبدالرمحن سعد املرشد 184
 17225 معهد اللغوايت العربية 8 حماسب 7 حماسب انيف فاحل انصر السبيعى 185
 35018 وكالة اجلامعة للمشاريع 8 حماسب 7 حماسب حممد سعد  املسعود 186
 34103 كلية اآلداب 8 ابحث اعالمي 7 حمرر صحفي حممد صاحل مطر العنزي 187
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 35285 إدارة النظم واملعلومات ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 حملل نظم أول 7 حملل حاسب آيل جنالء محد عبدالعزيز احلميد 188 
10846 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 اخصائي قواعد بياانت 7 حملل حاسب آيل الزايدي العتييبراكان بن فالح بن سند  189

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  8 حملل نظم أول 7 حملل حاسب آيل امينه على  الشمرى 190 1
 للطالبات

35703 
 35063 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 8 مطور برامج أول 7 حملل حاسب آيل سلوى على حممد بن عبدون 191
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  8 مطور برامج أول 7 حملل نظم مساعد منريه عبداحملسن سلطان العبدالرمحن 192

 للطالبات
96937 

 92260 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 أخصائى شئون موظفني 7 مدقق شؤون موظفني ملياء فواز حممد الفواز 193
 35025 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مدقق شؤون موظفني 7 مدقق شؤون موظفني ورده حممد مسعود اهلاجرى القحطاىن 194
 35027 واملوظفنيعمادة اعضاء هيئة التدريس  8 مدقق شؤون موظفني 7 مدقق شؤون موظفني عبري سعد مساعد الدوسرى 195
 35041 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مدقق شئون موظفني 7 مدقق شؤون موظفني هياء عبدالرمحن عون البيشى 196
 35078 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مدقق شؤون موظفني 7 مدقق شؤون موظفني سعد عبدهللا  املبارك 197
 35383 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مدقق شئون موظفني 7 مدقق شؤون موظفني العنقرىامل سلطان عبدهللا  198
 5389 عمادة القبول والتسجيل 8 مراقب اسكان 7 مراقب اسكان اجلوهره محد عبدهللا بن حميسن 199
 28541 السالمة واالمن اجلامعيادارة  8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن عيسى جربان سلمان ودعاىن 200
 28368 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن فهد معجب فهد العجمى 201
 28065 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن امحد سعيد مجعان الكناىن الزهراىن 202
 33794 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن خالد عبدهللا سعيد القاسم 203
 34170 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن نواف حامد جوابن العنزي 204
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 35233 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة أمن مراقب عبدهللا حراب سهو املطريى 205 
 28085 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن سلمان حيىي على غزواىن 206
 28059 امللك خالد اجلامعيمستشفى  8 و سالمة مراقب أمن 7 و سالمة مراقب أمن ابراهيم على اثبت حكمى 207
إدارة العالقات العامة واإلعالم ابملدينة اجلامعية  8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة عبري عبدالرمحن محد العدواىن 208

 للطالبات
35272 

 34022 اقسام العلوم والدراسات الطبية 8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة مها سعد راشد القريىن 209
 36166 اقسام العلوم والدراسات الطبية 8 مراقب طلبة 7 مراقب طلبة مشاعل عبدالرمحن حممد اللحيدان 210
 35386 عمادة التطوير واجلودة ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مراقب طلبة 7 مراقب طلبة اهلنوف انصر حممد القحطاىن 211
 35269 عمادة السنة األوىل املشرتكة 8 مراقب طلبة 7 مراقب طلبة مشاعل ابراهيم على خميلب 212
 34019 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مراقب طلبة 7 مراقب طلبة نوف منصور عبدهللا الدهيمى 213
 35266 للطالباتعمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية  8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة مشاعل عبدالرمحن ابراهيم الشنيفى 214
 36109 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة جواهر شتيوى حديد العنزى 215
 29260 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة نوف عبدهللا حمسن السهلى 216
 34015 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة العتييبانيفه حمسن سعيد  217
 34045 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة ملياء سليمان ابراهيم النمري 218
 35256 كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 كبري مراقيب طلبة 7 مراقب طلبة عائشه على عبدهللا حساىن 219
 11929 ادارة االسكان 8 مدير االسكان 7 مساعد إداري هدى انصر حممد الطلحه 220
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع ابملدينة اجلامعية  8 مساعد إداري مشرف 7 مساعد إداري نورة خالد حممد البداح 221

 للطالبات
35205 
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 35310 إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مساعد إداري 7 مساعد إداري حسني علي الزاكي يقني 222 
 36652 إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مساعد إداري 7 مساعد إداري رزاز سليمان عبدهللا القحطاين 223
 35357 ادارة النقل 8 مساعد إداري مشرف 7 إداريمساعد  امل على محود املوسى 224
 35022 ادارة مراقبة املخزون 8 مراقب خمزون 7 مساعد إداري سعاد حممد عبدهللا املهيزع 225
 16920 اوقاف اجلامعة 8 مدير شعبة احلركة 7 مساعد إداري اثمر سعد عبدالعزيز الوعالن 226
مساعد إداري مشرف  7 مساعد إداري امريه عبدالعزيز ابراهيم العدوان 227

 ابالقدميه
 35114 برانمج الشراكة العلمية الدولية 8

11692 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مدقق شؤون موظفني 7 مساعد إداري عبري صاحل حممد اجلهين 228
 35399 السنة األوىل املشرتكةعمادة  8 مساعد إداري مشرف 7 مساعد إداري اماىن ابراهيم صاحل الروجيح 229 8

رئيس قسم الشئون  7 مساعد إداري ابراهيم حممد عبداحملسن العتيق 230
 االدارية

 35406 عمادة تطوير املهارات 8
 36633 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مساعد إداري مشرف 7 مساعد إداري هتاين ابراهيم  احلصيين 231
 36190 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مفهرس 7 مساعد إداري حممد  الناصروفاء  232
 36645 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مفهرس 7 مساعد إداري نوره ابراهيم عبدالرمحن آل بن علي 233
10728 كلية ادارة االعمال 8 إداري مشرفمساعد  7 مساعد إداري حممد عبد هللا عثمان السناين 234

 35434 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مساعد إداري مشرف 7 مساعد إداري نوف مرضى فرحان الدوسرى 235 4
 25361 كلية الرتبية 8 رئيس قسم القبول 7 مساعد إداري حسام حممد مسفر ال معتق االمحري 236
مساعد إداري مشرف  7 مساعد إداري عبدهللا السعدىليلى عبدالرمحن  237

 ابالقدميه
 37338 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 8

 35603 كلية الطب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مساعد إداري مشرف 7 مساعد إداري نوير راشد  احلرىب 238



 
 

15 
 235-0203        يم/ الشارق

 االسم م
 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها
املــ

 35308 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 إداري مشرفمساعد  7 مساعد إداري جنال سعود عبدالعزيز العشيوى 239 
 10834 كلية طب االسنان 8 ابحث تطوير اداري 7 مساعد إداري راشد عبدالعزيز راشد الشريدي 240
كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  8 مساعد إداري 7 مساعد إداري عزيزه سعود عبدالعزيز املوسى 241

 للطالبات
35382 

 13665 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 ابحث تنظيم 7 مساعد إداري دايل عبدهللا عبدالعزيز الدايل 242
 24118 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 مدقق شؤون موظفني 7 مساعد إداري سهام عبده سعد قحطاىن 243
 35539 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 8 مساعد إداري 7 مساعد إداري دعد صاحل عبدالعزيز العيسى 244
 35279 أقسام العلوم اإلنسانية 8 مسجل معلومات 7 مسجل معلومات ابتسام انصر عبدهللا اهلويدى 245
 35401 كلية الطب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مسجل معلومات 7 مسجل معلومات خلود امحد عبدالكرمي العبدالكرمي 246
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  8 مسجل معلومات 7 مسجل معلومات ابراهيم عبدهللا الزهراىنساره  247

 للطالبات
35711 

 35180 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 8 مسجل معلومات مشرف 7 مسجل معلومات نوف مانع عليان العتييب 248
 35725 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مشرف إجتماعي 7 مشرف إجتماعي نوف نصيب صاحل الفرحان 249
مركز خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة ابملدينة  8 مشرف إجتماعي 7 مشرف إجتماعي نوره عبدهللا سعد الزامل 250

 اجلامعية للطالبات
35288 

 35199 اقسام العلوم والدراسات الطبية 8 مشرف خدمات 7 مشرف خدمات ابتهاج حسن حممد البعيجان 251
 35906 عمادة القبول والتسجيل 8 مشرف خدمات 7 مشرف خدمات ابمسه عبدالعزيز حممد العيد 252
 16222 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 مشرف خدمات 7 مشرف خدمات حصه عبدالعزيز عبدهللا اهلاجرى 253
 35059 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 برامج أول مطور 7 مطور برامج بندر حممد  اليحىي 254
عبد هللا بن ضعيان بن سعود العضيله  255

 املطريي
10846 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مطور برامج 7 مطور برامج

0 
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 97096 عمادة التعامالت االلكرتونية 8 مطور برامج 7 مطور برامج فرحان بن سعد بن فرحان البخيت 256 
 35903 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 8 مطور برامج أول 7 مطور برامج عبداحملسن سعد عبدالرمحن  الشويعر 257
غاده بنت عبيد بن حممد املصلوخي  258

 العنزي
 95818 كلية الطب واملستشفيات اجلامعية 8 مطور برامج 7 مطور برامج

 26973 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 مطور برامج 7 برامجمطور  امحد حسن على اليامى 259
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  8 مطور برامج أول 7 مطور برامج أول هيفاء عبدالرمحن حممد عبدالعزيز اجلنويب 260

 للطالبات
96743 

 35713 مراقبة املخزونادارة  8 مفتش إداري 7 مفتش إداري جواهر سعد حممد الشهرى 261
 35103 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 مدقق شؤون موظفني 7 مفتش إداري موضى فهد عبداهلادى العجمى 262
 22969 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 8 مفتشة نساء 7 مفتشة نساء فاطمه موسى حيى جساس 263
 25087 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 8 مفتشة نساء 7 مفتشة نساء اجلوهره حممد حشان الدوسرى 264
 36834 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 8 مفتشة نساء 7 مفتشة نساء فاطمة علي  درعان 265
 35012 ادارة املتابعة 8 مفتشة نساء 7 مفتشة نساء هيفاء مساعد عبدهللا اجلميعه 266
 35015 عمادة السنة األوىل املشرتكة 8 نساءمفتشة  7 مفتشة نساء انهد حممد سعد املواش 267
 36106 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 مفهرس 7 مفهرس بدريه عبدهللا  العتيىب 268
 35432 عمادة الدراسات العليا 8 منسق قبول وتسجيل 7 منسق قبول وتسجيل ندى حممد ابراهيم املوسى 269
 35936 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 8 منسق قبول وتسجيل 7 منسق قبول وتسجيل عبدالرمحن  السحيمغاده امحد  270
 36102 كلية اللغات والرتمجة ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 منسق قبول وتسجيل 7 منسق قبول وتسجيل امساء عبداالله علي السبعان 271
كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  8 منسق قبول وتسجيل 7 منسق قبول وتسجيل العلياناماىن عبدهللا عبداحملسن   272

 للطالبات
35887 
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سالمه بن سعد بن خشيبان الظهران  273 
 السهلي

10748 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 8 مهندس كهرابئي مساعد 7 مهندس كهرابئي مساعد
حممد ال سفر حيي بن عبد هللا بن  274 3

 االمسري
مهندس ميكانيكي  7 مهندس ميكانيكي مساعد

 مساعد
10749 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 8

 16994 ادارة النقل 8 ميكانيكي 7 ميكانيكي سريع عيد سريع الدوسرى 275 2
 15457 ادارة املشرتايت 8 انسخ آله 7 انسخ آله حممد مدراب هادى احلرىب 276
 35355 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 8 انسخ آله 7 انسخ آله عبدالرمحن حيىي القحطاىنابتسام  277
 13646 كلية طب االسنان 8 انسخ آله 7 انسخ آله عبدالرمحن عيسى عبدالعزيز العبيدى 278
 13571 واملوظفنيعمادة اعضاء هيئة التدريس  8 انسخ آله 7 انسخ آله بلغتني خلود عبدالعزيز مساعد احلرمل 279
 14431 كلية اآلداب 8 انسخ آله بلغتني 7 انسخ آله بلغتني سعيد عايش إبراهيم الرباهيم 280
 35880 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 8 انسخ آله بلغتني 7 انسخ آله بلغتني جواهر فاحل عواض  احلرىب 281
 16013 كلية الرتبية 8 انسخ آله بلغتني 7 انسخ آله بلغتني سعد على فايز الشهرى 282
 16279 كلية العمارة والتخطيط 8 انسخ آله 7 انسخ آله بلغتني بندر عبدهللا محد الشنار 283
 16024 كلية اهلندسة 8 انسخ آله 7 انسخ آله بلغتني عبيد جزاء عشيش احلرىب 284
 13607 مستشفى امللك خالد اجلامعي 8 انسخ آله 7 انسخ آله بلغتني لولوه عبدهللا زيد بن سعران 285
 16845 وكيل اجلامعة 8 انسخ آله بلغتني 7 انسخ آله بلغتني سامى عبدالرمحن حممد اليوسف 286
 5321 ادارة صيانة املرافق اخلارجية 8 مالحظ اعمال جنارة 7 جنار سعد سعود انصر الربيعان 287
 35117 برانمج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية 7 أمني مستودع 6 مستودعأمني  حممد عبدهللا امحد املسعود الغامدى 288
 38513 عمادة تطوير املهارات 7 أمني مستودع 6 أمني مستودع سلطان حممد حسن الشمراين 289
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 11898 كلية ادارة االعمال 7 أمني مستودع 6 أمني مستودع عبدالعزيز عبدهللا راشد بن زوبع 290 
 21864 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 7 أمني مستودع 6 أمني مستودع عمر العمريقاسم حممد  291
 91622 دار جامعة امللك سعود للنشر 7 أمني مكتبة 6 أمني مكتبة عبدهللا عبداحملسن عثمان العبدالكرمي 292
 99388 عمادة شؤون املكتبات 7 أمني مكتبة 6 أمني مكتبة رانيا سامل حممد شويكان 293
10084 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 ابحث اجتماعي 6 ابحث اجتماعي مساعد امل سعود عبدالعزيز الداود 294

12144 عمادة شؤون املكتبات 7 ابحث علمي مساعد 6 ابحث علمي مساعد عبدهللا بن ابراهيم بن حممد اجلهيمي 295 6
10009 وكالة اجلامعة للمشاريع 7 معماريرسام  6 رسام معماري عبدالعزيز حممد علي العتييب 296 7
 15961 االدارة املالية 7 سكرتري 6 سكرتري عبدالعزيز ابراهيم حممد الناصر 297 3

 28829 عمادة القبول والتسجيل 7 سكرتري 6 سكرتري عمر سعيد عبدهللا الدوسرى 298
 35212 الطالب ابملدينة اجلامعية للطالباتعمادة شؤون  7 سكرتري 6 سكرتري مياده عبدالرمحن حييا الشريده 299
 21885 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 سكرتري 6 سكرتري غيدا جباد فاحل السبيعى 300
 34166 كلية الصيدلة 7 سكرتري 6 سكرتري عبدهللا عبدالرمحن ابراهيم اخلميس 301
 34125 كلية اجملتمع ابلرايض 7 سكرتري 6 سكرتري هادي راشد هادي الدوسري 302
 34136 مدير اجلامعة 7 سكرتري 6 سكرتري خالد على عبدهللا الراجح 303
 34151 وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 7 سكرتري 6 سكرتري ايسر عبدالعزيز راشد كليب 304
 98149 الطالب ابملدينة اجلامعية للطالباتعمادة شؤون  7 فين تغذية 6 فين تغذية عنود خملف بن عوض السبيعي العنزي 305
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  7 فين دعم مساعد 6 فين دعم مساعد نوره حممد علي العمري 306

 للطالبات
10556

6 
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 96351 كلية العمارة والتخطيط 7 فين دعم مساعد 6 فين دعم مساعد صاحل محود هالل السبيعي العنزي 307 
 91631 كلية علوم احلاسب واملعلومات 7 فين دعم مساعد 6 فين دعم مساعد على امحد عبدهللا العيسى 308
 33279 كلية علوم االغذية والزراعة 7 فين زراعي 6 فين زراعي حيىي أمحد مهدي محدي 309
10401 ادارة النقل 7 فين صيانة اآلت 6 فين صيانة اآلت حممد بن عبدهللا بن محد الذايب 310

 91728 عمادة التعامالت االلكرتونية 7 فين صيانة اآلت 6 فين صيانة اآلت عبدالعزيز فهد سيف الشبوي 311 7
 95985 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 فين صيانة اآلت 6 فين صيانة اآلت رؤى عبدهللا حممود رمال 312
 34163 دار جامعة امللك سعود للنشر 7 فين طباعة 6 طباعةفين  عبدهللا منصور امحد سعد 313
 34623 دار جامعة امللك سعود للنشر 7 فين طباعة 6 فين طباعة فهد صاحل سعد املطلب 314
 12095 ادارة مراقبة املخزون 7 مساعد إداري 6 كاتب عبدالعزيز انصر سعود الرامى 315
 98000 عمادة التعامالت االلكرتونية 7 مساعد إداري 6 كاتب أمحد عبدالعزيز تركي الرتكي 316
 35974 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 كهرابئي 6 كهرابئي تركى مرزوق انصر  العنيزان 317
 28276 كلية اهلندسة 7 كهرابئي 6 كهرابئي فهد حممد عبدالكرمي احلسني 318
 34052 عمادة التعامالت االلكرتونية 7 مأمور اتصاالت 6 اتصاالتمأمور  انيف علي عبداملطلب اخليربي 319
 90910 عمادة التعامالت االلكرتونية 7 مأمور اتصاالت 6 مأمور اتصاالت سلطان عبدالرمحن عبدهللا البصرى 320
 26625 كلية احلقوق والعلوم السياسية 7 مأمور صرف 6 مأمور صرف حممد سعد انصر قاسم 321
معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو ابملدينة اجلامعية  7 حمصل ايرادات 6 مأمور صرف عبدهللا سعد الكنهلنوره  322

 للطالبات
35109 

 99960 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 سكرتري 6 مأمور عالقات سعود بن سلطان بن العزه السبيعي 323
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 28258 كلية اآلداب 7 سكرتري 6 مأمور عالقات يوسف سليم سليمان اخلرجيى 324 
 91414 كلية التمريض 7 سكرتري 6 مأمور عالقات  عامه فهد سعد حممد املونس 325
 35393 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مرتجم 6 مرتجم اميان عثمان على الشهرى 326
 35392 اجلامعية للطالباتكلية اللغات والرتمجة ابملدينة  7 مرتجم 6 مرتجم دانيه عدانن بكر مفىت 327
 23280 االدارة املالية 7 حماسب مساعد 6 مساعد إداري رشيد طلق صاحل العتييب 328
10131 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 حماسب مساعد 6 حماسب مساعد منريه بنت انصر عبدالعزيز الدخيل 329

كلية االمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية  7 حماسب مساعد 6 مساعدحماسب  سلمان عيضه عواض احلصيين 330 1
 الطارئة

97696 
 95923 اإلدارة املالية 7 حماسب مساعد 6 كاتب ضاوي علي ضاوي العتييب 331
10048 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 7 حماسب مساعد 6 حماسب مساعد علي بن سليمان بن حيى اليحيا 332

 35341 اقسام العلوم والدراسات الطبية 7 فين خمترب 6 حمضر خمترب اشواق حممد عبدالعزيز العيد 333 2
 35006 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 فين خمترب 6 حمضر خمترب شذى سعيد  الزهريى 334
 35651 ابملدينة اجلامعية للطالباتاملخترب املركزي  7 فين خمترب 6 حمضر خمترب نوره امحد حممد الزهراىن 335
 37349 املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 فين خمترب 6 حمضر خمترب نوف عبدهللا راجح الطوير 336
 35622 مستشفى امللك خالد اجلامعي 7 فين خمترب 6 حمضر خمترب عائشه عبدهللا  الصقر 337
 9787 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة أمنمراقب  صاحل سعيد مجعان الزهراين 338
 28048 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن طايع ضافر حممد الدوسرى 339
 28523 السالمة واالمن اجلامعيادارة  7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن فايز سليمان محيدان الفدعاىن 340
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 24517 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن سليمان صاحل على الدريويش 341 
 35245 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن على منادى امحد العنزى 342
 35811 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن حيىي مهالن امحد سحارى 343
 36019 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن سامي حممد عبدهللا الطمره 344
 36736 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن عادل عبدهللا علي  كعيب 345
 36848 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن يزيد أمحد عيسى  عسريي 346
 36859 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 سالمةو  مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن فهد أمحد صوعان عايت 347
 96928 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن سعد راشد عبدهللا الفرزان 348
 10111 اجلامعيمستشفى امللك خالد  7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن حممد حزام مرزوق الدوسرى 349
 35249 مستشفى امللك خالد اجلامعي 7 و سالمة مراقب أمن 6 و سالمة مراقب أمن محدان رمثان محود السبيعى العنزى 350
نوف انصربن مساعد عبدالرمحن ال  351

 ساعد
 18031 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مشرف خدمات 6 مراقب خدمات

دارك منرية بنت مناحي بن ومسي بن  352
 السليس العتييب

10014 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 7 مشرف خدمات 6 مراقب خدمات
10108 وكالة اجلامعة للمشاريع 7 مشرف خدمات 6 مراقب خدمات مساعد هايف مساعد العتييب 353 9
 98314 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة امل على سعد الكثريي 354 8

 38085 اقسام العلوم والدراسات الطبية 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة سلمى عبدهللا مسفر االمحرى 355
10113 اقسام العلوم والدراسات الطبية 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة مضاوي بنت صاحل  عبدالرمحن الربع 356

اريج بنت علي بن سرحان بن مسفر ال  357 6
 سرحان الغامدي

10108 عمادة الدراسات العليا 7 مراقب طلبة 6 طلبة مراقب
5 
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 34020 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة مهاء علي سعد العصفور 358 
 33998 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة هيفاء سعد حممد احلقباىن 359
 98420 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة انصر بن سيفمي فهد  360
 99208 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة منريه بنت حممد ابراهيم املزروع 361
10064 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة شيخه سعود رشود الرشود 362

10116 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة بسمه عبدالعزيز صاحل بن منديل 363 3
10007 كلية الطب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة هديل خالد عبدهللا اهلوميل 364 4
 97153 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 مراقب طلبة 6 مراقب طلبة امل عبدالعزيز ابراهيم الباليل 365 9

 33769 عمادة شؤون املكتبات 7 مرمم 6 مرمم محد حممد عبدالعزيز الغنام 366
10735 التدريس واملوظفنيعمادة اعضاء هيئة  7 مدقق شئون موظفني 6 مساعد اداري عفاف أمحد  حممد العنقري 367

10819 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مدقق شئون موظفني 6 مساعد اداري حنان  فايز  عبداحلميد الفايز 368 8
 36174 عمادة القبول والتسجيل 7 منسق قبول وتسجيل 6 مساعد اداري مي امحد  العبدالكرمي 369 3

 35000 مدير اجلامعة 7 مساعد إداري 6 مساعد اداري عبدالرمحن انصر بندر العتييب 370
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري منال بنت عبداللطيف عبدهللا العبيد 371

 للطالبات
96978 

 93471 اإلنسانيةأقسام العلوم  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري مرمي أمحد عمر العلويط 372
 97314 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مدقق شئون موظفني 6 مساعد إداري دالل عبدهللا فهد الشمري 373
 97520 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مدقق شئون موظفني 6 مساعد إداري غاده فهد بن صاحل بن عبدالعزيز الرامي 374
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حممد بن سليمان  اميان سليمان  بن 375 
 اللزام

10074 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مدقق شئون موظفني 6 مساعد إداري
 92917 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري وجدان حسني حممد قطب 376 8

 96562 عمادة الدراسات العليا 7 قسم الطالباترئيسة  6 مساعد إداري ملياء عيسى عبدالرمحن العيسى 377
 98228 عمادة الدراسات العليا 7 منسق قبول وتسجيل 6 مساعد إداري امل بنت سامل بن سفر املالكي 378
10040 عمادة الدراسات العليا 7 منسق قبول وتسجيل 6 مساعد إداري نوره عايض هادي القحطاين 379

 98216 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري العزيز بن شامانفاتن  عبدالرمحن  عبد  380 1
12098 عمادة القبول والتسجيل 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري هنى  عبدهللا  حمسن القرشي 381

 97233 اجلامعية للطالباتعمادة شؤون الطالب ابملدينة  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري خلود سليمان عبدهللا الدليالن 382 2
10513 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري شذا حسني موسى جاري 383

 96573 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 امني مكتبة 6 مساعد إداري شيخه حممد مسفر القحطاين 384 9
 96989 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 امني مكتبة 6 مساعد إداري ضحيان الدغفلي البقميغزيل مناحي  385
 98280 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 أمني مكتبة 6 مساعد إداري غاده ابراهيم محد القميزي 386
10105 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مكتبةامني  6 مساعد إداري هال هليل عمر العتييب 387

 96798 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري مرمي انصر  محد بن العويض 388 7
 97223 للطالباتكلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري مشاعل علي خلف البشري 389
10119 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري امريه حممد خلف املالكي 390

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز  391 4
 الربيعه

 95846 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري
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 97600 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري عثمان الرشوديمي بنت وليد  392 
 99851 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري وجدان سعد حزمي احلارثي 393
 97002 الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمعكلية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري هديل انصر عبدهللا احملارب 394
ندى بنت مصطفى بن عبدالرمحن  395

 املكينزي
 97473 كلية السياحة واالاثر ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري

10157 اجلامعية للطالباتكلية السياحة واالاثر ابملدينة  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري جواهر عبدهللا علي احلميد 396
 98647 كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري شعاع عبدالرمحن عبدالعزيز الشايع 397 8

10167 كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري روايب بنت علي  تركي الرتكي 398
 96506 كلية الطب 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري سامل بن أمحد الغامديأمحد بن  399 8

 97502 كلية الطب 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري امل بنت ذارع بن رسام العتييب 400
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري منريه بنت راشد عبدهللا اللحيدان 401

 للطالبات
97259 

 97630 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري منريه سعد عبدالكرمي النوفل 402
والء بنت عبدالعزيز  ابراهيم بن  403

 عبدالعزيز بن قاسم
10145 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري

 99686 كلية اللغات والرتمجة ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري نوره عبدهللا حسني الصاهود 404 6
كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري هتاين عبدهللا بن صاحل بن حممد املهيدب 405

 للطالبات
10452

كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري الرمحن صاحل احلميدرمي عبد  406 8
 للطالبات

96425 
كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري نوال عبدالعزيز فويران اجلعفري العنزي 407

 للطالبات
96650 

كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  7 مساعد إداري 6 مساعد إداري الرزوق نوف انصر زيد 408
 للطالبات

96730 
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 35963 مركز التميز يف التعلم والتعليم 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري شيخه عبدالرمحن انصر الغيالن 409 
10101 مستشفى امللك خالد اجلامعي 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري موضي عبدالرمحن عبدهللا الرويتع 410

ندى بنت انصر بن فهد الشامري  411 5
 العجمي

 97733 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري
 99169 وكالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري فاتن زيد عبدهللا الدواس 412
12211 وكالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري رمي بنت عبدالعزيز  ابراهيم الطوب 413

 97646 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري منال فالح فائز الشهراين 414 3
 97047 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري غاليه محد حممد الزير 415
 97386 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري والء حامد ابن حسن بن جريب اجلهين 416
10168 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 7 مساعد إداري 6 مساعد إداري ملاء عبدالعزيز  سليمان العبيدي 417

10086 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مراقب 6 مساعد مفتش اداري مها سعد حممد الغامدي 418 2
 22842 ادارة االسكان 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات عبدهللا حزام فهد العتيىب 419 8

واملشاريع ابملدينة اجلامعية إدارة التخطيط والربامج  7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات امل معيجل علي الرومى 420
 للطالبات

35336 
 مسجل معلومات  6 مسجل معلومات بسمه عبدالرمحن حممد اليوسف 421

 
 35737 اقسام العلوم والدراسات الطبية 7

 35853 برانمج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات اشتياق عبدالعزيز عبداحملسن  القصري 422
 35363 دار جامعة امللك سعود للنشر 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات فهد على على مهدى حكمى 423
 34171 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات حممد عبدهللا عايض ال مريع 424
 35179 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات خالد عبدالعزيز عبدهللا الغنام 425
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 35402 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات رميه سعود مساعد شلهوب 426 
 21835 عمادة القبول والتسجيل 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات عبدهللا حممد محد الدريهم 427
 35852 عمادة شؤون الطالب 7 مسجل معلومات 6 معلوماتمسجل  انصر سعد عبدهللا  املبارك 428
 35079 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات منتهى عبدالعزيز حممد  الباحسني 429
 35870 ابملدينة اجلامعية للطالباتعمادة شؤون الطالب  7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات فاديه علي حممدبن مشهور احلازمي 430
 93962 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات هديل محود عوده هبيكان 431
 21947 كلية الرتبية 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات ماجد سعيد حاسن الشهرى 432
 35563 كلية الرتبية 7 مسجل معلومات 6 معلوماتمسجل  خالد جباد بطيحان السهلى 433
 35704 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات هناء حممد على اخلليوى 434
 36127 كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات رميا حممد جابر الشهرى 435
 35209 كلية اجملتمع ابلرايض 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات مشاري حممد سكيت السكيت 436
 35462 كلية اجملتمع ابلرايض 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات تركي ابراهيم عبدهللا العبداحملسن 437
 35719 كلية طب االسنان 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات ندى عبدالعزيز مساعد احلرمل 438
 34122 كلية علوم احلاسب واملعلومات 7 مسجل معلومات 6 مسجل معلومات فيصل فهد عبدهللا الدويس 439
 97553 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 مصحح لغوي 6 مصحح لغوي نوره بنت سعيد  حممد الغامدي 440
 35425 كلية اآلداب 7 مونتاجفين  6 مصور تليفزيوين مبارك محد بريك الدوسرى 441
 18141 كلية السياحة واالاثر 7 مصور فوتوغرايف 6 مصور فوتوغرايف انيف خالد حممد اليوسف 442
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 35334 إدارة النظم واملعلومات ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد ندى حممد مسفر القحطاىن 443 
 35518 إدارة النظم واملعلومات ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد حممد احلسنيساره سليمان  444
 35885 أقسام العلوم اإلنسانية 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد لطيفه محد سالمه املزروع 445
 35909 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد ساره عبدالرمحن عبدهللا  املقرن 446
 35072 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد بدور عبداحلميد ابراهيم الفارس 447
 35175 البحث العلميعمادة  7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد عبدالرمحن ابراهيم عبدالرمحن ال موسى 448
 35331 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد شهد على عبدهللا الراجحى 449
 35333 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد لولوه جاسم عثمان الدريهم 450
خالد بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز  451

 السيف
10102 عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن بعد 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد

 35397 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد عبري عثمان محد ااب اخليل 452 7
 35403 عمادة السنة األوىل املشرتكة 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد عبدالعزيز الداعجنوره محد  453
 35174 كلية العلوم 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد سعود مسعد سعد املطريي 454
 98477 امللك خالد اجلامعيمستشفى  7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد عبدالرمحن حممد عبدالرمحن الصرامي 455
 36126 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد رمي انصر  املدرع 456
 35332 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 7 مطور برامج مساعد 6 مطور برامج مساعد دميه عبدالعزيز امحد الغامن 457
 95820 ادارة املتابعة 7 مفتش إداري 6 مفتش إداري الركايب العنزيعبدالرمحن حسن عويضه  458
هدى بنت ابراهيم عبد العزيز بن ابراهيم  459

 الفائز
10100 ادارة املتابعة 7 مفتش إداري 6 مفتش إداري

9 
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 18387 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 7 مفتشة نساء 6 مفتشة نساء فاطمه عبدهللا مذكر القحطاىن 460 
 28117 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 7 مفتشة نساء 6 مفتشة نساء منريه فهد عبدهللا العرفج 461
 99747 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 7 مفتشة نساء 6 مفتشة نساء امل شعبان عايض العسريى 462
 16525 اجلامعيمستشفى امللك خالد  7 مفتشة نساء 6 مفتشة نساء هيله حممد بالل العسريى 463
 18392 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 7 مفتشة نساء 6 مفتشة نساء فاطمه حممد خمتار حسن العبدالعزيز 464
 33285 ادارة النقل 7 ميكانيكي 6 ميكانيكي عبدالرمحن عبدهللا سليمان املسعود 465
 35177 اإلنسانية أقسام العلوم 7 انسخ آله 6 انسخ آلة دالل علي حممد القويزاىن 466
 35147 ادارة النقل 7 انسخ آله 6 انسخ آله فهد عبدالعزيز ابراهيم  ال حمسن 467
 35008 برانمج استقطاب االساتذة والباحثني املتميزين 7 انسخ آله 6 انسخ آله عبدامللك سليمان عبدهللا الدخيل 468
 35052 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 7 آله انسخ 6 انسخ آله عبدالسالم ضيف هللا عبدهللا العتيىب 469
 35165 عمادة البحث العلمي 7 انسخ آله 6 انسخ آله خالد نوار ابراهيم املطريي 470
 35438 عمادة البحث العلمي 7 انسخ آله 6 انسخ آله فهد حممد عبدهللا احملارب 471
 36772 البحث العلمي عمادة 7 انسخ آله 6 انسخ آله حامت فهاد فهد احلريب 472
 35146 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 انسخ آله 6 انسخ آله ران حممد مسفر القحطاىن 473
 35560 عمادة التطوير واجلودة 7 انسخ آله 6 انسخ آله طالل فهد سويعد املطريي 474
 35353 عمادة التطوير واجلودة ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 انسخ آله 6 انسخ آله مىن سعد احلطيم ال سلطان الدوسري 475
 35855 عمادة شؤون الطالب 7 انسخ آله 6 انسخ آله حممد صاحل عبدهللا  اخلضر 476



 
 

29 
 235-0203        يم/ الشارق

 االسم م
 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها
املــ

 35866 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 انسخ آله 6 انسخ آله ساره عثمان عبدهللا  احلصيىن 477 
 35283 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 انسخ آله 6 انسخ آله عطاهللا مانع املطريىجناح  478
 24550 كلية الرتبية 7 انسخ آله 6 انسخ آله عبدالرمحن مناحى عبيد العتيىب 479
 29675 كلية احلقوق والعلوم السياسية 7 انسخ آله 6 انسخ آله وليد ابراهيم صاحل العرفج 480
 36802 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 انسخ آله 6 انسخ آله حممد خالد حممد اليوسف 481
 35970 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 انسخ آله 6 انسخ آله انيف علي عبدالرمحن العمري 482
 25451 كلية السياحة واالاثر 7 انسخ آله 6 انسخ آله حممد حليس حيزان العنزى 483
 35530 كلية السياحة واالاثر 7 انسخ آله 6 انسخ آله امحد سليمان علي  املهوس 484
 88834 كلية الصيدلة 7 انسخ آله 6 انسخ آله عيسى حممد عيسى عسريى 485
 34108 كلية طب االسنان 7 انسخ آله 6 انسخ آله مشعل سعيد شرار العتيىب 486
 25089 كلية علوم االغذية والزراعة 7 انسخ آله 6 آلهانسخ  داود زيد حممد بن داوود 487
 35665 كلية علوم احلاسب واملعلومات 7 انسخ آله 6 انسخ آله فهد بدر  السويلم 488
كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  7 انسخ آله 6 انسخ آله نوره سعد راشد القريىن 489

 للطالبات
35325 

 35137 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 7 انسخ آله 6 انسخ آله مسعود احلدابءمتعب عقاب  490
 35168 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 7 انسخ آله 6 انسخ آله اجلوهره حمماس عبدهللا اجلريس 491
 36107 وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 7 انسخ آله 6 انسخ آله بسام على اخلزمي السبيعى 492
 34146 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 انسخ آله 6 انسخ آله مشارى عبدهللا حممد الوشيقرى 493
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 35119 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 انسخ آله 6 انسخ آله سلطان حممد عبدهللا احلوال 494 
 35141 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 انسخ آله 6 انسخ آله امحد انيف عايد املطريى 495
 35144 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 7 انسخ آله 6 انسخ آله سعود عجب على ال عجالن القريىن 496
عبدالرمحن حممد عطاهللا اهلجهوج  497

 القحطاين
 36146 والبحث العلميوكيل اجلامعة للدراسات العليا  7 انسخ آله 6 انسخ آله

 25389 االدارة العامة للعالقات واالعالم 7 انسخ آله بلغتني 6 انسخ آله بلغتني مبارك مرضى خلف الدوسرى 498
 20964 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 انسخ آله بلغتني 6 انسخ آله بلغتني خرييه عبدهللا حممد القحطاين 499
 35925 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 7 انسخ آله بلغتني 6 انسخ آله بلغتني ابراهيم  العمرابراهيم راشد  500
 20945 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 7 انسخ آله بلغتني 6 انسخ آله بلغتني ماجده رابح عايد احلرىب 501
 27322 كلية اللغات والرتمجة 7 آله بلغتنيانسخ  6 انسخ آله بلغتني فهد عايض محدان الشيباىن 502
 34133 كلية اجملتمع ابلرايض 7 انسخ آله بلغتني 6 انسخ آله بلغتني حممد صاحل عبدالعزيز الظهري 503
 11677 مركز الواثئق 7 انسخ آله بلغتني 6 انسخ آله بلغتني خالد عوض مصلح املطريى 504
 99043 ادارة صيانة املرافق اخلارجية 6 سباك 5 سباك عبدهللا عيسى حيي النعمي 505
 24460 مستشفى امللك خالد اجلامعي 6 سباك 5 سباك حسن حمسن حسني غفه 506
 37347 ادارة االحصاء واملعلومات 6 سكرتري 5 سكرتري نسرين عبدهللا حممد املغيليث 507
 35189 عمادة البحث العلمي 6 سكرتري 5 سكرتري سلطان جرب مبحل البلوي 508
 35349 عمادة الدراسات العليا 6 سكرتري 5 سكرتري شريفه عبيد حسني الدوسرى 509
 35529 كلية اآلداب 6 سكرتري 5 سكرتري عبداجمليد عبدالرمحن حممد املقيص 510
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 35297 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 سكرتري 5 سكرتري حياه ابراهيم سليمان الرضيان 511 
 35594 كلية الصيدلة 6 سكرتري 5 سكرتري بندر عبدهللا حممد املفرج 512
 35655 كلية العلوم 6 سكرتري 5 سكرتري حممد سامى عبدالعزيز العبداحملسن 513
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  6 سكرتري 5 سكرتري اريج سلمان عبدالعزيز املسيند 514

 للطالبات
35707 

 36165 مستشفى امللك خالد اجلامعي 6 سكرتري 5 سكرتري مرمي سعود عبدالعزيز ال شامان 515
 36167 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 6 سكرتري 5 سكرتري مشاعل على محد الطواين 516
معهد امللك عبد هللا للبحوث والدراسات  6 سكرتري 5 سكرتري فوزان منصور فوزان املقاطى 517

 االستشارية
36160 

 35211 وكالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 سكرتري 5 سكرتري عهود شاكر  الشريف 518
 35102 ادارة االسكان 6 سكرتري 5 سكرتري خاص حسن حممد على كعىب 519
 35471 ابلرايضكلية اجملتمع  6 سكرتري 5 سكرتري خاص عبدالرمحن حممد عبدالرمحن الصنقر 520
 37330 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 6 سكرتري 5 سكرتري خاص عبدهللا حيىي  ال مرضى 521
 35554 وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 6 سكرتري 5 سكرتري خاص فيصل مشعل بشري العبدالرمحن 522
 98765 امللك سعود للنشردار جامعة  6 فىن مونتاج 5 فىن مونتاج رجب دوقي  عبدهللا حسن 523
 37352 عمادة القبول والتسجيل 6 فين دعم مساعد 5 فين دعم مساعد وجدان فهد عبدالرمحن املهيزع 524
 96263 عمادة تطوير املهارات 6 فين دعم مساعد 5 فين دعم مساعد هيثم عبدالرمحن وين الضواين 525
 35546 كلية ادارة االعمال 6 فين دعم مساعد 5 فين دعم مساعد عبداهلادى امحد امحد الغامدى 526
 92441 كلية السياحة واالاثر 6 فين دعم مساعد 5 فين دعم مساعد مشعل محد عبدهللا السليمان 527
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 28952 كلية الصيدلة 6 فين زراعي 5 فين زراعي صيفى راشد صيفي الشاليل 528 
 28083 علوم االغذية والزراعة كلية 6 فين زراعي 5 فين زراعي صاحل فهد صاحل املانع 529
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع ابملدينة اجلامعية  6 كاتب 5 كاتب تغريد ابراهيم عبد الرمحن العومي 530

 للطالبات
36649 

 30741 ادارة امالك اجلامعة 6 كاتب 5 كاتب عبدهللا عمر عبدهللا العمري 531
 35281 أقسام العلوم اإلنسانية 6 كاتب 5 كاتب ساره عبدالرمحن  اجلربى 532
 35036 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مدقق شئون موظفني 5 كاتب هتاىن محد حممد السريع 533
 35043 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مدقق شئون موظفني 5 كاتب نوف عبدالرمحن  القضيىب 534
 35044 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مدقق شئون موظفني 5 كاتب سلطان عبدهللا شبيب الدخيل 535
 35049 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مدقق شئون موظفني 5 كاتب امساء ابراهيم انصر التميمى 536
 35062 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 كاتب 5 كاتب رمي عبدهللا حممد اليوسف 537
 35606 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مدقق شئون موظفني 5 كاتب حممد فهد حممد السلوم 538
 33738 عمادة التطوير واجلودة 6 كاتب 5 كاتب ايسر حممد عبدهللا العريفي 539
 34144 عمادة القبول والتسجيل 6 كاتب 5 كاتب معتصم عبدالعزيز ابراهيم الشبيب 540
 34260 عمادة القبول والتسجيل 6 كاتب 5 كاتب مسعود الغامديفهد خلف  541
 35959 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 كاتب 5 كاتب منريه عبدالعزيز  الصعيب 542
 35047 عمادة شؤون املكتبات 6 كاتب 5 كاتب خلود امحد مبارك السحمان 543
 35040 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 كاتب 5 كاتب امل مجعان على الغامدى 544
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 35558 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 كاتب 5 كاتب ساره عبيد ضاوى العتيىب 545 
 34115 كلية السياحة واالاثر 6 كاتب 5 كاتب توفيق حممد علي حكمى 546
 34158 كلية الصيدلة 6 كاتب 5 كاتب حامد عضيبان فارع السلمي 547
 28175 كلية العمارة والتخطيط 6 كاتب 5 كاتب علي ابراهيم علي الفوزان 548
 27917 كلية اللغات والرتمجة 6 كاتب 5 كاتب بدر انصر محد الغامن 549
 34174 مركز االتصاالت االدارية 6 كاتب 5 كاتب عبدهللا بن ابراهيم  بن مجعان الدوسري 550
 34104 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 6 كاتب 5 كاتب عوض العنزي مشعل نواف 551
 35090 ادارة املشرتايت ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 ابحث مشرتايت مساعد 5 مأمور مشرتايت اميان فهد عبدالعزيز املعجل 552
 36132 دار جامعة امللك سعود للنشر 6 مالحظ أعمال جتليد 5 جملد سلمان عبدالعزيز عبدالرمحن  بن عمران 553
12098 عمادة شؤون الطالب 6 مدرب رايضي 5 مدرب رايضي عبدالرمحن فايز عبدالرمحن الشهري 554

 15887 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن سعود حممد انيف العنزى 555 9
 30866 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن خلف زعيلى محيضان العنزى 556
 36016 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن سليمان ابراهيم سليمان النمر 557
 98698 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن سعد خالد سعد الصفيان 558
 99716 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن علي امحد حسن غنيمي 559
سعد بن موسى بن مرعي املهيدي  560

 العنزي
10006 واالمن اجلامعي االدارة العامة للسالمة 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن

 14811 مستشفى امللك خالد اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن وليد جوهر حسن ابراهيم 561 4
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 37678 مستشفى امللك خالد اجلامعي 6 و سالمة مراقب أمن 5 و سالمة مراقب أمن قاسم نزال فلجى العنزى 562 
 37272 اقسام العلوم والدراسات الطبية 6 مراقب خدمات 5 خدماتمراقب  رحاب على سليمان العلى 563
 35259 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مراقب طلبة 5 مراقب طالب فاطمه عمودى بركوت الناشرى 564
 35302 للطالباتعمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية  6 مراقب طلبة 5 مراقب طلبة هيفاء فهد صاحل الضبيعى 565
 35311 اقسام العلوم والدراسات الطبية 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري جواهر محود رحيل الشمرى 566
 35656 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 رئيس قسم 5 مساعد إداري عبدالعزيز حممد عبدهللا اجلمعه 567
10534 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مدقق شئون موظفني 5 مساعد إداري نوره انصر بن عبداحملسن العبيد 568

 35314 عمادة التطوير واجلودة ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري اشواق عبدالعزيز ابراهيم ابوخليل 569 8
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  6 مساعد إداري 5 مساعد إداري لولوه حممد  عبداحملسن  عبدهللا الفريح 570

 للطالبات
98414 

اهلنوف ادريس بن حممد بن عثمان  571
 الزامل

 97236 عمادة الدراسات العليا 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري
 98310 عمادة الدراسات العليا 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري عبدهللا ابراهيم علي عسريي 572
 35390 عمادة السنة األوىل املشرتكة 6 كاتب 5 مساعد إداري على حممد السناىنعبري  573
 35203 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري طيبه امساعيل امحد ابو ركيبه 574
10712 كلية اآلداب 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري حممد حسني جاسم املرحيل 575

 35688 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري ساره منصور عبدالرمحن احلمدان 576 8
10451 كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري أريج عبدهللا محود التوجيري 577

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  6 مساعد إداري 5 مساعد إداري امل عبدهللا عبدالرمحن احلمدان 578 7
 للطالبات

35684 
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كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  6 مساعد إداري 5 مساعد إداري امساء صاحل راشد ال عقيف 579 
 للطالبات

35685 
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  6 إداريمساعد  5 مساعد إداري مها حسن حسن املزروع 580

 للطالبات
35687 

 34007 كلية اللغات والرتمجة ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري شهريه حسني راشد القنات 581
والزراعة ابملدينة اجلامعية كلية علوم األغذية  6 مساعد إداري 5 مساعد إداري اشواق حممد صاحل العلى 582

 للطالبات
35575 

 36131 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري سعد حممد  القحطاىن 583
 97352 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري ابراهيم بن خالد بن حممد احلزمي 584
 36129 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 6 مساعد إداري 5 مساعد إداري على عبدالرمحن القرعاوىساره  585
 35949 إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مسجل طلبة 5 مسجل طلبة نوره عبدهللا عبدالعزيز  ابوهالل 586
 35846 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 6 مسجل طلبة 5 مسجل طلبة وجدان عبداللطيف  الطلحه 587
 35882 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 6 مسجل طلبة 5 مسجل طلبة هتاىن بنيدر  املطريى 588
 35074 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 مسجل معلومات 5 مسجل معلومات عبداجمليد ضاحى مقبل احلرىب 589
 92439 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مسجل معلومات 5 مسجل معلومات عبداحلفيظ العلي مرمي حممد 590
 92651 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مسجل معلومات 5 مسجل معلومات نوف سعود حممد اجلارهللا 591
 91617 كلية التمريض ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مسجل معلومات 5 مسجل معلومات يسرى خلف سليمان الرويلي 592
10190 كلية احلقوق والعلوم السياسية 6 مسجل معلومات 5 مسجل معلومات فهد عبد هللا سلطان الرشيد 593

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  6 مسجل معلومات 5 مسجل معلومات جنالء راشد  املبدل 594 2
 للطالبات

36755 
 35326 اقسام العلوم والدراسات الطبية 6 مشغل أجهزة مكتبية 5 مشغل أجهزة مكتبية مرمي طيب حممد علواىن 595
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 36035 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 مشغل أجهزة مكتبية 5 مشغل أجهزة مكتبية مشاعل مانع سعيد سعد 596 
 99004 ادارة النقل 6 ميكانيكي 5 ميكانيكي رائف بن علي بن محد املطيويع 597
 38753 ادارة املشرتايت 6 انسخ آله 5 انسخ آله حممد صاحل حممد الصخيرب 598
 35635 إدارة النظم واملعلومات ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 انسخ آله 5 انسخ آله حنان عبدهللا  اللحيده 599
10732 ادارة النقل 6 انسخ آله 5 انسخ آله العتييبانصر  محود  عبدهللا الثبييت  600

 91612 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 6 انسخ آله 5 انسخ آله مبارك مجعان مبارك الدوسري 601 0
 26969 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 انسخ آله 5 انسخ آله ابراهيم على امحد املسلم 602
 22851 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 6 انسخ آله 5 انسخ آله عبدالعزيز الربيعهامساء عبدهللا  603
10122 عمادة البحث العلمي ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 انسخ آله 5 انسخ آله نوره انصر بن غازي البقمي 604

 95507 املشرتكةعمادة السنة األوىل  6 انسخ آله 5 انسخ آله علي مونس حممد الشهري 605 6
 34175 عمادة السنة التحضريية فرع املزامحية 6 انسخ آله 5 انسخ آله عبدهللا عبيد مذحل العصيمي 606
 37100 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 انسخ آله 5 انسخ آله سعاد علي ابراهيم الشويعر 607
 35282 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 انسخ آله 5 انسخ آله عيده سعيد  العنزى 608
 25375 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 6 انسخ آله 5 انسخ آله شادن سليمان محد الفواز 609
 92819 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 6 انسخ آله 5 انسخ آله فيصل إبراهيم حممد بن خشيبان 610
 35908 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 6 انسخ آله 5 انسخ آله شليه  املطرييبندر بدر  611
 35586 كلية الصيدلة 6 انسخ آله 5 انسخ آله حممد عبدالعزيز حممد الدرعان 612
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 35654 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية للطالبات 6 انسخ آله 5 انسخ آله فاتن سليمان  الدخيل 613 
 34106 كلية اهلندسة 6 انسخ آله 5 انسخ آله عبدالرمحن عبدالعزيز العتيقحممد  614
 35151 مركز احباث التميز يف التقنية احليوية 6 انسخ آله 5 انسخ آله عادل حسن  االيداء 615
 34118 مركز سابك ألحباث البوليمرات 6 انسخ آله 5 انسخ آله تركي انيف داخل الرحيمي 616
 91442 معهد التصنيع املتقدم 6 انسخ آله 5 انسخ آله راشد القريينمحد سعد  617
 91818 وحدة املراجعة الداخلية 6 انسخ آله 5 انسخ آله حممد منصور مخيس بلوشي 618
 33999 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 6 انسخ آله 5 انسخ آله عبدهللا عبدالكرمي عبدهللا املهنا 619
10408 كلية طب االسنان 6 انسخ آله بلغتني 5 انسخ آله بلغتني منصور صاحل عايض املطريى 620

 24448 مستشفى امللك خالد اجلامعي 6 جنار 5 جنار بندر امحد هزاع الغامدى 621 6
10086 كلية التمريض 5 أمني مستودع 4 أمني مستودع حممد عتقان بريك العازمي العتييب 622

10847 عمادة السنة األوىل املشرتكة 5 سكرتري 4 سكرتري هللا عبد العزيز الضعيانسامي عبد  623 2
 28417 كلية علوم االغذية والزراعة 5 فين زراعي 4 فين زراعي عبداالله فهد صاحل املانع 624 3

10147 عمادة التطوير واجلودة 5 كاتب 4 كاتب حممد بن سعود بن عبدالرمحن املسيعد 625
 28292 عمادة شؤون الطالب 5 كاتب 4 كاتب عبدهللا صاحل عبدهللا اخلضر 626 2

 97581 كلية الرتبية 5 كاتب 4 كاتب عبداهلادي بن حممد بن عبدالرمحن الفاحل 627
 35361 ادارة صيانة املرافق اخلارجية 5 كهرابئي 4 كهرابئي فارس عوض حممد العنزى 628
حممد ندى بنت حممد بن عبدهللا بن  629

 احلرير
10082 كلية الطب 5 مراقب خدمات 4 مراقب

5 



 
 

38 
 235-0203        يم/ الشارق

 االسم م
 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها
املــ

 19232 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 5 و سالمة مراقب أمن 4 و سالمة مراقب أمن قاسم عيسي علي شراحيلي 630 
 19391 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 5 و سالمة مراقب أمن 4 و سالمة مراقب أمن حيىي حممد علي جمرشي 631
 18882 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 5 و سالمة مراقب أمن 4 و سالمة مراقب أمن فراس ابراهيم امحد املزيد 632
 36775 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 5 و سالمة مراقب أمن 4 و سالمة مراقب أمن محد مروي عبدالعزيز املطريي 633
10787 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 5 و سالمة مراقب أمن 4 و سالمة مراقب أمن العرميه احلريبحممد بن سامل بن علي  634

كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية  5 مراقب خدمات 4 مراقب خدمات موضي فهد مبارك احللوان 635 2
 للطالبات

15458 
10000 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 5 كاتب 4 إداريمساعد  حممد عبدالعزيز انصر السلويل 636

 98074 ادارة التعاون الدويل والتوأمة العلمية والعاملية 5 كاتب 4 مساعد إداري عبدالرمحن بن زيد بن عبدالرمحن الزيد 637 2
 99157 ادارة اجلمعيات العلمية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري سامي غازي حممد العويف احلريب 638
 92633 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري مرمي انصر عمر كريري 639
 99205 ادارة املشرتايت 5 مأمور مشرتايت 4 مساعد إداري عبدهللا ابراهيم انصر عبدربه 640
نوره بنت عايض بن مسلي السراري  641

 الشهراين
 96681 املشرتايت ابملدينة اجلامعية للطالباتادارة  5 مأمور مشرتايت  4 مساعد إداري

 95794 ادارة صيانة املرافق اخلارجية 5 كاتب 4 مساعد إداري حممد يوسف حممد اليوسف 642
10445 اقسام العلوم والدراسات الطبية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري سحر فهد بن سعد الداوود 643

10445 اقسام العلوم والدراسات الطبية 5 مساعد إداري 4 إداريمساعد  مها عبدهللا سعود الرميح 644 4
 98976 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري فهد بن محد بن عبدهللا بن سليم 645 5

 99213 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 5 كاتب 4 مساعد إداري عمر علي موسي عزييب 646
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 97735 عمادة البحث العلمي 5 كاتب 4 مساعد إداري سلطان ظافر عبدهللا العمري 647 
 96664 عمادة التعامالت االلكرتونية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري عبداحملسن صاحل عبدالعزيز الدوسري 648
 99173 االلكرتونيةعمادة التعامالت  5 مساعد إداري 4 مساعد إداري محد عبدالعزيز عبدالرمحن األمحد 649
 95911 عمادة الدراسات العليا 5 كاتب 4 مساعد إداري محساءبنت غامن مطلق القحطاين 650
 96118 عمادة الدراسات العليا 5 مسجل طلبه  4 مساعد إداري حنان راشد محد آل شرب 651
 96529 العليا عمادة الدراسات 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري عنود علي عبدهللا بن القريين 652
ساره منصور بن عبدهللا بن ابراهيم  653

 الرتكي
 97746 عمادة الدراسات العليا 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري

 99067 عمادة الدراسات العليا 5 كاتب 4 مساعد إداري ايمسني عبدهللا قاعداحلايف العتييب 654
نوره بنت عبدالعزيز  سليمان عبدهللا   655

 احلسني
10653 عمادة الدراسات العليا 5 مسجل طلبه 4 إداري مساعد

 98467 عمادة السنة األوىل املشرتكة 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري روان سعد صاحل بن دريهم 656 8
 97426 عمادة القبول والتسجيل 5 مسجل طلبه 4 مساعد إداري سعود بن صاحل بن سعود املقبل 657
 98561 عمادة تطوير املهارات 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري سعود عامر حنيف العتييب 658
 96786 عمادة شؤون الطالب 5 كاتب 4 مساعد إداري عبدالرمحن حممد علي النجعي 659
 96817 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري فائزه عثمان  امحد الشمراين 660
 97775 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري عبدالعزيز بن عبدهللا اهلويري شريفه بنت 661
10024 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري روان حسن بن انصر القحطاين 662

جواهر بنت صاحل ظافر ال عائش  663 3
 العمري

10119 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مساعد إداري 4 إداريمساعد 
1 
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 96518 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري اميان بنت حممد بن عبده حريصي 664 
 98508 شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالباتعمادة  5 مساعد إداري 4 مساعد إداري نوف عبدهللا حممد البديوي 665
10115 كليات اجلامعة فرع املزامحية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري عبداحملسن حوميد فارع السلمي 666

 97160 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري نوف عبدالعزيز فهد الطمره 667 5
 98719 كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري وعد ابراهيم عواد احلريب 668
مرام مهدي بن مبارك بن عروان آل  669

 انصر القحطاين
10449 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب  4 مساعد إداري

 96649 كلية الرتبية 5 مساعد إداري 4 إداريمساعد  وليد منصور عبيد القحطاين 670 7
حممد بن مضحي بن مسر اجلعفري  671

 العنزي
10101 كلية الرتبية 5 كاتب 4 مساعد إداري

10062 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري فوزيه  عبدهللا  حممد ضعيان 672 0
شذى بنت حممد بن ظافر ال مفطر  673 8

 العمري
10132 كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مساعد إداري  4 مساعد إداري

 99302 كلية احلقوق والعلوم السياسية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري عبدالرمحن جناء عبدان العتييب 674 4
السياسية ابملدينة اجلامعية كلية احلقوق والعلوم  5 كاتب 4 مساعد إداري حياة سعيد مبارك الغامدي 675

 للطالبات
96067 

كلية احلقوق والعلوم السياسية ابملدينة اجلامعية  5 مساعد إداري 4 مساعد إداري وداين عبدهللا بن حممد امللوحي 676
 للطالبات

97049 
ابملدينة اجلامعية كلية احلقوق والعلوم السياسية  5 مساعد إداري 4 مساعد إداري مشاعل صاحل  حممد التوجيري 677

 للطالبات
10026

 96714 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري رمي منزل غضيان السبيعي العنزي 678 4
هيفاء بنت سليمان بن حممد بن ساميان   679

 الصقر
10150 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري

انئف بن معاود بن حويل العضيله  680 8
 املطريي

 95771 كلية السياحة واالاثر 5 كاتب 4 مساعد إداري
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 96003 كلية السياحة واالاثر ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري هدى  عبدالعزيز عبدهللا العمري 681 
10492 كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري وجدان حممد عبدالرمحن الوسيدي 682

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  5 كاتب 4 مساعد إداري نفال جعفر حممدال سعد القحطاين 683 8
 للطالبات

98996 
 98354 كلية اهلندسة 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري مساعد عبدالكرمي عبدهللا السويد 684
فهد بن حممد بن عبدهللا آل عبدهللا  685

 القحطاين
 95862 كلية طب االسنان 5 كاتب 4 مساعد إداري

 98912 كلية طب االسنان 5 كاتب  4 مساعد إداري هنله سعد عبدالعزيز الشهيوين 686
 95940 كلية علوم االغذية والزراعة 5 كاتب 4 مساعد إداري محد عبدهللا محد زيدان 687
مركز خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة ابملدينة  5 كاتب 4 مساعد إداري العنود انصر رشيد السبيعي 688

 اجلامعية للطالبات
10803

 97306 معهد اللغوايت العربية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري فاطمة فهد سعد العييد 689 5
سعود بن عبدالرمحن بن عبدالكرمي  690

 الزامل
 97978 معهد اللغوايت العربية 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري

 96436 وكالة اجلامعة للمشاريع 5 كاتب 4 مساعد إداري متعب ضيف هللا ملحاق الشيباين العتييب 691
10128 وكالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 كاتب 4 مساعد إداري رمي بنت حممد عبدالعزيز سبيت 692

 96325 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 5 كاتب 4 مساعد إداري حيي عيسى سفرانحممد  693 2
 99735 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 5 مساعد إداري 4 مساعد إداري مىن زيد عبدهللا العنقري 694
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة اجلامعية  5 صيانة اآلتفين  4 مساعد فين صيانة اآلت موضي ابراهيم عبدالرمحن بن حييان 695

 للطالبات
97000 

 35097 ادارة املشرتايت 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات اثمر حبيب زيد السويلم 696
 35358 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات عبدالرمحن علي محد ال مرضى 697
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 36245 دار جامعة امللك سعود للنشر 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات انصر علي أمحد زربطان 698 
 35073 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات موسى حسن جابر ودعاىن 699
 35076 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات فارس مفرس فارس الدغفلي البقمي 700
 35863 عمادة شؤون الطالب 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات عبداجلبار حممد ذعار  العنزى 701
10800 عمادة شؤون الطالب ابملدينة اجلامعية للطالبات 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات ساره عبدالعزيز سلمان العثمان 702

 28188 وكالة اجلامعة للمشاريع 5 مسجل معلومات 4 مسجل معلومات علي محد ال مرضيمرضي  703 0
 35004 اوقاف اجلامعة 5 مشغل أجهزة مكتبية 4 مشغل أجهزة مكتبية ابراهيم جابر حممد خرباىن 704
ابملدينة اجلامعية  عمادة التعامالت االلكرتونية 5 مشغل أجهزة مكتبية 4 مشغل أجهزة مكتبية اميان راشد  العقيل 705

 للطالبات
35422 

 35939 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 5 مشغل أجهزة مكتبية 4 مشغل أجهزة مكتبية مشعان زايد عبدهللا العتييب 706
اجلامعية كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  5 مشغل أجهزة مكتبية 4 مشغل أجهزة مكتبية مىن انصر صاحل الصياح 707

 للطالبات
35699 

 35561 مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرايضيات 5 مشغل أجهزة مكتبية 4 مشغل أجهزة مكتبية عبدالعزيز بن عبيد بن عيد البدراين 708
 92994 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 5 مفتشة نساء 4 مفتشة نساء حنان سلطان انصر املهوس 709
 35161 ادارة اجلمعيات العلمية 5 انسخ آله 4 انسخ آله سعد املطريى سعود فيحان 710
 35093 إدارة املستودعات 5 انسخ آله 4 انسخ آله حممد حبيب حممد اجلريدان 711
 35163 عمادة البحث العلمي 5 انسخ آله 4 انسخ آله عبدهللا فهيد زويد امليزاىن 712
 35500 كلية اآلداب 5 انسخ آله 4 انسخ آله يزيد محد ابراهيم بن مسلم 713
 35502 كلية اآلداب 5 انسخ آله 4 انسخ آله ابراهيم عبدالعزيز  سعيدان 714
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 35167 كلية الطب 5 انسخ آله 4 انسخ آله حممد عبدهللا مبخوت الصيعرى 715 
 35143 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو 5 انسخ آله 4 انسخ آله سعود حممد دوحيس السهلى 716
 35321 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4 كاتب 3 كاتب شيماء على قاسم العضيىب 717
 35494 كلية اآلداب 4 كاتب 3 كاتب حسني عبدهللا حسني السهلي 718
 35946 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 4 كاتب 3 كاتب موضى مرزوق انصر  العنيزان 719
 35968 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 4 كاتب 3 كاتب السويلم سلطان بشري سعيد  720
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة اجلامعية  4 كاتب 3 كاتب البندرى سعد حسني الدخيىن 721

 للطالبات
19980 

 24808 مركز االتصاالت االدارية 4 كاتب 3 كاتب على منصور ال ملحان االمسرى 722
 25488 دار جامعة امللك سعود للنشر 4 جملد 3 جملد انصر ابراهيم علي عطيفه 723
 91537 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن سعيد انصر مرزوق الدوسري 724
 92636 العامة للسالمة واالمن اجلامعياالدارة  4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن أمحد صوالن علي خريي 725
 92875 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن علي حسن امان االكرح 726
 92888 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن معجب حممد معجب ابو قرين 727
 35597 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن انئف عبدهللا عبيسان البقمى 728
 36730 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن ذيبان عوض ذيبان  العماري 729
 98744 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن علي عنابخالد بن حسن بن  730
10245 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 4 و سالمة مراقب أمن 3 و سالمة مراقب أمن عبدهللا حسني عبدهللا قعطان 731

2 



 
 

44 
 235-0203        يم/ الشارق

 االسم م
 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها
املــ

 35070 عمادة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 4 مسجل معلومات 3 مسجل معلومات مجعان حممد علي الغامدي 732 
 23457 كلية طب االسنان 4 مسجل معلومات 3 مسجل معلومات ابراهيم سامل عبدهللا السويلم 733
 28324 مركز االمري انيف لالحباث الصحية 4 مسجل معلومات 3 مسجل معلومات فهد انصر فهد االمحد 734
 92282 وكالة اجلامعة للمشاريع 4 مشغل أجهزة مكتبية 3 مشغل أجهزة مكتبية العنزيأمحد محد حميمد  735
 36608 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 4 مفتشة نساء 3 مفتشة نساء نعيمة عبداهلادي  الشهراين 736
 97873 مستشفى امللك خالد اجلامعي 4 ميكانيكي 3 ميكانيكي مشعل بن عائض بن مضحي الرشيدي 737
 92264 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 4 انسخ آله 3 انسخ آله ماجده عابدين حممد أمحد 738
 92646 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 4 انسخ آله 3 انسخ آله بدريه طايع منيع هللا املطريي 739
 35895 الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمعكلية  4 انسخ آله 3 انسخ آله حممد عبدالعزيز حممد  اللهيدى 740
 88307 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 4 انسخ آله 3 انسخ آله مقرن ضيف هللا سليم العتييب 741
 97182 وكيل اجلامعة 3 كاتب 2 كاتب ابراهيم بن صاحل بن سعد السليمان 742
10430 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 3 مأمور عهدة 2 مأمور عهدة روان بنت بشري بن عبدهللا اخلشريم 743

 98811 االدارة العامة للسالمة واالمن اجلامعي 3 و سالمة مراقب أمن 2 و سالمة مراقب أمن سعد مفرح سعد البيشي 744 7
 96748 ادارة اجلمعيات العلمية 3 كاتب 2 مساعد إداري سعد عرانن حممد القحطاين 745
 96717 عمادة شؤون الطالب 3 كاتب 2 مساعد إداري عبدهللا عبدالرمحن حممد بن سعد 746
 97452 عمادة شؤون املكتبات ابملدينة اجلامعية للطالبات 3 كاتب 2 مساعد إداري لولوه امحد حسني القحطاين 747
10015 ابملدينة اجلامعية للطالباتكلية اآلداب  3 كاتب 2 مساعد إداري لطيفه بنت عبدالعزيز صاحل املزيين 748
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10142 كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية للطالبات 3 كاتب 2 مساعد إداري هياء بنت حممد  سامل بن مطرود القريين 749 
 97499 وكالة اجلامعة للمشاريع 3 كاتب 2 مساعد إداري انس امحد حمسن القرين 750 6

 96636 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 3 كاتب 2 مساعد إداري الصقعوبحممد بن عبدالعزيز بن صاحل  751
 35923 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 3 مسجل معلومات 2 مسجل معلومات سعد ابراهيم عبدهللا  الغريب 752
 36813 اجلامعيادارة السالمة واالمن  3 مفتشة نساء 2 مفتشة نساء هند انصر  الدوسري 753
 92096 عمادة تطوير املهارات 3 انسخ آله 2 انسخ آله فهد امحد حممد عسريي 754
 98069 عمادة الدراسات العليا 2 مشغل أجهزة مكتبية 1 مشغل أجهزة مكتبية متعب جابر جابر ودعاين 755
 


