
 

 



 
 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1051800140 حمبوب عبدالعزيز حمبوب الطامى  1
أخصائى 

 عالقات عامة
9 369 

كبريحمرريني 
 صحفني

 6286 االعالماالدارة العامة للعالقات و  432 10

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  624 10 مدير 648 9 أخصائي 1024318261 عايض حممد عايض الشهري  2
 14387 النشر العلمي

 687 9 أخصائي 1035109279 فهد انصر محد شنار  3
فين طباعة 

 مشرف
دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  395 10

 18169 النشر العلمي

أخصائي  1003246970 عبدالرمحن بن سريعانصر عبدهللا   4
 إجتماعي

أخصائي  713 9
 إجتماعي

 12560 ادارة النقل 600 10

 1037106943 مزروع صاحل عبدالعزيز املزروع  5
أخصائي 
 إجتماعي

9 716 
أخصائي 
 إجتماعي

 12603 عمادة شؤون الطالب 662 10

أخصائي  1032399238 محد عيسى محد العويدان  6
 إجتماعي

خصائي أ 364 9
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  659 10
 12600 الطالب

 1000602159 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز العتيق  7
أخصائي 
 إجتماعي

9 718 
أخصائي 
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  404 10
 12553 الطالب

 1046575971 هند مرزوق على املرزوق  8
أخصائي 
 695 9 إجتماعي

ئي أخصا
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  663 10
 11123 الطالب

أخصائي  1062771314 سلوى حممد عبدالكرمي الفاضل  9
 إجتماعي

أخصائي  694 9
 إجتماعي

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  664 10
 4200 للطالبات
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ة مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادار  433 10 نظيمأخصائي ت 641 9 أخصائي تنظيم 1062422850 هاله حممد عبداملنعم االدريسى  10
 4929 اجلودة والنوعية

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  241 10 أخصائي خمترب 124 9 أخصائي خمترب 1010853313 خالد خلف حراثن العنزي  11
 16628 علوم الرتبة

أخصائي  1037959028 سند عبيد منزل العنزى  12
 مشرتايت

مدير إدارة  332 9
 املشرتايت

 6949 ادارة املشرتايت/ قسم املنافسات 11 10

 13497 كلية السياحة واالاثر/ املتحف 109 10 أخصائي آاثر 365 9 أمني متحف 1004077549 سعيد على سعيد الزهراىن  13

 13810 إدارة املستودعات 564 10 أمني مستودع 446 9 أمني مستودع 1017513597 حممد سعود حممد اجلرب  14

 14540 عمادة شؤون املكتبات 81 10 أمني مكتبة 761 9 أمني مكتبة 1014736092 دى سعد مرعى العمرىسع  15

 14545 عمادة شؤون املكتبات 120 10 أمني مكتبة 759 9 أمني مكتبة 1070723729 سلطان رجب مهوس املالكى  16

 14534 عمادة شؤون املكتبات 122 10 مكتبةأمني  760 9 أمني مكتبة 1013670698 عبدالرمحن حممد عبدالعزيز بن خويتم  17

عمادة شؤون املكتبات/ قاعة  569 10 أمني مكتبة 684 9 أمني مكتبة 1033279967 دالل عبدالرمحن حممد الشعيل  18
 5631 الرسائل اجلامعية

 5586 تبات/ قسم االعارةعمادة شؤون املك 515 10 أمني مكتبة 442 9 أمني مكتبة 1073567982 نوره عبدهللا عبدالرمحن احلاذور  19
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 104820 عمادة شؤون الطالب 546 10 ابحث علمي 784 9 ابحث علمي 1030580508 هدى حممد محد الرتيق  20

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  635 10 مدير 767 9 رئيس مصوريني 1032476259 امحد عبدهللا فهد الونيس  21
 5918 بعد

رئيسة قسم  1053477038 فايزه صاحل عمر كردى  22
 الطالبات

مدير ادارة شئون  23 9
 الطالبات

 4204 عمادة القبول والتسجيل 36 10

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ مركز  636 10 طبيب بيطري 679 9 طبيب بيطري 1031741778 صاحل مضحى شديد احلرىب  23
 26692 حيواانت التجارب

فين اتصاالت  151 9 االتفين اتص 1000580017 منصور حممد عبدهللا املنيف  24
 مشرف

 5156 عمادة التعامالت االلكرتونية 654 10

عمادة شؤون الطالب/ االدارة العامة  435 10 أخصائي تغذية 396 9 فين تغذية 1004430011 عبدهللا حممد على العبداللطيف  25
 5129 للتغذية

 11411 اقسام العلوم والدراسات الطبية 645 10 ربرئيس فين خمت 636 9 فين خمترب 1062063928 جنان حممد امحد الرشيد  26

 12911 اقسام العلوم والدراسات الطبية 652 10 رئيس فين خمترب 836 9 فين خمترب 1066729515 رائده امحد محاد العطوى  27

ونية ابملدينة عمادة التعامالت االلكرت  683 10 رئيس فين خمترب 740 9 فين خمترب 1048132672 العنود كريوين حجول العتيىب  28
 12694 اجلامعية للطالبات

 11653 كلية العلوم 646 10 رئيس فين خمترب 657 9 فين خمترب 1002110904 نوره امحد سعيد الزهراىن  29
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كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  651 10 رئيس فين خمترب 431 9 فين خمترب 1037307483 ابتسام رابح محيدى اخلطاىب  30
 12791 يمياءللطالبات/ قسم الك

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  686 10 رئيس فين خمترب 741 9 فين خمترب 1003917570 امساء بداح عبدالعزيز العنقرى  31
 13422 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  417 10 رئيس فين خمترب 756 9 فين خمترب 1012677629 ساره عايض امحد االملعى  32
 13423 لطالبات/ قسم الكيمياءل

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  644 10 رئيس فين خمترب 638 9 فين خمترب 1004743322 عبري حممد صاحل الصميت  33
 10013 للطالبات/ قسم الكيمياء

نة اجلامعية كلية العلوم ابملدي 647 10 رئيس فين خمترب 203 9 فين خمترب 1005001852 منتهى حممد عبدهللا النغيمش  34
 11652 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  650 10 رئيس فين خمترب 430 9 فين خمترب 1003184106 منريه حممد عبدالرمحن عقيل  35
 12748 للطالبات/ قسم الكيمياء

لية العلوم ابملدينة اجلامعية ك 653 10 رئيس فين خمترب 631 9 فين خمترب 1001217353 هند منصور عبدالعزيز الرشيد  36
 12960 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  687 10 رئيس فين خمترب 738 9 فين خمترب 1021874787 اريج ابرهيم على عبدرب النىب  37
 15156 للطالبات/ قسم الكيمياء

 649 10 ين خمتربرئيس ف 639 9 فين خمترب 1069267779 امساء عمر خمتار الشنقيطى  38
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

للطالبات/ قسم النبات واالحياء 
 الدقيقة

12653 

 667 10 رئيس فين خمترب 630 9 فين خمترب 1025334051 مها سامل كسار الثويىن  39
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

للطالبات/ قسم النبات واالحياء 
 الدقيقة

13176 
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 16903 كلية العلوم/ قسم الكيمياء 511 10 رئيس فين خمترب 748 9 فين خمترب 1011393236 ور اهلوميلمنصور عبدهللا منص  40

 15507 كلية العلوم/ قسم الكيمياء احليوية 438 10 رئيس فين خمترب 747 9 فين خمترب 1072615378 فهد عبدالعزيز صاحل السلوم  41

كلية العلوم/ قسم النبات واالحياء  394 10 رئيس فين خمترب 742 9 فين خمترب 1026751576 معيش انجى منيجل احلارثى  42
 15591 الدقيقة

 17069 كلية العلوم/ قسم علم احليوان 579 10 رئيس فين خمترب 745 9 فين خمترب 1027683232 فالح عبدالرمحن علي الشهراىن  43

كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة  501 10 رئيس فين خمترب 749 9 فين خمترب 1022795668 اميمه عدانن امحد الريدى  44
 7801 اجلامعية للطالبات

كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة  398 10 رئيس فين خمترب 739 9 فين خمترب 1057292631 فاتن عبداهلادى سليم احلداد  45
 7802 اجلامعية للطالبات

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  141 10 رئيس فين خمترب 758 9 فين خمترب 1001170263 مساعد مقبول حامد الثبيىت  46
 8588 االنتاج احليواين

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  502 10 رئيس فين خمترب 746 9 فين خمترب 1053053383 عبدهللا على عبدهللا التقق  47
 15910 علوم الرتبة

 1008532168 جواهر سلمان انصر بن خثالن  48
كبري مراقيب 

 700 9 طلبة
مشرف قبول 

 طالب
10 519 

عمادة شؤون الطالب ابملدينة 
اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 

 لشؤون الطالبات
99425 

 7665 أقسام العلوم اإلنسانية 397 10 حماسب 391 9 حماسب 1056751231 مجيله حممد حيىي اليحىي  49
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كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  8 10 اسبحم 108 9 حماسب 1005884828 عائشه انصر ابراهيم الضويلع  50
 11117 للطالبات

 11927 إدارة املستودعات 14 10 اخصائي خمترب 777 9 حملل خمترب 1064202169 عبداللطيف عبدالعزيز عبدهللا املرشد  51

 عمادة شؤون الطالب/ ادارة 237 10 مدرب رايضي 295 9 مدرب رايضي 1056778978 فهد عجب حزام الدوسري  52
 14335 االنشطة الرايضية

 1027704103 عبدهللا مناحي عبيد العتييب  53
مدير شعبة 
 االحصاء

9 7 
مدير إدارة 

الشئون املالية 
 واالدارية

 36297 مستشفى امللك خالد اجلامعي 24 10

 1011891692 خالد دخيل هللا فرج العتييب  54
مدير شعبة 
االسكان 
 ابلدرعية

مدير إدارة  56 9
 االسكان

 12563 عمادة الدراسات العليا 21 10

 1127014593 سند دهيدى ماطر العنزى  55
مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

9 654 
مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة  630 10
 28313 السالمة

 1084736816 بشري عويد غازى العنزى  56
مراقب أمن و 
 676 9 سالمة مشرف

مراقب أمن و 
 شرفسالمة م

االدارة العامة للسالمة واالمن  632 10
 28209 اجلامعي

مراقب أمن و  1042308658 حسني على ابراهيم الكعىب  57
 سالمة مشرف

مراقب أمن و  772 9
 سالمة مشرف

10 631 
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن ابمللز

28461 

 1028910154 حممد ازيىبعلى حيىي   58
مراقب أمن و 
 664 9 سالمة مشرف

مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  633 10
 28110 وحدة االمن

مساعد إداري  375 9 مساعد اداري 1024408286 سهري سليمان عبداجلبار اجلباري  59
 مشرف

 104001 اقسام العلوم والدراسات الطبية 595 10
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 1056464777 د مسعود سلطان القحطاىنسع  60
مساعد إداري 

 مشرف
9 797 

مدير ادارة 
 العالقات

 28362 ماالدارة العامة للعالقات واالعال 7 10

 1004969786 اميان انصر يعقوب الرجيب  61
مساعد إداري 

 5379 أقسام العلوم اإلنسانية 619 10 مدير مكتب 670 9 مشرف

مساعد إداري  1000514149 حصه مساعد انصر السرحان  62
 مشرف

مساعد إداري  789 9
 مشرف

 5454 أقسام العلوم اإلنسانية 642 10

 1030588550 حممد جنر غزاى العتيىب  63
مساعد إداري 

 مشرف
9 791 

مدير إدارة 
 الشئون االدارية

 11527 عمادة السنة األوىل املشرتكة 125 10

 مساعد إداري 1013457997 سعد عبدالرمحن سعد العباد  64
 مشرف

كلية العلوم الطبية التطبيقية/ الشؤون  539 10 مراقب إداري 787 9
 7588 االدارية

 1001137791 ساره بنت عبدهللا بن دريس الدوسري  65
مساعد إداري 

 مشرف
9 1075 

مساعد إداري 
 مشرف

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  643 10
 121468 للطالبات/ قسم الكيمياء

 1013291826 ال شفلوتعبدهللا سعد شفلوت   66
مساعد إداري 

 7582 كلية طب االسنان 581 10 مدير إدارة 790 9 مشرف

مساعد إداري  1047461767 ليلى فرج جوجو احلبشى  67
 مشرف

مساعد إداري  801 9
 مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  639 10
 5425 وحدة االمن والسالمة

 1008140426 حيىي جابر جربان الودعاىن  68
ل مسج

معلومات 
 مشرف

 543 10 مدير مكتب 692 9
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني  
 وحدة اجلوازات واالستقدام

28500 

مشرف  1054048630 عائشه فهد حممد الدوسرى  69
 إجتماعي

 10087 عمادة شؤون الطالب 666 10 مشرف إجتماعي 413 9
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 1022383101 اجلوهره عبدالرمحن  املانع  70
مشرف 
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  656 10 مشرف إجتماعي 656 9
 11924 الطالب

 1026796944 سامل فراج فارس السبيعى  71
مشرف 
 434 9 إجتماعي

كبري مشريف 
 أسكان

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  572 10
 10918 الطالب

رف مش 1017068949 عبدهللا على عبدالكرمي اجلاسر  72
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  665 10 مشرف إجتماعي 723 9
 9745 الطالب

 1061140750 نوره عبدهللا ابراهيم اجلربى  73
مشرف 
 إجتماعي

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  657 10 مشرف إجتماعي 720 9
 29984 للطالبات

مشرف  1009388081 هدى سلوم سامل االمحدى  74
 إجتماعي

كبري مشريف  753 9
 أسكان

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  593 10
 11985 للطالبات

 1045956313 مشاء حممد سعد الدوسرى  75
مشرف 
 إجتماعي

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  658 10 مشرف إجتماعي 752 9
 13343 اجلامعية للطالبات

 1021031958 هدى عبدهللا سليمان الصهيل  76
مشرف 

مركز خدمات ذوي االحتياجات  669 10 مشرف إجتماعي 754 9 اعيإجتم
 13341 اخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالبات

كبري مشريف  436 9 مشرف اسكان 1038983811 امحد عبدهللا سليمان اخلميس  77
 أسكان

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  670 10
 9155 الطالب

 435 9 مشرف اسكان 1039239916 سامى صاحل عبدالعزيز احلسينان  78
كبري مشريف 

 أسكان
عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  671 10

 9314 الطالب

كبري مشريف  437 9 مشرف اسكان 1014259285 لطيفه عبدهللا عبدالعزيز اجلماز  79
 أسكان

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  672 10
 4834 للطالبات
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 731 9 نمشرف أسكا 1048719353 امحد على عبده صفحى  80
كبري مشريف 

 أسكان
 12568 عمادة شؤون الطالب 675 10

 733 9 مشرف أسكان 1036541785 خالد متعب خلف احلرىب  81
كبري مشريف 

 أسكان
 12559 عمادة شؤون الطالب 674 10

كبري مشريف  730 9 مشرف أسكان 1005147093 زينب عبدالعزيز حممد القبيشى  82
 أسكان

 11967 عمادة شؤون الطالب 396 10

 734 9 مشرف أسكان 1032547422 علي عبدالرمحن سعيد العمري  83
كبري مشريف 

 أسكان
 11243 عمادة شؤون الطالب 673 10

كبري مشريف  464 9 مشرف أسكان 1011948617 مشاعل حممد عبدالعزيز العبدان  84
 أسكان

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  679 10
 10442 االسكان

 729 9 مشرف أسكان 1053347090 عجالنهيا حممد على ال  85
كبري مشريف 

 أسكان
مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  676 10

 6199 االسكان

 12658 عمادة القبول والتسجيل 562 10 مصمم برامج 409 9 مصمم برامج 1007938937 ندى امحد ابراهيم العمود  86

 18292 كلية العلوم/ قسم الرايضيات 660 10 صمم برامجم 424 9 مصمم برامج 1032674879 عايض حممد محد اليامى  87

كلية علوم احلاسب واملعلومات  655 10 مصمم برامج 149 9 مصمم برامج 1036197695 نور حامد مناحى اجلعيد  العتيىب  88
 13982 ابملدينة اجلامعية للطالبات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  641 10 نظمحملل ومصمم  408 9 مصمم برامج 1046441273 خوله عبدهللا هليل احلرىب  89
 13415 احلاسب اآليل
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 634 10 مفتشة نساء 696 9 مفتشة نساء 1047087414 اجلوهره انصر عبدهللا بن هزاع  90
دارة ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ا

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

16811 

 1007587841 لرتكىابراهيم  ا ايناس عبدالعزيز  91
منسق قبول 

 6257 أقسام العلوم اإلنسانية 161 10 مسجل طلبه 640 9 وتسجيل

 17214 ادارة االستدامة وتطوير البيئة 678 10 مهندس زراعي 407 9 مهندس زراعي 1037345392 عبدالرمحن خلف جضعان العنزي  92

 1083503944 سندس محد عبدهللا السعيد  93
مهندس 
 ميكانيكي

9 650 
مهندس 
 ميكانيكي

 12751 اقسام العلوم والدراسات الطبية 684 10

مهندس  1061949036 عبدهللا زيد حممد بن داوود  94
 ميكانيكي

مهندس  755 9
 ميكانيكي

كلية اهلندسة/ قسم اهلندسة  661 10
 20849 امليكانيكية

 607 9 انسخ آله بلغتني 1007507757 على حممد عبدالرمحن ال شعشاع  95
مات مسجل معلو 
 مشرف

 8589 دار جامعة امللك سعود للنشر 629 10

 606 9 انسخ آله بلغتني 1085468146 حممد عبده حممد الشارقى  96
مسجل معلومات 

 مشرف
10 637 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني 

 مساعد مدير االدارة
13784 

 6393 عمادة السنة األوىل املشرتكة 540 10 مدير مكتب 570 9 له بلغتنيانسخ آ 1009996859 نوره عبدهللا حممد العقال  97

 10112 عمادة القبول والتسجيل 616 10 انسخ آلة مشرف 764 9 انسخ آله بلغتني 1005294390 حممد حمسن على عطاىف  98

األعمال ابملدينة اجلامعية كلية ادارة  393 10 مدير مكتب 773 9 انسخ آله بلغتني 1043219409 وداد حممد مساعد البيشى  99
 2847 للطالبات
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100  
 مانع بن عبدهللا بن مانع آل سيال

 القرين
 103698 وحدة املراجعة الداخلية 542 10 مدير مكتب 571 9 انسخ آله بلغتني 1018578409

 1002792677 بكر على عبدالرمحن البكر  101
أخصائى 
 367 8 اجتماعي

أخصائي 
 20848 ادارة االسكان 615 9 إجتماعي

أخصائى  1075726578 ماجد على مطلق القاسم  102
 عالقات عامة

 15301 كلية اآلداب/ صحيفة رسالة اجلامعة 623 9 أخصائي 856 8

 12521 االدارة العامة للعالقات واالعالم 697 9 أخصائي 1675 8 أخصائي 1014867640 سعود على حممد السيف  103

أخصائي قواعد  1059123701 فيصل بن يعن هللا بن مخيس الغامدي  104
 بياانت

 105317 عمادة التعامالت االلكرتونية 1156 9 مصمم برامج 1969 8

 3757 أقسام العلوم اإلنسانية 446 9 أمني مستودع 199 8 أمني مستودع 1003302799 مىن حممد عبدهللا اجلاسر  105

كلية العلوم الطبية التطبيقية/ الشؤون  237 9 أمني مستودع 2033 8 أمني مستودع 1025242064 فهد عبدالعزيز سعيد الدوسرى  106
 7589 االدارية

 15172 عمادة شؤون املكتبات 711 9 أمني مكتبة 2106 8 أمني مكتبة 1011329750 فهد صقر عواد العتيىب  107

 15475 عمادة شؤون املكتبات 683 9 أمني مكتبة 966 8 أمني مكتبة 1042807733 خالد ابراهيم حممد التميمى  108

 16837 عمادة شؤون املكتبات 719 9 أمني مكتبة 758 8 أمني مكتبة 1030653537 ب حممد زارب القحطاىنزار   109
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 16883 عمادة شؤون املكتبات 1076 9 أمني مكتبة 1700 8 أمني مكتبة 1016636308 مادعبدهللا عبدالرمحن عبدالعزيز احل  110

 17233 عمادة شؤون املكتبات 1072 9 أمني مكتبة 1935 8 تبةأمني مك 1080035718 عبداحملسن عبدالرمحن حممد ال مجعان  111

 18160 عمادة شؤون املكتبات 682 9 أمني مكتبة 1854 8 أمني مكتبة 1002997607 ماجد عبدهللا مقعد السبيعى  112

 17201 عمادة شؤون املكتبات 1077 9 أمني مكتبة 2075 8 أمني مكتبة 1065016311 حسن عبدهللا حسن جبارى  113

 17120 االدارة العامة للعالقات واالعالم 930 9 أخصائي 2045 8 ابحث 1000710390 كى حممد عبدالعزيز اليوسفتر   114

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  929 9 أخصائي 947 8 ابحث 1043551272 خالد دخيل داخل املطريي  115
 18833 النشر العلمي

 13493 عمادة شؤون املكتبات 937 9 مدير 1850 8 ابحث 1000669695 سامى يوسف عبد العزيز العبدالكرمي  116

أخصائي  582 8 ابحث إجتماعي 1049029646 منال مفلح حممد الدوسرى  117
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  695 9
 17781 الطالب

 572 8 ابحث إجتماعي 1070467525 طارق عبدهللا رده املالكى  118
أخصائي 
الطالب/ ادارة سكن  عمادة شؤون 693 9 إجتماعي

 22955 الطالب

مدير شعبة  2113 8 ابحث احصاء 1052197348 خالد عبدهللا حممد بن سلوم  119
 االحصاء

 19457 عمادة التطوير واجلودة 7 9
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 19504 ةكلية اآلداب/ صحيفة رسالة اجلامع 1128 9 اخصائي اعالمي 2036 8 ابحث اعالمي 1009545532 بندر حممد سليمان احلمدان  120

املشرف على كليات اجلامعة فرع  1013 9 أخصائي تنظيم 553 8 ابحث تنظيم 1026788362 متعب سامل صالح املطريى  121
 16686 املزامحية

إدارة العالقات العامة واإلعالم  1029 9 ابحث علمي 1983 8 ابحث علمي 1021467657 نوره بنت عبداحملسن حممد بن رشود  122
 100975 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 98195 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1060 9 ابحث علمي 1950 8 ابحث علمي 1048891517 اهلام حممد علي ال وعالن  123

عمادة البحث العلمي ابملدينة  1028 9 ابحث علمي 1974 8 ابحث علمي 1039747702 نديه خلف هليل العنزي  124
 100972 اجلامعية للطالبات

125  
د بن انصر اريج بنت خالد بن سعو 

 التومي
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  1058 9 ابحث علمي 1975 8 ابحث علمي 1079330294

 101006 للطالبات

كلية الطب ابملدينة اجلامعية  1059 9 ابحث علمي 1977 8 ابحث علمي 1020955561 عصمت عبدالرمحن حممد الغنيم  126
 96065 للطالبات

 98798 كلية طب االسنان 1061 9 ابحث علمي 2009 8 ابحث علمي 1045292958 ن دريسايناس  عبدهللا  عبدالعزيز  ب  127

 658 8 ابحث مشرتايت 1018355964 حممد سلطان حممد التمامى  128
أخصائي 
 20910 ادارة املشرتايت/ قسم املنافسات 2 9 مشرتايت

 15532 مادة شؤون املكتباتع 938 9 مدير 2104 8 ابحث واثئق 1045816731 سيف سامل سيف راشد القحطاىن  129



 

 رقم السجل املدين االسم م
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1497 8 خطاط ورسام 1038327886 عبداحملسن عيسى امحد االمحد  130
رئيس خطاطني 

 ورسامني
 16963 كلية الرتبية/ العالقات العامة 785 9

 15915 كلية اآلداب/ شؤون الطالب 1082 9 رسام خرائط 2044 8 رسام خرائط 1019111432 حممد انصر عبدالعزيز املفرج  131

 12906 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 1017 9 رسام معماري 1926 8 رسام معماري 1030879348 س عبدالعزيز راشد الدابسداب  132

 1026734317 فهد عبدالرمحن ابراهيم اليوسف  133
رئيس قسم 

 الشئون االدارية
8 25 

مدير شعبة 
 الشئون االدارية

9 47 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

ادارة شؤون املوظفني  واملوظفني/
 مدير االدارة

8896 

رئيس قسم  1010672473 عبدهللا حسني على العلوان  134
 القبول

منسق قبول  35 8
 وتسجيل

 17213 عمادة القبول والتسجيل 1065 9

 8420 ادارة االسكان 1 9 سكرتري 2038 8 سكرتري 1048464703 عبدهللا علي مشبب ال مسلط  135

 7570 كلية احلقوق والعلوم السياسية 992 9 سكرتري 2040 8 سكرتري 1013693732 حسنيفهد انصر عبدالعزيز بن   136

 13512 ادارة صيانة االسكان/ القسم املدين 566 9 فين اتصاالت 2090 8 فين اتصاالت 1062196124 سعد سعيد سعد الدوسرى  137

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  774 9 فين اتصاالت 1735 8 فين اتصاالت 1006883951 حممد هبه حسن امحد  138
 13782 بعد

 8518 عمادة شؤون الطالب 1086 9 فين اتصاالت 1480 8 فين اتصاالت 1072680851 خالد عبدالعزيز ابراهيم الشايع  139



 

 رقم السجل املدين االسم م
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املــ

 

 رقمها

 1008152322 اديب عبدهللا حممد احلجي  140
فين تشغيل 

 اآلت
 17354 طالبادارة التشغيل والصيانة لل 1120 9 فين تشغيل اآلت 1920 8

 1025978873 ضيف هللا عواض عوض العتييب  141
فين تشغيل 

 12530 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 1083 9 فين تشغيل اآلت 1865 8 اآلت

فين تشغيل  1031090093 سعود سعد ابراهيم القديرى  142
 اآلت

 12545 االدارة العامة للصيانة 1084 9 فين تشغيل اآلت 1864 8

 1004106215 الزهراىن سعيد حسن مسفر  143
فين تشغيل 

 اآلت
 13470 االدارة العامة للصيانة 1119 9 فين تشغيل اآلت 2037 8

 5155 عمادة شؤون الطالب 574 9 فين تغذية 964 8 فين تغذية 1023563172 محد حممد محد املنصور  144

ة شؤون الطالب/ ادارة سكن عماد 535 9 فين تغذية 1488 8 فين تغذية 1049629064 عبدهللا محد محد املاجد  145
 5255 الطالب

 14655 عمادة شؤون الطالب 1123 9 فين دعم اول 77 8 فين دعم 1035869625 حممد موسى على جمممى  146

 100828 كلية الرتبية/ قسم االدارة الرتبوية 1035 9 فين دعم اول 1949 8 فين دعم 1017931013 حممد عبدالرمحن حممد العكرش  147

 6233 االدارة العامة للمشاريع 215 9 فين صيانة اآلت 1868 8 فين صيانة 1056274861  املسيحلفهد سعد عبدهللا  148

 3638 كلية اهلندسة/ الشؤون االدارية 1009 9 فين صيانة اآلت 1927 8 فين صيانة 1049430109 حسني عبدالكرمي حممد احلسني  149
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 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 16277 االدارة العامة للصيانة 1124 9 فين صيانة اآلت 953 8 فين صيانة اآلت 1028584934 سيف عبدهللا حممد السيف  150

 7566 كلية اآلداب 26 9 فين طباعة 831 8 فين طباعة 1037465711 فهد انصر مدعث السهلي  151

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  1054 9 فين خمترب 1775 8 فين خمترب 1024664599 عبري عبداهلادى سعيد السوادى  152
 26870 للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1056 9 فين خمترب 1542 8 فين خمترب 1033402387 نعيمه عبدالعزيز زيد العبودى  153
 28941 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  756 9 فين خمترب 479 8 فين خمترب 1052284146 امل صاحل حممد احلواس  154
 93901 وانللطالبات/ قسم علم احلي

كلية العلوم/ قسم النبات واالحياء  1025 9 فين خمترب 1468 8 فين خمترب 1003493572 مازن محود فارس البلوي  155
 27805 الدقيقة

 30812 كلية اجملتمع ابلرايض 1024 9 فين خمترب 844 8 فين خمترب 1073732594 عيد سعود مسعود العتييب  156

 12460 كلية اجملتمع ابلرايض/ معامل الكلية 845 9 فين خمترب 24 8 فين خمترب 1013341118 حسني على امحد الكعىب  157

كلية اهلندسة/ قسم اهلندسة  638 9 فين خمترب 937 8 فين خمترب 1030199937 علي أمحد علي عسريي  158
 13955 الكهرابئية

 7548 م االغذية والزراعةكلية علو  1049 9 فين خمترب 1544 8 فين خمترب 1013432800 سعيد سعد حممد العتيىب  159
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 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم 748 9 فين خمترب 488 8 فين خمترب 1036236170 صقر راشد سامل املدرع  160
 14530 وقاية النبات

كلية علوم االغذية والزراعة/ حمطة  747 9 فين خمترب 45 8 فين خمترب 1012786008 القاسم حممد علي الكلثم  161
 12790 ب الزراعيةاالحباث والتجار 

كلية علوم االغذية والزراعة/ حمطة  745 9 فين خمترب 2057 8 فين خمترب 1028969978 عبدالعزيز عقيل حممد النصار  162
 13177 االحباث والتجارب الزراعية

حمطة  /كلية علوم االغذية والزراعة 1057 9 فين خمترب 753 8 فين خمترب 1021705429 عبدهللا انصر عبدهللا الباهلى  163
 14585 االحباث والتجارب الزراعية

كلية علوم االغذية والزراعة/ حمطة  1055 9 فين خمترب 2112 8 فين خمترب 1014748733 عبدهللا عايد حممد الشرارى  164
 15951 االحباث والتجارب الزراعية

 18197 غيل والصيانة للطالبادارة التش 441 9 كهرابئي 776 8 كهرابئي 1006270456 عبدهللا ابراهيم حممد اخليال  165

 4245 ادارة صيانة الرايض 1126 9 كهرابئي 2067 8 كهرابئي 1049986118 منصور حممد منصور الوهيىب  166

 5741 ادارة صيانة الرايض 1127 9 كهرابئي 2063 8 كهرابئي 1013263973 انصر عيسى انصر البياهي  167

إدارة النظم واملعلومات ابملدينة  1129 9 مرتجم 1992 8 مرتجم 1013962046 بنان ينت صاحل بن حسني العايد  168
 98621 اجلامعية للطالبات

 22790 اوقاف اجلامعة 1023 9 مرتجم 47 8 مرتجم 1059841500 عبدالعزيز ضعيان سعود املطريى  169
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م دار جامعة امللك سعود للنشر/ قس 1052 9 مرتجم 2115 8 مرتجم 1038905202 اثمر ابراهيم انصر الفصام  170
 20715 النشر العلمي

 100565 عمادة شؤون املكتبات 1130 9 مرتجم 1993 8 مرتجم 1045427182 نورا منصور بن حممد الفرجيي  171

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  1053 9 مرتجم 1962 8 مرتجم 1009321579 مها بنت فهد بن سعد املعمر  172
 101316 والبحث العلمي

 30077 عمادة القبول والتسجيل 108 9 حماسب 1445 8 حماسب 1021620495 محد حممد محد العمر  173

 104479 وحدة املراجعة الداخلية 391 9 حماسب 2080 8 حماسب 1059613149 خالد حممد بن عبدهللا الدبيكل  174

كلية علوم االغذية والزراعة/ الشؤون  1019 9 حملل ومصمم نظم 692 8 حملل 1036044988 امحد حممد امحد صغري  175
 16039 االدارية

املشرف على كليات اجلامعة فرع  1157 9 مصمم برامج 673 8 حملل 1006683955 مشعل سعد زويد الشيباىن  176
 18341 املزامحية

 19501 عمادة شؤون الطالب 521 9 خمرج برامج 714 8 خمرج تليفزيوين 1019222189 سعود عبدالعزيز صاحل الرتكى  177

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  1087 9 مدرب 2085 8 مدرب 1037024328 حسان عبدهللا محود اجلميعه  178
 29669 بعد

عمادة شؤون الطالب/ ادارة  1048 9 مدرب رايضي 606 8 مدرب رايضي 1041989854 جعفر عبدهللا حممد السبيعى  179
 17139 االنشطة الرايضية
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املشرف على كليات اجلامعة فرع  1094 9 دقق حساابتم 2081 8 مدقق حساابت 1022164667 عارف فرج سعيد الشمرى  180
 10604 املزامحية

 1013775489 هدى عبدالعزيز حممد السويلم  181
مدقق شئون 

 948 8 موظفني
أخصائي شئون 

 414 9 املوظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة عالقات املوظفات

10777 

مدقق شئون  1037153192 العزيز حممد املليحى السبيعىفواز عبد  182
 موظفني

أخصائي شئون  1444 8
 املوظفني

 18606 مدير اجلامعة 499 9

عمادة شؤون الطالب/ االدارة العامة  782 9 فين تغذية 101 8 مدير املطعم 1030964298 عبدهللا ربيعه محد الربيعه  183
 10298 للتغذية

مراقب أمن و  1016934281 حممد فهد حممد العجراء  184
 سالمة

مراقب أمن و  1872 8
 سالمة مشرف

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة  1131 9
 28387 السالمة

 1126770708 هالل صقار هالل العنزي  185
مراقب أمن و 

 سالمة
8 920 

مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

9 1033 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

ركز الدراسات السالمة واالمن مب
 اجلامعية بعليشة

28230 

 1049856709 عايض دخيل فهد بن نويقله  186
مراقب أمن و 

 1891 8 سالمة
مراقب أمن و 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  772 9 سالمة مشرف

 28133 سكن الطالبات

مراقب أمن و  1026689222 عبداالله مشعل شامان العتييب  187
 سالمة

و مراقب أمن  1890 8
 سالمة مشرف

9 1032 
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن بكلية اجملتمع

28159 

 1067009355 ملفى عايد الزعيلى العنزى  188
مراقب أمن و 

 1815 8 سالمة
مراقب أمن و 
 1030 9 سالمة مشرف

االدارة العامة للسالمة واالمن 
رة الوحدات اخلارجية اجلامعي/ ادا

قسم السالمة واالمن ابلسنة 
 التحضريية

28408 

مراقب أمن و  1022570087 نوار مطر غايب احلارثى  189
 سالمة

مراقب أمن و  1594 8
 سالمة مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1134 9
 28455 وحدة االمن والسالمة
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 1035861176 محود عايش محود العنزى  190
مراقب أمن و 

 ةسالم
8 1834 

مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1132 9
 28438 وحدة االمن والسالمة

 1090967405 سلمان حممود سلمان العنزى  191
مراقب أمن و 

 918 8 سالمة
مراقب أمن و 
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1022 9 سالمة مشرف

 28314 وحدة االمن والسالمة

مراقب أمن و  1031681834 هراىنعلى مسفر حممد الش  192
 سالمة

مراقب أمن و  919 8
 سالمة مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  654 9
 28047 وحدة االمن والسالمة

 1003138813 حممود حممد حممد نعمان  193
مراقب أمن و 

 سالمة
8 922 

مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  664 9
 28383 ةوحدة االمن والسالم

مراقب أمن و  1063582447 نواف عبدهللا حممد احلرىب  194
 سالمة

مراقب أمن و  910 8
 سالمة مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  676 9
 28202 وحدة االمن والسالمة

 1128559117 هادي صغري فرحان العنزي  195
مراقب أمن و 

 سالمة
8 923 

مراقب أمن و 
 سالمة مشرف

الد اجلامعي/ مستشفى امللك خ 1133 9
 28452 وحدة االمن والسالمة

 1063486771 حيىي امحد حسني مسودى  196
مراقب أمن و 

 1892 8 سالمة
مراقب أمن و 
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1031 9 سالمة مشرف

 28144 وحدة االمن والسالمة

مراقب أمن و  1001919719 سامل عبدهللا سامل العبدالواحد  197
 سالمة

من و مراقب أ 1889 8
 سالمة مشرف

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1021 9
 28435 وحدة االمن

كلية الطب ابملدينة اجلامعية  843 9 مدير شعبة 1839 8 مراقب طلبة 1023790809 البندرى عبدهللا عيد العيد  198
 28200 للطالبات

مساعد ادارى  1005389851 شيخه بنت انصر بن مبارك احلريسن  199
 مشرف

مساعد ادارى  2010 8
 مشرف

 98294 عمادة شؤون الطالب 1002 9
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 1001346319 هوازن زهري حممد مجيل كتيب  200
مساعد إداري 

 مشرف
إدارة العالقات العامة واإلعالم  1073 9 أخصائي 2089 8

 97997 ابملدينة اجلامعية للطالبات

201  
نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن 

 1032348789 الشايقي
مساعد إداري 

 1980 8 فمشر 
مساعد ادارى 

 113534 ادارة املتابعة 1144 9 مشرف

مساعد إداري  1016563411 امحد ابراهيم سليمان اهلويريىن  202
 مشرف

مساعد ادارى  869 8
 مشرف

 28448 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 1140 9

 1099939892 هند عبدهللا محد املوسى  203
مساعد إداري 

 مشرف
8 958 

مساعد ادارى 
 رفمش

 13499 ادارة النقل 1066 9

مساعد إداري  1064469156 أمل زيد ابراهيم بن سبيت  204
 مشرف

مساعد ادارى  1988 8
 مشرف

 99105 أقسام العلوم اإلنسانية 1142 9

 1026969319 عهود صاحل عبدهللا الربيعان  205
مساعد إداري 

 مشرف
8 1951 

منسق قبول 
 وتسجيل

 98427 عمادة الدراسات العليا 1026 9

 1047549702 هيفاء عبدهللا  عبدالرمحن السيف  206
مساعد إداري 

 98413 عمادة شؤون املكتبات 759 9 أمني مكتبة 1944 8 مشرف

مساعد إداري  1016185504 رانبنت عبد العزيزبن حممد بن عودان  207
 مشرف

مساعد ادارى  1996 8
 مشرف

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  1097 9
 95993 للطالبات

 1027662350 امل بنت صاحل بن حممد الدحيم  208
مساعد إداري 

 2005 8 مشرف
مساعد ادارى 

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  1095 9 مشرف
 104756 للطالبات

مساعد إداري  1028123287 فاطمه ابراهيم سليمان الشباانت  209
 مشرف

مساعد ادارى  2007 8
 مشرف

ة اجلامعية كلية اآلداب ابملدين 1096 9
 101004 للطالبات
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 1042185742 مىن شومر عثمان الشومر  210
مساعد إداري 

 مشرف
8 112 

مساعد ادارى 
 مشرف

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  667 9
 30081 للطالبات

 1068512894 اشواق حممد مهنا املهنا  211
مساعد إداري 

 2096 8 مشرف
مساعد ادارى 

نة اجلامعية كلية الرتبية ابملدي 788 9 مشرف
 92569 للطالبات

مساعد إداري  1032301630 نوف ابراهيم سليمان املريشد  212
 مشرف

مساعد إداري  2053 8
 مشرف

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  791 9
 92175 للطالبات

 1038606172 لطيفه عبدالرمحن  العبداللطيف  213
مساعد إداري 

 مشرف
8 694 

مساعد ادارى 
 مشرف

تمريض ابملدينة اجلامعية كلية ال 1068 9
 7654 للطالبات

مساعد إداري  1002801726 نوير فراج حممد السبيعى  214
 مشرف

مساعد ادارى  957 8
 مشرف

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  1067 9
 29998 للطالبات

 1054186349 امل صاحل عبدهللا املسبحى  215
مساعد إداري 

 مشرف
8 638 

مساعد ادارى 
 مشرف

التمريض ابملدينة اجلامعية  كلية 1143 9
 16815 للطالبات

216  
جواهر عبدالرمحن عبدالعزيز 

 1052178124 العبداللطيف
مساعد إداري 

 30 8 مشرف
مساعد ادارى 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  796 9 مشرف
 107389 اجملتمع

مساعد إداري  1038807275 مها انصر حممد السعوي  217
 مشرف

مساعد ادارى  1971 8
 فمشر 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  1139 9
 97166 اجملتمع

 1068967064 امساء ابراهيم انصر الدخيل  218
مساعد إداري 

 950 8 مشرف
مساعد ادارى 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  119 9 مشرف
 8605 للطالبات/ وكيلة الكلية

مساعد إداري  1023041971 طارق التهامي زيد العنزي  219
 مشرف

مدير شعبة  1965 8
 الشئون االدارية

 97418 مركز الرتمجة 48 9
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 1055808719 انصر على حممد زربطان  220
مساعد إداري 

 مشرف
8 912 

مدير شعبة 
 الشئون االدارية

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  41 9
 28532 املدير التنفيذي لشؤون املرضى

 1036697785 ابراهيم بن حممد بن ابراهيم الناصر  221
اري مساعد إد
 1945 8 مشرف

مدير شعبة ادارة 
معهد امللك عبد هللا للبحوث  33 9 املعهد

 100845 والدراسات االستشارية

مساعد إداري  1069767265 على عبدالرمحن حممد السويد  222
 مشرف

 13667 وكيل اجلامعة 314 9 مدير مكتب 772 8

 1005084494 ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز املنيع  223
ي مساعد إدار 
 مشرف

8 1955 
مساعد ادارى 

 مشرف
 96881 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 1098 9

مسجل  1055830846 طرفه عبدالعزيز زيد العبدالواحد  224
 معلومات

 3115 عمادة القبول والتسجيل 375 9 مساعد اداري 1885 8

 1021218993 محزه مرعى مديىن العسريى  225
مسجل 
 معلومات

8 251 
مساعد إداري 

 مشرف
 28418 كلية الرتبية/ قسم الرتبية الفنية 801 9

 1052630868 عواطف شلوان فاحل النفيعي  226
مسجل 
 1886 8 معلومات

مساعد إداري 
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  797 9 مشرف

 16223 املدير التنفيذي لشؤون املرضى

 1072431388 ابتسام عبدهللا ادريس اخلالد  227
مسجل 

معلومات 
 مشرف

عد ادارى مسا 2059 8
 مشرف

عمادة القبول والتسجيل/ قسم  1141 9
 4710 الدعم واملساندة

 1043755204 ابراهيم عبدالعزيز حممد اجلمعان  228
مسجل 

معلومات 
 مشرف

8 2047 
مسجل معلومات 

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  402 9 مشرف
 8468 مكتب استقبال املرضى

مشرف  1024197236 نوره سعد صاحل رصيص  229
 إجتماعي

 724 9 مشرف إجتماعي 859 8
عمادة الدراسات العليا/ وحدة 
التعليم املوازي لربامج الدراسات 

 العليا
11991 
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 1003731286 صقر خبيت سعد املدرع  230
مشرف 
 إجتماعي

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  722 9 مشرف إجتماعي 931 8
 20467 الطالب

 1009873108 عبدالعزيز انصر دريهم الدريهم  231
مشرف 
عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  720 9 مشرف إجتماعي 927 8 إجتماعي

 26886 الطالب

مشرف  1009641760 موضى حممد عبدالرمحن املغيليث  232
 إجتماعي

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  656 9 مشرف إجتماعي 932 8
 16991 اجلامعية للطالبات

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1041 9 مشرف أسكان 773 8 مشرف أسكان 1003803127 وضحاء بنت بندر بن انصر العتييب  233
 121660 الطالبات

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1046 9 مشرف أسكان 1899 8 مشرف أسكان 1002000220 حممد سعد امحد الثقفى  234
 17258 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1042 9 أسكان مشرف 1911 8 مشرف أسكان 1019902087 اماىن حممد سعد الراشد  235
 18274 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  377 9 مشرف أسكان 1908 8 مشرف أسكان 1007437674 عبدالرمحن ظافر مفرح العمرى  236
 19510 الطالب

شؤون الطالب/ ادارة سكن عمادة  727 9 مشرف أسكان 1909 8 مشرف أسكان 1003677000 عبدهللا سعد عبدالرمحن املطوع  237
 20365 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  736 9 مشرف أسكان 1907 8 مشرف أسكان 1024392506 فهد عمر سعيد بن انجى  238
 22811 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1038 9 مشرف أسكان 2017 8 مشرف أسكان 1000628527 ابراهيم حممد عبدهللا مهنا  239
 26906 بالطال
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عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1039 9 مشرف أسكان 2018 8 مشرف أسكان 1057498998 بندر حسني حيىي الفيفي  240
 26907 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1043 9 مشرف أسكان 963 8 مشرف أسكان 1044246963 شهيناز جارهللا صاحل الدغيشم  241
 27108 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1037 9 مشرف أسكان 769 8 مشرف أسكان 1048664971 السعرهسامي مسفر سعيد   242
 26067 الطالب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1036 9 مشرف أسكان 2015 8 مشرف أسكان 1040101048 عبدالرمحن صاحل عبدهللا عويس  243
 26063 الطالب

 17432 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 1040 9 مشرف أسكان 836 8 ف أسكانمشر  1027228269 منريه عبدالعزيز حممد حسني  244

 1001746005 سعد حسن عبدالعزيز الوىب  245
مشرف أعمال 

 جتليد
8 801 

مشرف أعمال 
 جتليد

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  513 9
 6481 التجليد

عمادة شؤون الطالب/ ادارة  1047 9 مدرب رايضي 2032 8 مشرف رايضي 1052213673 عبداهلادى عبدهللا حممد الشمراىن  246
 17170 االنشطة الرايضية

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  1145 9 رئيس مصورين 1505 8 مصور تليفزيوين 1026674216 حممد عبدالرمحن سعد بن عرفج  247
 20975 بعد

 1828 8 مصور فوتوغرايف 1043107331 حممد عبيد على املوسى  248
مصور رئيس 

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  677 9 فوتوغرايف
 7561 املونتاج

 18942 أقسام العلوم اإلنسانية 1154 9 مصمم برامج 1485 8 مطور برامج أول 1019650520 تغريد موسى حممد السليم  249



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 18308 لوم والدراسات الطبيةاقسام الع 1155 9 مصمم برامج 115 8 مطور برامج أول 1038473847 سلطانه مساعد على الفهد  250

 24340 عمادة التعامالت االلكرتونية 1146 9 مصمم برامج 726 8 مطور برامج أول 1069080305 بدر مفلح عبيد النفيعى العتيىب  251

 عمادة التعامالت االلكرتونية/ مدير 1148 9 مصمم برامج 1862 8 مطور برامج أول 1031031501 امحد عبدالعزيز حممد الورهى  252
 20754 ادارة التطبيقات واالنظمة

 19579 عمادة القبول والتسجيل 1151 9 مصمم برامج 1937 8 مطور برامج أول 1046444137 عبدالعاىل على عبدالعاىل املطريى  253

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  1152 9 مصمم برامج 1882 8 مطور برامج أول 1029573597 حممد امحد بطى البطى  254
 19964 اجملتمع

كلية الطب/ عميد كلية الطب  1150 9 مصمم برامج 1855 8 مطور برامج أول 1038177521 ابسم بشري حممد بن بالل  255
 28472 واملشرف على املستشفيات اجلامعية

 24989 كلية اهلندسة/ مركز احلاسب اآليل 1149 9 مصمم برامج 1877 8 مطور برامج أول 1045264387 سامي سليمان صاحل العمار  256

كلية علوم احلاسب واملعلومات  1153 9 مصمم برامج 201 8 مطور برامج أول 1001956398 غاده سعد ابراهيم السيف  257
 20873 ابملدينة اجلامعية للطالبات

ارة مستشفى امللك خالد اجلامعي/ اد 1147 9 مصمم برامج 380 8 مطور برامج أول 1081623330 خالد عبدهللا رشيد املضياىن العنزى  258
 24342 احلاسب اآليل

مساعد ادارى  1438 8 مفتش مايل 1018539997 ساره صاحل عبدالعزيز املقبل  259
 مشرف

االدارة املالية ابملدينة اجلامعية  794 9
 7140 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1137 9 مفتشة نساء 2082 8 مفتشة نساء 1000308427 مشاعل عبدهللا راشد القميزى  260
ارة اد ادارة السالمة واالمن اجلامعي/

ة السالمة واالمن ابملدينة اجلامعي
 للطالبات

28116 

 1062 9 مفتشة نساء 1919 8 مفتشة نساء 1065009837 اجلوهره عبدالعزيز حممد العمار  261
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28013 

 1138 9 مفتشة نساء 2065 8 مفتشة نساء 1036346771 نوال عبدالرمحن مطلق القميزى  262
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28009 

 1136 9 مفتشة نساء 1939 8 مفتشة نساء 1002213187 مىن عبدالرمحن عبدالعزيز الوتيد  263
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

وكيلة العمادة  اجلامعية للطالبات/
 لشؤون الطالبات

28137 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  1135 9 مفتشة نساء 903 8 مفتشة نساء 1003482146 غاليه سامل على الغامدى  264
 15610 االسكان

 15180 عمادة شؤون املكتبات 1102 9 أمني مكتبة 1491 8 مفهرس 1005175052 عبدالعزيز عبدالرمحن سلطان الزامل  265

 15669 عمادة شؤون املكتبات 1163 9 أمني مكتبة 1490 8 مفهرس 1004393631 حسن بداح حسن القحطاىن  266

 17019 عمادة شؤون املكتبات 1078 9 أمني مكتبة 941 8 مفهرس 1043832565 عبدالوهاب سفر عبدهللا العمرى  267

 18162 عمادة شؤون املكتبات 1079 9 أمني مكتبة 965 8 مفهرس 1068575792 حممد مساعد ثقل الدوسرى  268

منسق قبول  1071027450 فاطمه سعد حممد الغامدى  269
 وتسجيل

منسق قبول  956 8
 وتسجيل

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  1064 9
 28519 اجلامعية للطالبات/ النادي الرايضي



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1025435205 اميان حممد عبود مدهش  270
منسق قبول 

 وتسجيل
8 1607 

منسق قبول 
 وتسجيل

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1063 9
 28449 للطالبات

 1024526285 حسن امحد حيىي بوخضر  271
مهندس حاسب 

 1883 8 آيل
مهندس حاسب 

 24457 عمادة التعامالت االلكرتونية 977 9 آيل

 27443 والتصاميماالدارة العامة لدراسات  1090 9 مهندس معماري 1440 8 مهندس معماري 1014485922 فواز صياح عبيد الشمرى  272

 27442 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 57 9 مهندس معماري 5 8 مهندس معماري 1009467810 محد ظافر عبدهللا الدوسرى  273

مهندس  1043243003 عبدهللا حسن عبدهللا العنيزان  274
 ميكانيكي

مهندس  1621 8
 ميكانيكي

 26234 االدارة العامة للمشاريع 12 9

 944 8 انسخ آله 1024941385 د صاحل الشهرىحممد امح  275
مسجل معلومات 

 مشرف
 10397 كلية اآلداب/ العميد 692 9

 2239 8 انسخ آله 1046692297 البندرى محد فواز موسى الفواز  276
مساعد إداري 

كلية احلقوق والعلوم السياسية  790 9 مشرف
 4956 ابملدينة اجلامعية للطالبات

مساعد إداري  839 8 انسخ آله 1008106625 هلداينموضى صاحل عبدالعزيز ا  277
 مشرف

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  787 9
 2876 اجلامعية للطالبات

 10976 ادارة صيانة الرايض 606 9 انسخ آله بلغتني 1824 8 انسخ آله بلغتني 1000417822 ايسر عبدالرمحن سليمان الشعيل  278

مساعد إداري  1513 8 سخ آله بلغتنيان 1000771772 مشس حممد امحد البيز  279
 مشرف

 13606 أقسام العلوم اإلنسانية 789 9



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 15456 كلية اآلداب/ الشؤون االدارية 1050 9 انسخ آله بلغتني 2049 8 انسخ آله بلغتني 1035455953 عبدهللا حممد مسفر العتييب  280

 2077 8 انسخ آله بلغتني 1012869929 سبىت حمسن اهليلم الصقرى العنزي  281
مساعد إداري 

 6943 كلية التمريض/ الشؤون االدارية 670 9 مشرف

كلية احلقوق والعلوم السياسية/ وكيل  607 9 انسخ آله بلغتني 2108 8 انسخ آله بلغتني 1038095293 سطام سعود زيد العتيىب  282
 19195 الكلية للجودة والتطوير

كلية الصيدلة/ قسم الصيدلة  569 9 انسخ آله بلغتني 2054 8 آله بلغتنيانسخ  1061755508 عبدالرمحن سلطان عبدالرمحن سلطان  283
 15860 االكلينيكية

مساعد إداري  1932 8 انسخ آله بلغتني 1037420039 عبدالكرمي عبدالعزيز صاحل الدويش  284
 مشرف

 12524 كلية العلوم/ قسم الكيمياء 1075 9

 17090 كلية العمارة والتخطيط 764 9 انسخ آله بلغتني 2119 8 بلغتني انسخ آله 1012018469 حيي عبدهللا عبدهللا بوفهيد  285

 14452 كلية علوم االغذية والزراعة 571 9 انسخ آله بلغتني 2055 8 انسخ آله بلغتني 1043712247 طارق عبدالعزيز حممد املعجب  286

كلية علوم احلاسب واملعلومات/  570 9 آله بلغتنيانسخ  1838 8 انسخ آله بلغتني 1022033508 عبدهللا ابراهيم عبدهللا  اليوسف  287
 13649 قسم هندسة احلاسب

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  773 9 انسخ آله بلغتني 2087 8 انسخ آله بلغتني 1014244576 عبدهللا ابراهيم عبدالرمحن اجلريد  288
 14453 واالكادميية

289  
دالل بنت سعد  سعود بن عبدهللا 

 الوسيدي احلريب
أخصائي تغذية  1059965325

 مساعد
 101689 كلية العلوم الطبية التطبيقية 1676 8 أخصائي تغذية 2691 7



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 14495 االدارة املالية 2536 8 مأمور صرف 1433 7 أمني صندوق 1040151522 سامى عبدهللا ابراهيم السريع  290

 5323 كلية اآلداب/ صحيفة رسالة اجلامعة 2526 8 قأمني صندو  2372 7 أمني صندوق 1008741025 عبدهللا عبداحملسن  الفليج  291

وكيل اجلامعة لتطوير االعمال/ مركز  2210 8 أمني صندوق 2004 7 أمني صندوق 1032945519 علي بن حممد علي الغنام  292
 25369 التدريب وخدمة اجملتمع

 12739 دارة العامة للعالقات واالعالماال 104 8 أمني مستودع 174 7 أمني مستودع 1047693070 حممد امحد سلمان اجلابرى  293

 28590 إدارة املستودعات 52 8 أمني مستودع 80 7 أمني مستودع 1010881033 مهند عبدهللا حممد البكريى  294

 25476 كلية الرتبية 2205 8 أمني مستودع 1587 7 أمني مستودع 1020046163 سعود عبدالعزيز سعود البليهى  295

 15481 كلية السياحة واالاثر/ املستودع 2033 8 أمني مستودع 101 7 أمني مستودع 1032275172 محاد عطيه مطلق العنزى  296

كلية العلوم الطبية التطبيقية/  907 8 أمني مستودع 284 7 أمني مستودع 1019839958 ايسني عبداللطيف امحد العمار  297
 13904 املشرتايت

 1025985621 ماجد جرب غريب الظفريى  298
أمني مستودع 

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1646 8 أمني مستودع فين 590 7 فين
 18437 ادارة التموين والعقود

 29211 عمادة شؤون املكتبات 2499 8 أمني مكتبة 72 7 أمني مكتبة 1020509673 عبدهللا جارهللا عوض الثبيىت  299



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 29205 عمادة شؤون املكتبات 1900 8 كتبةأمني م 1237 7 أمني مكتبة 1021405517 عبدهللا حممد عدالن اخلثعمى  300

 28733 عمادة شؤون املكتبات 850 8 أمني مكتبة 20 7 أمني مكتبة 1005845233 فايز سعيد على الشهرى  301

 31485 عمادة شؤون املكتبات 2527 8 أمني مكتبة 1370 7 أمني مكتبة 1034910495 سلطان حممد على العمرى  302

 30572 عمادة شؤون املكتبات 814 8 مفهرس 1362 7 أمني مكتبة 1032851188 ىمبارك منصور عبدهللا الدوسر   303

عمادة شؤون املكتبات/ الشؤون  1857 8 أمني مكتبة 307 7 أمني مكتبة 1002956405 حممد صاحل حممد بىن يزيد القحطاىن  304
 28968 االدارية

305  
منشه بنت راشد  محاد النصيف 

 الدوسري
عمادة شؤون الطالب ابملدينة  731 8 ابحث إجتماعي 3766 7 ابحث إجتماعي 1015092677

 115873 اجلامعية للطالبات

 26924 ادارة االحصاء واملعلومات 2113 8 ابحث احصاء 1871 7 ابحث احصاء 1041821974 عبداحملسن عبدهللا جابر املطريى  306

 97397 ادارة االحصاء واملعلومات 2476 8 ابحث احصاء 2744 7 ابحث احصاء 1029277371 خالد فهد علي الصيخان  307

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2457 8 ابحث احصاء 2451 7 ابحث احصاء 1040346619 ساره بنت توفيق بن عبدهللا الرشيد  308
 97633 للطالبات

ابحث احصاء  1033421957 سلمان امحد حممد العاشق  309
 طيب

اسات كلية اآلداب/ قسم الدر  2475 8 ابحث احصاء 606 7
 26958 االجتماعية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 إدارة النظم واملعلومات ابملدينة 1975 8 ابحث علمي 2612 7 ابحث علمي 1022248791 نوره حممد بن سعد العبدالوهاب  310
 97231 اجلامعية للطالبات

 2593 7 ابحث علمي 1041542745 اميان بنت حممد عبدهللا املسند  311
ابحث علمي 

ملعلومات كلية علوم احلاسب وا 2423 8 مساعد
 100767 ابملدينة اجلامعية للطالبات

312  
يوسف بن علي بن عبدهللا ال عايش 

 العمري
ابحث علمي  1106111105

 مساعد
ابحث علمي  2721 7

 مساعد
 97348 ادارة اجلمعيات العلمية 2419 8

313  
عمر سليمان حممد ال سليمان 

 الشهري
1002581427 

ابحث علمي 
 مساعد

7 655 
ابحث علمي 

 مساعد
ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  2151 8

 103766 التدريس واملوظفني

ابحث علمي  1028310132 اميان علي عبدهللا آل شايع  314
 مساعد

ابحث علمي  2722 7
 مساعد

 98236 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2479 8

 1040170910 علياء أمحد عبدالرمحن العمار  315
ابحث علمي 

 مساعد
7 2554 

ابحث علمي 
 مساعد

 97753 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2426 8

316  
ساره بنت سعيد بن حممد بن رجاء 

 1060169735 الوهيب احلريب
ابحث علمي 

 2515 7 مساعد
ابحث علمي 

 101503 عمادة التعامالت االلكرتونية 2420 8 مساعد

ابحث علمي  1044212627 ساره بكر بن حممد بن امحد برانوي  317
 مساعد

لمي ابحث ع 2478 7
 مساعد

 98451 عمادة التعامالت االلكرتونية 723 8

 1064195033 منريه انصر حممد مشالين العنزي  318
ابحث علمي 

 98875 عمادة التعامالت االلكرتونية 1974 8 ابحث علمي 2595 7 مساعد

319  
عائشه مفرس بن فارس الدغفلي 

 البقمي
ابحث علمي  1091925659

 مساعد
ابحث علمي  2479 7

 مساعد
 96577 عمادة الدراسات العليا 1806 8



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1040119602 بدريه ابراهيم عبدهللا الزهراين  320
ابحث علمي 

 مساعد
7 2780 

ابحث علمي 
 مساعد

 96002 عمادة الدراسات العليا 2477 8

 1043403185 مشس سعد حسني القريين  321
ابحث علمي 

 101313 عمادة الدراسات العليا/ العميد 1977 8 ابحث علمي 2489 7 مساعد

ابحث علمي  1028652632 مرمي مطلق محود العضياين العتييب  322
 مساعد

ابحث علمي  2484 7
 مساعد

 96802 عمادة السنة األوىل املشرتكة 2424 8

 1013396500 رامي امحد حممد فقيهي  323
ابحث علمي 

 مساعد
 95786 كلية العلوم الطبية التطبيقية 2009 8 ابحث علمي 2438 7

ابحث علمي  1020482327 ن عبدالسالم املدينجنوى بنت خالد ب  324
 مساعد

ابحث علمي  2461 7
 مساعد

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  2421 8
 98110 اجلامعية للطالبات

 1078872494 دالل بنت زيد بن خنيالن احلوطي  325
ابحث علمي 

 مساعد
7 2596 

ابحث علمي 
 مساعد

 كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 2422 8
 97932 للطالبات/  قسم الفيزايء

326  
ساره بنت انصر عبدهللا بن عبدالعزيز 

 1047031487 اليمين
ابحث علمي 

 2748 7 مساعد
ابحث علمي 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1809 8 مساعد
 101060 للطالبات/  قسم الفيزايء

327  
وداين بنت عبدهللا بن حممد آل 

 عباس
ابحث علمي  1091563609

 مساعد
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1983 8 ابحث علمي 2671 7

 97041 للطالبات/ قسم االحصاء

328  
غدير بنت عبدهللا بن عبدالعزيز بن 

 1045736053 عبدالرمحن احلزميي
ابحث علمي 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1950 8 ابحث علمي 2741 7 مساعد
 98543 للطالبات/ قسم الرايضيات

ابحث علمي  1053939011 د  املالكيسامية امح  329
 مساعد

ابحث علمي  2752 7
 مساعد

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2425 8
 97086 للطالبات/ قسم علم احليوان



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1064089681 شذى حممد منصور احلميميدي  330
ابحث علمي 

 مساعد
7 2436 

ابحث علمي 
 مساعد

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2478 8
 96256 كيلة الكليةللطالبات/ و 

 1032857136 روى بنت ابراهيم بن صاحل الغفيلي  331
ابحث علمي 

 2720 7 مساعد
ابحث علمي 

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  2149 8 مساعد
 101838 واالكادميية

 15237 كلية العمارة والتخطيط 2528 8 خطاط و رسام 2895 7 خطاط و رسام 1018527299 طاهر حبيب عبدهللا احلداد  332

 1058442268 مهند عبدهللا سعد العويسى  333
رئيس قسم 

 املنتسبني
7 217 

رئيس قسم 
 التسجيل

 30589 كلية ادارة االعمال/ شؤون الطالب 36 8

رئيس قسم  1077590972 هيا سعد حممد احلوابن  334
 داخلي

رئيس قسم  1436 7
 املوظفني

8 902 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

دة لشؤون واملوظفني/ وكالة العما
 املوظفات  وحدة عالقات املوظفات

5452 

االدارة العامة للعالقات واالعالم/  2454 8 سكرتري 2320 7 سكرتري 1002065322 منصور مرزوق داخل املطريى  335
 15443 االتصاالت االدارية

 13363 ات الطبيةاقسام العلوم والدراس 2451 8 سكرتري 1714 7 سكرتري 1076439973 فاطمه ابوبكر حممد السقاف  336

 28007 عمادة القبول والتسجيل 2040 8 سكرتري 2306 7 سكرتري 1010809521 نواف عبدالعزيز فهد العتيىب  337

 2453 8 سكرتري 111 7 سكرتري 1018688562 مسر بنت علي  جابر الشنربي  338
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

119982 

 17138 كلية الرتبية/ قسم الرتبية الفنية 2038 8 سكرتري 355 7 سكرتري 1043532777 مصطفى حسني عبدهللا البوعلى  339



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2450 8 سكرتري 2966 7 سكرتري 1043054699 سهيل ماشع شعيفان املطريي  340
 14503 اجملتمع

 15878 كلية العلوم/ قسم الفيزايء والفلك 2039 8 سكرتري 2980 7 رتريسك 1038229702 رعد تركي سامل العريض  341

مساعد إداري  2969 7 سكرتري 1020115315 عبداحملسن على عبداحملسن النزهان  342
 مشرف

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  1991 8
 14598 االنتاج النبايت

 28447 مدير اجلامعة 2452 8 ريسكرت 2309 7 سكرتري 1000904340 خالد حممد مسفر القويفل  343

 16892 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 2455 8 سكرتري 2981 7 سكرتري 1016616342 عبدالرمحن عبدهللا عبدالرمحن الدويش  344

 5608 لكرتونيةعمادة التعامالت اال 2004 8 فين اتصاالت 1300 7 فين اتصاالت 1019445335 سلطان عبداحملسن ذاكر اجلذع العتيىب  345

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  2501 8 فين اتصاالت 234 7 فين اتصاالت 1020631238 عادل عبدهللا قرينيس املزيىن  346
 19516 بعد

 19957 كلية الرتبية 1671 8 فين اتصاالت 764 7 فين اتصاالت 1044127635 فهد حممد عبدهللا الدوسرى  347

 1023690389 فهد حممد فهد اجلودى  348
فين تربيد 
 20214 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 2481 8 فين تربيد وتكييف 2929 7 وتكييف

فين تشغيل  1019106333 عبدهللا عايض عبدهللا القحطاين  349
 اآلت

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  1864 8 فين تشغيل اآلت 1557 7
 12701 التدريس واملوظفني



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1002717344 اهيمعلي حممد عبداجمليد الرب   350
فين تشغيل 

 اآلت
ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  2482 8 فين تشغيل اآلت 1326 7

 17037 التدريس واملوظفني

 1007395807 عارف سهيل سعود العتييب  351
فين تشغيل 

كلية اهلندسة/ قسم اهلندسة  1625 8 فين تشغيل اآلت 1535 7 اآلت
 20211 امليكانيكية

فين تشغيل  1002484523 الدوسرى عبدالعزيز حممد انصر  352
 اآلت

كلية اهلندسة/ قسم اهلندسة  849 8 فين تشغيل اآلت 1531 7
 20307 امليكانيكية

 100973 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1488 8 فين تغذية 2873 7 فين تغذية 1012968382 منال بنت حممد بن عبدالرمحن الدايل  353

 101 8 مدير املطعم 2875 7 فين تغذية 1001100153 نوال مشاري محد املشاري  354
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

101308 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ قسم  964 8 فين تغذية 2566 7 فين تغذية 1027962537 ابتسام حممد بن علي احلركان  355
 100279 التغذية

 95765 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 2295 8 فين دعم 2555 7 فين دعم 1009505619 الدريهم أمحد حممد محد  356

357  
عبدهللا بن صاحل بن خليوي الفريدي 

 احلريب
 95986 اوقاف اجلامعة 2448 8 فين دعم 2573 7 فين دعم 1053808026

عمادة التعامالت االلكرتونية/ قسم  2503 8 فين دعم 2229 7 فين دعم 1011974969 سامي عبدهللا سعيد االمسري  358
 18390 ادارةالنظم والتشغيل

عمادة التعامالت االلكرتونية/ قسم  2502 8 فين دعم 2122 7 فين دعم 1004732036 حممد مضحى سعد الشهرى  359
 18446 ادارةالنظم والتشغيل



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 98957 لسياحة واالاثركلية ا 2449 8 فين دعم 2463 7 فين دعم 1057500314 حممد شايع علي القحطاين  360

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2504 8 فين دعم 2893 7 فين دعم 1031216565 حممد عبدالرمحن سعد العبالن  361
 18776 التوظيف اخلارجي

فين صيانة  1000201309 منصور فرج فراج العتيىب  362
 أجهزة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2485 8 فين صيانة اآلت 340 7
 14804 ير الطيباملد

 19576 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 1712 8 فين صيانة اآلت 1559 7 فين صيانة اآلت 1021871098 فيصل عبدالعزيز امحد املهنا  363

 28232 ادارة صيانة الرايض 487 8 فين صيانة اآلت 1542 7 فين صيانة اآلت 1052679642 مقرن حممد حممد جنيح  364

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  2483 8 فين صيانة اآلت 2920 7 فين صيانة اآلت 1124171222 نزىفهد عليوى قبيل الع  365
 21008 بعد

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  1719 8 فين صيانة اآلت 718 7 فين صيانة اآلت 1034849735 عبيد مسري عبيد احلريب  366
 92587 بعد

 18853 كلية اآلداب/ قسم اجلغرافيا 2484 8 فين صيانة اآلت 3045 7 فين صيانة اآلت 1011146626 صاحل حممد عبدهللا الضعيان  367

 20196 كلية العلوم/ الورشة العلمية 1716 8 فين صيانة اآلت 1543 7 فين صيانة اآلت 1014672875 عبدالعزيز حسني علي الصاحل  368

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  2533 8 فين طباعة 2316 7 عةفين طبا 1010429684 حممد عبدالكرمي سليمان السديري  369
 18236 الطباعة



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم 831 8 فين طباعة 2379 7 فين طباعة 1106637414 منديل بنيدر صفوق اهلذال  370
 17073 الطباعة

 16841 ارة االستدامة وتطوير البيئةاد 2413 8 فين خمترب 230 7 فين خمترب 1021189814 حممد محود حسن سبعى  371

ادارة االستدامة وتطوير البيئة/ وحدة  2364 8 فين خمترب 232 7 فين خمترب 1018988764 عبدهللا حممد عبدهللا القحطاىن  372
 28542 املنطقة االكادميية

 101353 االلكرتونيةعمادة التعامالت  45 8 فين خمترب 2600 7 فين خمترب 1046192942 هتاين مشعل نواش الشعالن  373

 95952 عمادة التعامالت االلكرتونية 488 8 فين خمترب 2568 7 فين خمترب 1031159252 ميعاد ابراهيم حممد الغثرب  374

375  
جواهر  عماش  فهيد ال عاطف 

 القحطاين
 96406 عمادة السنة األوىل املشرتكة 2403 8 فين خمترب 2772 7 فين خمترب 1045832654

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  1556 8 فين خمترب 2504 7 فين خمترب 1085512257 ز سليمان اجمللينوره عبدالعزي  376
 97040 للطالبات

377  
اريج بنت عبدالرمحن بن انصر 

 الشلفان
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  56 8 رئيس فين خمترب 2756 7 فين خمترب 1042014934

 96074 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2412 8 فين خمترب 2870 7 فين خمترب 1005361934 يد احلازميفاتن فاحل مح  378
 106093 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2439 8 فين خمترب 2440 7 فين خمترب 1035724655 سلطانه عبد العزيز حممد آل الشيخ  379
 100741 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2486 8 فين خمترب 2442 7 فين خمترب 1046957062 سنيأشواق عثمان بن منصور أابح  380
 98510 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  1468 8 فين خمترب 2851 7 فين خمترب 1010036133 حصه حممد مسلم الشوميان  381
 96933 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  1775 8 فين خمترب 2439 7 فين خمترب 1060046453 مسيه محد حممد القديري  382
 101317 للطالبات

383  
عهود بنت زيدبن عبدالعزيز بن سعود 

 ال دهام
كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  1569 8 فين خمترب 2659 7 فين خمترب 1050678547

 98656 للطالبات

 95973 كلية العلوم 1803 8 فين خمترب 2836 7 فين خمترب 1044594602 صاحل سعيد صاحل العنزي  384

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  2544 8 حمضر خمترب 2705 7 فين خمترب 1031246851 اميان عبدهللا عبدالرمحن احليدري  385
 99534 اجلامعية للطالبات

علوم ابملدينة اجلامعية كلية ال 505 8 فين خمترب 2876 7 فين خمترب 1027720273 ابتسام  جربيل  علي حدادي  386
 99101 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1475 8 فين خمترب 2652 7 فين خمترب 1059701688 أروى عبدالرمحن عبدالعزيز العريين  387
 97118 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1851 8 ربفين خمت 2855 7 فين خمترب 1047837222 دالل يوسف بن يعقوب اجلريد  388
 101624 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2404 8 فين خمترب 2608 7 فين خمترب 1046762801 ساره صاحل  سعد بن عبدهللا الزيد  389
 107097 للطالبات/  قسم الفيزايء



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1870 8 فين خمترب 2422 7 فين خمترب 1023855057 مرمي ملحق عتيق العتييب  390
 97181 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  843 8 فين خمترب 2646 7 فين خمترب 1079894174 نوف نواف ابن متعب الذوييب  391
 101731 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1957 8 فين خمترب 2877 7 فين خمترب 1027753068 هيا بنت سليمان بن حممد الدريهم  392
 96241 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2057 8 فين خمترب 1127 7 فين خمترب 1010756946 منال بنت عثمان بن حممد العثمان  393
 106708 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  503 8 فين خمترب 2428 7 فين خمترب 1051750071 عبدهللا الراجح رشا بنت حممد بن  394
 101138 للطالبات/ قسم الكيمياء

395  
سلوى بنت سليمان بن ابراهيم 

 احلجاج
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  24 8 فين خمترب 2613 7 فين خمترب 1021807928

 97728 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1541 8 فين خمترب 2513 7 فين خمترب 1033039106 عائشه عبدهللا مسفر االمحري  396
 96308 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2440 8 فين خمترب 2885 7 فين خمترب 1007630492 هنله بنت حممد  عباس احلريب  397
 96440 يمياءللطالبات/ قسم الك

 844 8 فين خمترب 2764 7 فين خمترب 1072705211 اهلام عبدالرمحن حيىي القحطاين  398
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

للطالبات/ قسم النبات واالحياء 
 الدقيقة

99159 

 1871 8 فين خمترب 2400 7 فين خمترب 1020965230 مالك عبدهللا علي الربيع  399
امعية كلية العلوم ابملدينة اجل

للطالبات/ قسم النبات واالحياء 
 الدقيقة

98959 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 2442 8 فين خمترب 2507 7 فين خمترب 1090100007 قنوف بنت عبدالعزيز بن حممد العلي  400
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

للطالبات/ قسم النبات واالحياء 
 الدقيقة

101719 

 2545 8 حمضر خمترب 2672 7 ين خمتربف 1059391688 ساره مبارك عبدهللا الشمالن احلقباين  401
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

للطالبات/ قسم النبات واالحياء 
 الدقيقة

103674 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1539 8 فين خمترب 2863 7 فين خمترب 1055694937 رمي بنت حممد بن عبدهللا املقحم  402
 97232 للطالبات/ قسم علم احليوان

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1540 8 فين خمترب 2410 7 فين خمترب 1040015719 حممد  صاحل الشهريعبري   403
 96255 للطالبات/ قسم علم احليوان

كلية العلوم/ قسم النبات واالحياء  1542 8 فين خمترب 1111 7 فين خمترب 1067498277 انيف عايض حسن الدوسري  404
 12453 الدقيقة

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  2441 8 فين خمترب 2490 7 فين خمترب 1061474803 سليمان السريع سعد عبدالرمحن  405
 104158 االنتاج النبايت

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  937 8 فين خمترب 376 7 فين خمترب 1046966329 فيصل عيسى ابراهيم الضعيان  406
 28376 علوم الرتبة

كلية علوم االغذية والزراعة/ حمطة  479 8 فين خمترب 2184 7 فين خمترب 1001872074 د الربميىعبدالرمحن موسى حمم  407
 27117 االحباث والتجارب الزراعية

كلية علوم االغذية والزراعة/ حمطة  753 8 فين خمترب 287 7 فين خمترب 1037702428 عبداهلادى منصور مطلق الشرافاء  408
 15754 االحباث والتجارب الزراعية

املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية  2112 8 فين خمترب 1861 7 فين خمترب 1081367383 عبري حيى عبده حكمى  409
 25056 للطالبات
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رتبة
املــ

 

 رقمها

410  
هللا اميان بنت عبدهللا  عثمان بن عبد

 السناين
ية املخترب املركزي ابملدينة اجلامع 1544 8 فين خمترب 2458 7 فين خمترب 1048941163

 97088 للطالبات

مركز التميز لتطوير تعليم العلوم  1536 8 فين خمترب 2578 7 فين خمترب 1045761093 ندى بنت عبدهللا بن ابراهيم الغامن  411
 97190 والرايضيات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2543 8 حمضر خمترب 2525 7 فين خمترب 1104120512 مى عبدهللا بن حممد العريفي  412
 100166 املدير الطيب للمختربات

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  2529 8 فين مونتاج 2933 7 فين مونتاج 1009130202 مرضى عبدالرمحن عوده املطرىف  413
 20875 املتابعة والتسليم

 16997 ادارة صيانة الرايض 2117 8 كهرابئي 1645 7 كهرابئي 1004932651 حممد صاحل حممد املنديل  414

415  
لعريدى مطلق عبدالرمحن مرزوق ا

 العتيىب
كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  2224 8 كهرابئي 1643 7 كهرابئي 1057514281

 18213 علوم االغذية والتغذية

كلية علوم االغذية والزراعة/ حمطة  2128 8 كهرابئي 1641 7 كهرابئي 1060083589 صاحل غامن سعيد الغامدى  416
 18185 االحباث والتجارب الزراعية

 99984 معهد التصنيع املتقدم 1626 8 كهرابئي 2585 7 كهرابئي 1082650605 حممد بن عبده وايف خالد بن  417

 7627 كلية اهلندسة/ الورش 1510 8 حلام 1640 7 حلام 1029161336 حممد فاحل ابراهيم الرشيد  418

مأمور اتصاالت  1644 7 مأمور اتصاالت 1016684050 سلمان صاحل سلمان السالمني  419
 مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  778 8
 18242 االدارة اهلندسية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2535 8 مأمور صرف 163 7 مأمور صرف 1021369564 امحد على دخيل الغامدى  420
 14487 االدارة املالية

 1035842986 فهد سيف سامل الشبوى  421
مأمور عالقات 

 5190 للعالقات واالعالم االدارة العامة 2417 8 اخصائي 2999 7 عامة

مأمور عالقات  1018465128 سلطان امحد عبدالرمحن الشويرخ  422
 عامة

 14498 كلية العلوم/ العالقات العامة 2416 8 اخصائي 1628 7

 1381607821 حممد حميا سعد الدوسرى  423
مأمور عالقات 

 عامة
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2415 8 اخصائي 1627 7

 18137 (الدخول )التنومي

إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة  2510 8 مرتجم 2859 7 مرتجم 1065403345 ايرا مساعد حممد السلمان  424
 96333 اجلامعية للطالبات

إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة  47 8 مرتجم 2531 7 مرتجم 1089564973 منريه انئف خالد القريشي السبيعي  425
 98425 اجلامعية للطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  2542 8 مرتجم 2686 7 مرتجم 1023819129 مىن بنت حممد بن عبدالعزيز السابق  426
 101486 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 99589 أقسام العلوم اإلنسانية 2509 8 مرتجم 2725 7 مرتجم 1014136236 اشواق سعد حسن شديد  427

برانمج استقطاب االساتذة والباحثني  2539 8 مرتجم 2687 7 مرتجم 1037079322 مشاعل خالد حممد بن مخيس  428
 97108 املتميزين

 2540 8 مرتجم 2653 7 مرتجم 1022950958 منريه بنت على بن امحد الراشد  429
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

116854 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 93300 عمادة البحث العلمي 1962 8 مرتجم 2198 7 مرتجم 1004374185 عبدهللا حممد احلمدانمنال   430

عمادة البحث العلمي ابملدينة  2506 8 مرتجم 2128 7 مرتجم 1044526398 هديل فهد عبدالرمحن السيف  431
 92553 اجلامعية للطالبات

 98301 عمادة الدراسات العليا 2537 8 مرتجم 2449 7 مرتجم 1056952920 جواهر حممد بن محد بن علي املدبل  432

 92112 عمادة شؤون الطالب 2508 8 مرتجم 2084 7 مرتجم 1053531032 عهد عيسى منري العتييب  433

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2538 8 مرتجم 2090 7 مرتجم 1072741422 منريه محدان انصر الثنيان  434
 92712 اجملتمع

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  1993 8 مرتجم 2144 7 مرتجم 1030009037 اشدهيله حممد مشاري الر   435
 92314 اجلامعية للطالبات

436  
عبداحملسن بن امحد بن عبداحملسن 

 95906 مركز الرتمجة 2507 8 مرتجم 2840 7 مرتجم 1015539669 اابمني

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1992 8 مرتجم 1867 7 مرتجم 1000104495 نوره عبدالرمحن صاحل املزيىن  437
 39002 املركز اجلامعي للسكري

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  2541 8 مرتجم 2746 7 مرتجم 1037964796 ساره صاحل حممد العوض  438
 100272 والبحث العلمي

439  
بدور بنت ابراهيم بن عبدالرمحن 

 العقيلي
امعة للدراسات العليا وكيل اجل 2115 8 مرتجم 2662 7 مرتجم 1039289283

 99278 والبحث العلمي



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 23608 االدارة املالية 788 8 حماسب 1579 7 حماسب 1015414756 سعد صاحل سعد املرشد  440

 27366 ادارة املشرتايت 1989 8 حماسب 2335 7 حماسب 1018233187 ماجد انيف عباس العتيىب  441

 98168 ادارة املتابعة 44 8 رئيس فنيني 2799 7 حمضر خمترب 1044657904 عادل محد عمر العبداهلادي  442

 97420 أقسام العلوم اإلنسانية 2567 8 مطور برامج 2665 7 حملل نظم 1019898269 اميان عبدالرمحن عبدهللا بن حواتن  443

444  
عهودبنت اليف بن صنيتان الشيباين 

 العتييب
 97723 نيةأقسام العلوم اإلنسا 2572 8 حملل نظم 2688 7 حملل نظم 1031380585

 97382 أقسام العلوم اإلنسانية 115 8 مطور برامج أول 2589 7 حملل نظم 1042115277 ندى عبدهللا حسني القحيز  445

 97162 أقسام العلوم اإلنسانية 380 8 مطور برامج أول 2704 7 حملل نظم 1020851307 نعمه عبدالعزيز دخيل هللا املالكي  446

447  
هديل بنت حممد بن عبدالرمحن 

 قنيبطال
 96218 أقسام العلوم اإلنسانية 2575 8 حملل نظم 2581 7 حملل نظم 1000457455

 1862 8 مطور برامج أول 2750 7 حملل نظم 1011929633 هال عبدالعزيز اثري العويف احلريب  448
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة اخلدمات 

 االلكرتونية

97337 

 97244 عمادة التعامالت االلكرتونية 673 8 حملل 2532 7 حملل نظم 1068103926 جواهر انصر عبدالعزيز العبدالكرمي  449



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 100645 عمادة التعامالت االلكرتونية 2497 8 مطور برامج 2817 7 حملل نظم 1045388582 ساره علي حممد القويزاين  450

 101221 عمادة التعامالت االلكرتونية 2494 8 مطور برامج 2841 7 حملل نظم 1061158190 مساح عبدهللا بن حممد الناصر  451

 97403 عمادة التعامالت االلكرتونية 2576 8 حملل نظم 2582 7 حملل نظم 1051019253 وجدان ابراهيم عبدهللا الصاحل  452

مالت االلكرتونية ابملدينة عمادة التعا 2574 8 حملل نظم 2848 7 حملل نظم 1057048272 أفنان حممد علي السبيل  453
 101330 اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  2571 8 حملل نظم 2588 7 حملل نظم 1014946279 شادن فهد سعد املرشد  454
 99836 اجلامعية للطالبات

مادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة ع 2569 8 مطور برامج 2505 7 حملل نظم 1059834513 مرام بنت مبارك بن سعد القحطاين  455
 98475 اجلامعية للطالبات

456  
هديل بنت ابراهيم  عبدالرمحن 

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  2573 8 حملل نظم 2499 7 حملل نظم 1039289291 العقيلي
 99030 اجلامعية للطالبات

457  
نواف بن حممد بن تركي املفيلحي 

 السبيعي
عمادة التعامالت االلكرتونية/ مدير  1937 8 مطور برامج أول 2700 7 ل نظمحمل 1017964105

 96479 ادارة التطبيقات واالنظمة

458  
منريه بنت عبدالرمحن بن انصر 

 95754 عمادة الدراسات العليا 2495 8 مطور برامج 2812 7 حملل نظم 1030821837 السريع

عمادة القبول والتسجيل ابملدينة  726 8 مطور برامج أول 2824 7 لل نظمحم 1013540016 مها بنت حممد بن عبدهللا الطريف  459
 96353 اجلامعية للبنات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

460  
امساء  عبدالرمحن حممد جعبور 

 احلازمي
 98560 عمادة شؤون الطالب 2568 8 مطور برامج 2839 7 حملل نظم 1047081573

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2566 8 مطور برامج 2469 7 حملل نظم 1120224728 هنله  حممد علي تنريه  461
 97159 اجملتمع

462  
رمي بنت تركي  صاحل الدعجاين 

 العتييب
مركز خدمات ذوي االحتياجات  1877 8 مطور برامج أول 2500 7 حملل نظم 1047964919

 98843 اخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالبات

 101752 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2570 8 مطور برامج 2677 7 حملل نظم 1029796313 غاده بنت انصر بن عمر البكر  463

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  692 8 حملل 2406 7 حملل نظم 1056036302 نوال بنت سعد بن عثمان القصري  464
 96458 احلاسب اآليل

كالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة و  1485 8 مطور برامج أول 2886 7 حملل نظم 1032880443 لطيفه  ابراهيم  حممد البداح  465
 95812 اجلامعية للطالبات/ الشؤون االدارية

 1027893963 نوره غازي عبدهللا الدعيجي  466
حملل نظم 

 96285 عمادة التعامالت االلكرتونية 2493 8 مطور برامج 2626 7 مساعد

 27783 ادارة املشرتايت 472 8 مدقق حساابت 1499 7 مدقق حساابت 1067396026 هيثم عبدهللا حممد الضعيان  467

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  787 8 حماسب 1338 7 مدقق حساابت 1017995018 فاضل حسني على الرباهيم  468
 27881 ادارة التموين والعقود

مدير شعبه  90 7 مدقق رواتب 1036063202 على حيىي على ال عبود  469
 الشئون االدارية

 21865 اوقاف اجلامعة 23 8



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

ة مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادار  959 8 مدقق رواتب 223 7 مدقق رواتب 1030357394 بدر عبدالعزيز راشد املطريى  470
 14589 العالقات العامة

 1000614097 هيفاء سعد عبدهللا الضبيعان  471
مدقق شئون 

 595 7 موظفني
مدقق شئون 

 779 8 موظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

العمادة لشؤون واملوظفني/ وكالة 
 املوظفات  وحدة الرواتب والبدالت

13933 

مراقب أمن و  1037629431 عطاهللا صاحل عطاهللا السعد  472
 سالمة

مراقب أمن و  2297 7
 سالمة

8 2402 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات قسم العمليات االمنية

28332 

 1079893861 مد هالل املخامرهبسام حم  473
مراقب أمن و 

 سالمة
7 2941 

مراقب أمن و 
 سالمة

8 2552 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28482 

مراقب أمن و  1055136814 صاحل سعيد حممد الزهراىن  474
 سالمة

مراقب أمن و  2942 7
 سالمة

8 2517 
رة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة ادا

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28096 

 1033425776 عبدهللا سعد ابراهيم املرزوق  475
مراقب أمن و 

 سالمة
7 3009 

مراقب أمن و 
 سالمة

8 2553 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 ةاجلامعية بعليش

28495 

 1063264319 رعد حسني دىل السبيعى العنزى  476
مراقب أمن و 

 1487 7 سالمة
مراقب أمن و 

 2394 8 سالمة
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28174 

مراقب أمن و  1031236217 صاحل على كردوم العمري  477
 سالمة

و  مراقب أمن 1477 7
 سالمة

8 2513 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28524 

 1062536840 محود عيدان عيد العتييب  478
مراقب أمن و 

 2234 7 سالمة
مراقب أمن و 

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  2429 8 سالمة
 28345 سكن الطالبات

مراقب أمن و  1070896392 دى عبدهللا الصنقرمدهللا هوي  479
 سالمة

مراقب أمن و  1490 7
 سالمة

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  2395 8
 28190 سكن الطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1019891223 محدان دحام فياض العنزى  480
مراقب أمن و 

 سالمة
7 1483 

مراقب أمن و 
 سالمة

حدة ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ و  2514 8
 20320 تشفى امللك خالد اجلامعيمس

 1124938661 انيف فهد عيد العنزى  481
مراقب أمن و 

 2291 7 سالمة
مراقب أمن و 

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  2397 8 سالمة
 28201 مستشفى امللك خالد اجلامعي

مراقب أمن و  1000855450 بدر سعد محد السرب  482
 سالمة

مراقب أمن و  2230 7
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2392 8
 28101 اجلامعي

 1083179471 علي قاسم علي العنزي  483
مراقب أمن و 

 سالمة
7 2945 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2518 8
 28132 اجلامعي

مراقب أمن و  1009654474 بدر سامل محود املرزوقى البقمى  484
 سالمة

مراقب أمن و  3005 7
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2519 8
 28154 اجلامعي

 1028366985 حممد مساعد عبدهللا النجراىن  485
مراقب أمن و 

 سالمة
7 1504 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2515 8
 28027 اجلامعي

 1006380560 مناحي سالمه مناحي الشمري  486
مراقب أمن و 

 1503 7 سالمة
راقب أمن و م

االدارة العامة للسالمة واالمن  2546 8 سالمة
 28191 اجلامعي

مراقب أمن و  1056149436 سامل مسفر حممد الدوسرى  487
 سالمة

مراقب أمن و  1513 7
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2550 8
 28434 اجلامعي

 1017102128 فايز حوران الصخىن العنزى  488
مراقب أمن و 

 2223 7 سالمة
مراقب أمن و 

 2438 8 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية 
 قسم التحكم والسيطرة

28490 

مراقب أمن و  1006370777 عبدهللا حممد عيسى عسريى  489
 سالمة

مراقب أمن و  2342 7
 سالمة

8 2435 
االدارة العامة للسالمة واالمن 

ات االمنية اجلامعي/ ادارة العملي
 قسم التحكم والسيطرة

28459 



 

 رقم السجل املدين االسم م
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1015665969 فهد علي ابراهيم السعري  490
مراقب أمن و 

 سالمة
7 1502 

مراقب أمن و 
 سالمة

8 2437 
االدارة العامة للسالمة واالمن 
 اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية

 قسم التحكم والسيطرة
28478 

 1049909680 انيف فهد فرحان العنزى  491
و مراقب أمن 

 2331 7 سالمة
مراقب أمن و 

 2396 8 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن ابمللز

28199 

مراقب أمن و  1055954000 سعدون محود عيد الشمرى  492
 سالمة

مراقب أمن و  2163 7
 سالمة

8 2401 
االدارة العامة للسالمة واالمن 

ادارة الوحدات اخلارجية  /اجلامعي
قسم السالمة واالمن ابالسكان 

 اخلارجي

28284 

 1044114807 امحد عبدهللا دبسان االمحرى  493
مراقب أمن و 

 سالمة
7 2293 

مراقب أمن و 
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2551 8
 28451 وحدة االمن والسالمة

و مراقب أمن  1047853112 محد حممد شليويح العوىف  494
 سالمة

مراقب أمن و  2300 7
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2428 8
 28344 وحدة االمن والسالمة

 1012437933 عبده حممد على جمرشى  495
مراقب أمن و 

 سالمة
7 2943 

مراقب أمن و 
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2548 8
 28286 وحدة االمن والسالمة

 1007406083 جملى عبدهللا على كريرى  496
مراقب أمن و 

 2939 7 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2549 8 سالمة
 28409 وحدة االمن والسالمة

مراقب أمن و  1026441632 حممد امحد على هزازى  497
 سالمة

مراقب أمن و  2222 7
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2430 8
 28384 وحدة االمن والسالمة

 1002234084 احل فرحان العنزىهليل ف  498
مراقب أمن و 

 2940 7 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2547 8 سالمة
 28198 وحدة االمن والسالمة

مراقب أمن و  1022925158 بدر عبدهللا حممد اخلرجى  499
 سالمة

مراقب أمن و  1480 7
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  915 8
 28006 السالمةوحدة االمن و 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1023490608 فهد دغيشم سلمان الدغيشم  500
مراقب أمن و 

 سالمة
7 1489 

مراقب أمن و 
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2511 8
 28491 وحدة االمن والسالمة

 1028497764 فهد عبدهللا عبدالعزيز الصبيح  501
مراقب أمن و 

 1481 7 سالمة
مراقب أمن و 

لك خالد اجلامعي/ مستشفى امل 2433 8 سالمة
 28454 وحدة االمن والسالمة

مراقب أمن و  1024067157 خليف جهيطل جلود العنزى  502
 سالمة

مراقب أمن و  2292 7
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2393 8
 28147 وحدة االمن

 1123525089 سامل عوده خوميان العنزى  503
مراقب أمن و 

 سالمة
7 2219 

مراقب أمن و 
 ةسالم

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2432 8
 28433 وحدة االمن

مراقب أمن و  1098449893 طالل حداجان عشوى العنزى  504
 سالمة

مراقب أمن و  2983 7
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2516 8
 28077 وحدة االمن

 1007699141 عبدهللا حممد عبدهللا القحطاىن  505
مراقب أمن و 

 سالمة
7 3006 

مراقب أمن و 
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2387 8
 17301 وحدة االمن

 1126951803 ابراهيم شويش جغيف العنزى  506
مراقب أمن و 

 1476 7 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2400 8 سالمة
 28226 وحدة االمن

اقب أمن و مر  1125534444 راشد عبيد مطريان العنزى  507
 سالمة

مراقب أمن و  1479 7
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2399 8
 28221 وحدة االمن

 1084806346 عبدالعزيز عويد غازى العنزى  508
مراقب أمن و 

 1512 7 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2434 8 سالمة
 28458 وحدة االمن

مراقب أمن و  1046076319 طيفعلى عبدهللا امحد ع  509
 سالمة

مراقب أمن و  1482 7
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2431 8
 28415 وحدة االمن



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1057248757 فراج فرج ضبيب الشيباىن  510
مراقب أمن و 

 سالمة
7 1486 

مراقب أمن و 
 سالمة

 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/ 2512 8
 28493 وحدة االمن

 1029226832 زاكى جفران العنزىخملف   511
مراقب أمن و 

 1475 7 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2391 8 سالمة
 28097 وحدة االمن

مراقب أمن و  1056463266 مفرح روضان مفرح العنزى  512
 سالمة

مراقب أمن و  1492 7
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2390 8
 28093 وحدة االمن

 1001670148 ندا سليمان عوض العنزى  513
مراقب أمن و 

 سالمة
7 2343 

مراقب أمن و 
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2398 8
 28204 وحدة االمن

مراقب أمن و  1004929152 عبدهللا مسفر فرج العجمى  514
 سالمة

مراقب أمن و  2226 7
 سالمة

8 2436 
 املشرف على كليات اجلامعة فرع
املزامحية/ املشرف على كليات 
اجلامعة فرع املزامحية للمشاريع 

 والتشغيل والصيانة

28465 

 29262 أقسام العلوم اإلنسانية 2408 8 كبري مراقيب طلبة 2994 7 مراقب طلبة 1021305345 نوره حسني على القزالن  515

 29268 عمادة الدراسات العليا 2410 8 بةكبري مراقيب طل 2949 7 مراقب طلبة 1055085482 غاده محد راشد احلرىب  516

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  1976 8 كبري مراقيب طلبة 3017 7 مراقب طلبة 1009368539 مىن رشود حممد ال شرمي  517
 29231 واالرشاد الطاليب

اآلداب ابملدينة اجلامعية كلية  2407 8 كبري مراقيب طلبة 2950 7 مراقب طلبة 1049350877 فخريه انصر راشد القحطاىن  518
 29261 للطالبات

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  1972 8 كبري مراقيب طلبة 1458 7 مراقب طلبة 1036295929 شريفه حممد صاحل الدغيشم  519
 29250 اجلامعية للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

اللغات والرتمجة ابملدينة كلية  2409 8 كبري مراقيب طلبة 1468 7 مراقب طلبة 1033893882 مهره مفرح على القحطاىن  520
 29267 اجلامعية للطالبات

 90100 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 2411 8 كبري مراقيب طلبة 1469 7 مراقب طلبة 1050037587 مرمي حممد ابراهيم الصعب  521

مساعد إداري  2305 7 مساعد إداري 1016953281 سلطان ابراهيم مبارك املبارك  522
 مشرف

 13563 دمات واملرافق العامةادارة اخل 1971 8

 2225 7 مساعد إداري 1048552770 سعد ابراهيم عبدهللا املنصور  523
مدير شعبة 
 اخلدمات

 17137 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 268 8

مدير شعبة  2666 7 مساعد إداري 1043920204 حممد سعد علي ال هتان الشهراين  524
 الشئون االدارية

 99240 معةادارة امالك اجلا 68 8

 2833 7 مساعد إداري 1016598367 حنان ابراهيم سعد املغيصيب  525
مساعد ادارى 

 مشرف
 96481 ادارة صيانة الرايض 2010 8

 2730 7 مساعد إداري 1046108229 ماهر بن انصر بن عبداحملسن العبيد  526
مساعد إداري 

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  1965 8 مشرف
 97432 التدريس واملوظفني

مساعد إداري  2091 7 مساعد إداري 1041749241 مجيله حممد انصر اجمللي  527
 مشرف

 94309 أقسام العلوم اإلنسانية 2469 8

 2506 7 مساعد إداري 1003657028 مهاء حممد سعد التميمي  528
مدير شعبة 

 104502 أقسام العلوم اإلنسانية 13 8 االدارة

مساعد إداري  2386 7 مساعد إداري 1039533904 جنالء بنت انصر بن عبدالرزاق الفواز  529
 مشرف

 101475 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1446 8



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
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رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 2776 7 مساعد إداري 1011075551 عواطف بنت صاحل حممد العجروش  530
مساعد إداري 

 مشرف
 98244 برانمج كراسي البحث العلمي 30 8

 2352 7 مساعد إداري 1071178469 حممود عبدالعزيز حممد عيسى  531
مساعد إداري 

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  2462 8 مشرف
 28243 االتصاالت والسكراترية

مدقق شئون  1455 7 مساعد إداري 1041510114 خالد فهد انصر األمحد  532
 موظفني

8 949 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة الرواتب والبدالت 
 وحدة شؤون املوظفني

94803 

533  
فهد بن عبدهللا آل زايد مصلحه 

 السهلي
 2435 7 مساعد إداري 1077086138

مساعد إداري 
 مشرف

عمادة البحث العلمي ابملدينة  2467 8
 97343 اجلامعية للطالبات

مساعد إداري  2650 7 مساعد إداري 1004766471 مها بنت حممد بن سعد الشدي  534
 مشرف

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  2460 8
 96624 ة للطالباتاجلامعي

 548 7 مساعد إداري 1072453812 ابراهيم حممد ابراهيم املقبل  535
مساعد إداري 

 مشرف
 93203 عمادة التعامالت االلكرتونية 2268 8

 2391 7 مساعد إداري 1010071379 امل عبدهللا حممد ال سليمان الشهري  536
مساعد إداري 

 98567 عمادة التعامالت االلكرتونية 2584 8 مشرف

537  
الرواء بنت علي بن حممدبن سراج 

 قرابن
منسق قبول  2818 7 مساعد إداري 1054702491

 وتسجيل
 99075 عمادة الدراسات العليا 816 8

 2693 7 مساعد إداري 1000466704 بدرية عبدهللا عبدالعزيز آل محد  538
منسق قبول 

 105350 عمادة الدراسات العليا 2318 8 وتسجيل

منسق قبول  2388 7 مساعد إداري 1013116403 كميداليه حسني حممد ح  539
 وتسجيل

 98440 عمادة الدراسات العليا 1856 8



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
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 مسماها رقمها

رتبة
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 رقمها

 2837 7 مساعد إداري 1070324775 منيفه طعيميس غازي العتييب  540
منسق قبول 

 وتسجيل
 101005 عمادة الدراسات العليا 1592 8

 2357 7 مساعد إداري 1053410666 مها فهد سعود الزامل  541
داري مساعد إ

 28113 عمادة السنة األوىل املشرتكة 957 8 مشرف

رئيس قسم  2351 7 مساعد إداري 1059498939 فهد مسفر عبدهللا الشراين  542
 التسجيل

 10911 عمادة القبول والتسجيل 514 8

 1454 7 مساعد إداري 1040610543 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن طالب  543
منسق قبول 

 وتسجيل
 18467 بول والتسجيلعمادة الق 2098 8

مساعد إداري  2358 7 مساعد إداري 1004465900 نوره عبدهللا انصر الربيع  544
 مشرف

عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن  1955 8
 4775 الطالب

 2787 7 مساعد إداري 1043399292 بدر بن حممد بن عبدالرمحن بن سويد  545
رئيس قسم 

 التصنيف
 99600 عمادة شؤون املكتبات 94 8

 2425 7 مساعد إداري 1041642925 لطيفه مبارك  عبدهللا اجلوير  546
مساعد إداري 

 95880 عمادة شؤون املكتبات 1944 8 مشرف

مدير قسم التوثيق  2403 7 مساعد إداري 1070398464 مبارك حممد مرزوق العنيزان  547
 واملراجع

 97519 عمادة شؤون املكتبات 69 8

 709 7 مساعد إداري 1069194320 فاتن غازي فهد اجلعد  548
مساعد إداري 

عمادة شؤون املكتبات ابملدينة  2463 8 مشرف
 32044 اجلامعية للطالبات

مساعد إداري  2690 7 مساعد إداري 1045445978 انديه غرم هللا  اجلنديب الزهراين  549
 مشرف

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  2005 8
 99559 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م
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 2747 7 مساعد إداري 1078169065 القحطاينجواهر سعد بن هادي   550
مساعد إداري 

 مشرف
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1945 8

 96270 للطالبات

551  
زينة بنت عبدهللا بن عبدالرمحن 

 1870 7 مساعد إداري 1044493888 الشهري
مساعد إداري 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2591 8 مشرف
 119199 للطالبات

مساعد إداري  2779 7 مساعد إداري 1063714230 وفيق بن امحد مجال الدين هدى بنت  552
 مشرف

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2522 8
 99176 للطالبات

553  
ساره بنت محد بن عبدالرمحن بن محد 

 الغامن
 2418 7 مساعد إداري 1003194246

مساعد إداري 
 مشرف

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2144 8
 97607 باتللطال

مساعد إداري  2501 7 مساعد إداري 1024344713 شيخه صاحل بن عبدهللا العبودي  554
 مشرف

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  2583 8
 101639 للطالبات

 2536 7 مساعد إداري 1028039244 فدى حممد عبدالعزيز الوعالن  555
مساعد إداري 

 مشرف
كلية احلقوق والعلوم السياسية  2096 8

 96340 ملدينة اجلامعية للطالباتاب

 2541 7 مساعد إداري 1127487492 فرحان مصافق سعود العنزي  556
مساعد إداري 

كلية احلقوق والعلوم السياسية/  2461 8 مشرف
 96524 شؤون الطالب

557  
حصه سعود بن غرم هللا العاصمي 

 املالكي
مساعد إداري  2465 7 مساعد إداري 1019573094

 مشرف
الدراسات التطبيقية وخدمة كلية  772 8

 96374 اجملتمع

558  
وضحاء بنت انيف بن مقحم بن 

 2638 7 مساعد إداري 1024652586 عصاي
مساعد إداري 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  112 8 مشرف
 95944 اجملتمع

مساعد إداري  2521 7 مساعد إداري 1024832824 منال بنت عبدالرمحن فهد السند  559
 مشرف

 99378 ية العلومكل 2007 8
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 2012 7 مساعد إداري 1006235764 طارق انصر عبد هللا السيف  560
مساعد إداري 

 مشرف
 92405 كلية العلوم الطبية التطبيقية 2579 8

 2502 7 مساعد إداري 1040487868 ابتسام عبدالرمحن بن محد العدواين  561
مساعد إداري 

ة كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدين 694 8 مشرف
 97186 اجلامعية للطالبات

562  
ساره حممد بن سعود بن حممد  

 البليهي
مساعد إداري  2424 7 مساعد إداري 1068587433

 مشرف
كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  2582 8

 104609 اجلامعية للطالبات

 1452 7 مساعد إداري 1044988283 صاحل هليل مسعود العصيمى  563
مساعد إداري 

 مشرف
 15442 اهلندسة/ الشؤون االدارية كلية 2465 8

مساعد إداري  2355 7 مساعد إداري 1012770069 عبدهللا سعود انصر الشهراىن  564
 مشرف

 13916 كلية طب االسنان/ الشؤون االدارية 1996 8

 2843 7 مساعد إداري 1036509832 نوف حممد بن عبدالرمحن اخلليف  565
مساعد إداري 

 مشرف
والزراعة ابملدينة  كلية علوم األغذية 1988 8

 98457 اجلامعية للطالبات

 1456 7 مساعد إداري 1001931870 جاسر فهد تركى املريشد  566
مساعد إداري 

كلية علوم االغذية والزراعة/ مركز  638 8 مشرف
 14389 البحوث

مساعد إداري  2107 7 مساعد إداري 1018253086 سعد حممد رفيع العتيىب  567
 مشرف

 7773 ت االداريةمركز االتصاال 912 8

 2522 7 مساعد إداري 1026326353 بتالء فهد مبارك الدوسري  568
مساعد إداري 

 101620 مركز الواثئق 2470 8 مشرف

مساعد إداري  1550 7 مساعد إداري 1004742472 لطيفه صاحل عبدهللا املنقور  569
 مشرف

مركز خدمات ذوي االحتياجات  2589 8
 5458 اتاخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالب



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 2296 7 مساعد إداري 1032805044 عبدالرمحن حممد عبدالعزيز الرشود  570
مساعد إداري 

 مشرف
 12959 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1980 8

 2512 7 مساعد إداري 1022740896 سلمان ابراهيم مقرن املقرن  571
مساعد إداري 

 96277 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2464 8 مشرف

مساعد إداري  2168 7 مساعد إداري 1022697641 حل عبدهللا العقلعبدالكرمي صا  572
 مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2089 8
 10893 العيادات اخلارجية

 1574 7 مساعد إداري 1023653122 نوره عبيد راشد الراجحى  573
مساعد إداري 

 مشرف
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2524 8

 14493 العيادات اخلارجية

مساعد إداري  1545 7 مساعد إداري 1040301614 د معتوق عبدهللا اهلاجوجفه  574
 مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1951 8
 12950 العيادات اخلارجية

 225 7 مساعد إداري 1008378000 فيصل عبدهللا فهد املنصور  575
مساعد إداري 

 مشرف
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2587 8

 14584 العيادات اخلارجية

576  
فيصل بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز 

 2708 7 مساعد إداري 1008383281 احلر
مساعد إداري 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2586 8 مشرف
 97757 املدير الطيب

مساعد إداري  1467 7 مساعد إداري 1036197703 فوزيه حامد مناحى العتييب  577
 مشرف

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ قسم  2468 8
 13977 تاهيل الطيبال

 2778 7 مساعد إداري 1061194567 حممد بن موسى بن عبدالرمحن القباع  578
مساعد إداري 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ مركز  2585 8 مشرف
 96538 اعمال اخلدمات الصحية اخلاصة

مساعد إداري  1546 7 مساعد إداري 1042093698 منريه غنام سامل القحطاىن  579
 مشرف

شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/ مست 950 8
 6234 االحصاء والسجالت الطبية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 2637 7 مساعد إداري 1000371342 مي بنت سليمان بن عبدهللا الداود  580
مساعد إداري 

 مشرف
 101645 معهد اللغوايت العربية 2581 8

 2488 7 مساعد إداري 1020980742 عبدهللا  علي عبدهللا الدخيل  581
مساعد إداري 

 97782 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو 2592 8 مشرف

مساعد إداري  2550 7 مساعد إداري 1013696198 عبداحلكيم سعد ابراهيم التميمي  582
 مشرف

وكالة اجلامعة للمشاريع/ ادارة  958 8
 99924 الشؤون االدارية

 2736 7 مساعد إداري 1046772206 خالد حممد حممد الفتحي العمري  583
مساعد إداري 

 فمشر 
8 2590 

وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي/ مساعد الوكيل 

 للشؤون العلمية
98695 

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  2136 8 خمرج برامج 87 7 مساعد خمرج 1048366445 سلمان عبدالعزيز عبدهللا احلبيس  584
 26883 النشر العلمي

 86 7 طلبةمسجل  1015054453 شباب محود غدير البقمى  585
منسق قبول 

 وتسجيل
 12634 عمادة الدراسات العليا 73 8

 1066106582 انصر عبدهللا انصر الغامن  586
مسجل 
 2923 7 معلومات

مساعد إداري 
 28263 برانمج الشراكة العلمية الدولية 2466 8 مشرف

مسجل  1003350020 على حممد صاحل البحراىن  587
 معلومات

 17189 ار جامعة امللك سعود للنشرد 2379 8 مسجل معلومات 2991 7

 1063365967 حممد ذعار عبيد السهلى  588
مسجل 
دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  1777 8 مسجل معلومات 2909 7 معلومات

 18371 املتابعة والتسليم

مسجل  1004136550 نوره بنت عبدالعزيز بن حممد اهلزاين  589
 معلومات

 2060 8 مسجل معلومات 2987 7
اعضاء هيئة التدريس  عمادة

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

101474 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1008324558 نوره حممد عبدالعزيز الزامل  590
مسجل 
 معلومات

عمادة القبول والتسجيل/ قسم  2382 8 مسجل معلومات 2925 7
 11031 الدعم واملساندة

 1000439230 اميان حممد سعد املنصوف  591
 مسجل
عمادة شؤون املكتبات/ وحدة متابعة  691 8 مسجل معلومات 2224 7 معلومات

 10093 الدورايت

مسجل  1042153880 سلمان عبدالكرمي  الشمرى  592
 معلومات

 14765 كلية اآلداب/ العميد 905 8 مسجل معلومات 2917 7

 1001817590 نوال عبدالرمحن ابراهيم القروىن  593
مسجل 
 معلومات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  1886 8 لوماتمسجل مع 1533 7
 4703 اجلامعية للطالبات

مسجل  1056618851 ليلى عبدهللا هالل العسكر  594
 معلومات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2061 8 مسجل معلومات 1547 7
 7872 للطالبات/ وكيلة الكلية

 1002530762 ساره صاحل انصر امحد  595
مسجل 
 معلومات

كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة  1813 8 مسجل معلومات 837 7
 13462 اجلامعية للطالبات

 1011233689 سعد عوض صواين العتيىب  596
مسجل 
كلية علوم الرايضة والنشاط البدين/  251 8 مسجل معلومات 1530 7 معلومات

 28240 العميد

مسجل  1009710722 ماجد امحد حممد اليامى  597
 معلومات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2047 8 مسجل معلومات 2918 7
 28501 الدخول )التنومي(

 1025052141 امنه شوعى حممد السحارى  598
مسجل 
 2971 7 معلومات

مساعد إداري 
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  2053 8 مشرف

 17164 املدير التنفيذي لشؤون املرضى

مسجل  1030124190 هند عبدهللا على الرميزان  599
 معلومات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ مركز  1887 8 مسجل معلومات 2926 7
 17505 التعليم الطيب



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1016158469 عبري عبدالرمحن حسني اخلالدى  600
مسجل 
 معلومات

7 2931 
مسجل معلومات 

 مشرف
 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/ 2059 8

 16487 التمريض

 1016166793 مها سليمان عبدهللا العكوز  601
مسجل 
مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1793 8 مسجل معلومات 2972 7 معلومات

 17904 املدير التنفيذي لشؤون املرضى

مشرف  1034634616 جواهر طعيميس غازي العتييب  602
 إجتماعي

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1896 8 مشرف إجتماعي 295 7
 91692 للطالبات/ وكيلة الكلية

 102460 عمادة شؤون الطالب 1903 8 مشرف أسكان 878 7 مشرف أسكان 1083003564 مان عبدهللا ابراهيم العمرسلي  603

 102457 عمادة شؤون الطالب 1641 8 مشرف أسكان 870 7 مشرف أسكان 1065599217 عبدالرمحن سامل شداد الزهراين  604

605  
عيسى بن عبدالواحد بن عبدهللا بن 

 خنيالن
 102359 عمادة شؤون الطالب 825 8 مشرف أسكان 740 7 أسكانمشرف  1075176972

 19983 عمادة شؤون الطالب 795 8 مشرف أسكان 993 7 مشرف أسكان 1007932948 فيصل عبدالرمحن حممد اليوسف  606

 103356 عمادة شؤون الطالب 771 8 مشرف أسكان 896 7 مشرف أسكان 1066037969 حممد بن سعد بن عبدالعزيز القصييب  607

 1560 7 مشرف ثقايف 1048376725 فيصل حممد سارى العنزى  608
مساعد إداري 

عمادة شؤون الطالب/ ادارة  2593 8 مشرف
 21635 االنشطة والشراكة الطالبية

مساعد إداري  1878 7 مشرف ثقايف 1017039023 عبدالرمحن حممد عبدالرمحن العمار  609
 مشرف

كلية احلقوق والعلوم السياسية/  869 8
 29204 ن االداريةالشؤو 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم 8 8 مدير شعبه 2359 7 مصحح لغوي 1010854097 فهد دخيل داخل املطريى  610
 30552 النشر العلمي

عمادة البحث العلمي ابملدينة  2496 8 مطور برامج 749 7 مطور برامج 1062330145 ملياء  ابراهيم  عبدهللا  اجلاسر  611
 101482 باتاجلامعية للطال

 26025 عمادة شؤون املكتبات 2329 8 مطور برامج 337 7 مطور برامج 1018532539 عادل عبدهللا حيىي احلرىب  612

 1843 8 مفتشة نساء 1449 7 مفتشة نساء 1030988578 غاده سامل حسن البارقى  613
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 اتللطالب

21733 

مالحظ أعمال  1032018192 عايد رمضان حضريى العنزى  614
 جتليد

مشرف أعمال  2927 7
 جتليد

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  2473 8
 14658 التجليد

 1005783780 مسفر ابراهيم مرتك القحطاىن  615
مالحظ أعمال 

 جتليد
7 2928 

مشرف أعمال 
 جتليد

قسم  /دار جامعة امللك سعود للنشر 2474 8
 14693 التجليد

 1064615519 تركى عبدالرمحن صاحل العبدالرمحن  616
مالحظ أعمال 

 124 7 جتليد
مشرف أعمال 

عمادة شؤون املكتبات/ قسم  2498 8 جتليد
 18270 التجليد

مالحظ أعمال  1055169112 ابراهيم حيىي عبدالعزيز السديرى  617
 سباكة

مالحظ أعمال  1325 7
 سباكة

 13816 ة الرايضادارة صيان 1923 8

 1063091423 خالد عبدالعزيز سليمان الرفيعى  618
منسق قبول 

 1463 7 وتسجيل
منسق قبول 

 17100 عمادة القبول والتسجيل 750 8 وتسجيل

منسق قبول  1046985170 سامى عبدهللا محد املنيع  619
 وتسجيل

منسق قبول  954 7
 وتسجيل

 12612 كلية الصيدلة 537 8



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1009980242 يهبة  أسامه   طرابلس  620
مهندس ديكور 

 مساعد
 100841 االدارة العامة للصيانة 2352 8 مهندس ديكور 2679 7

 1028255089 حممد بن سعد بن رشيد اخلثالن  621
مهندس صناعي 

 100773 معهد التصنيع املتقدم 2405 8 مهندس صناعي 2825 7 مساعد

 1037208095 ايسر حممد عبدهللا النويصر  622
مهندس 

ميكانيكي 
 اعدمس

مهندس  2483 7
 ميكانيكي

 100962 معهد التصنيع املتقدم 62 8

 13874 ادارة النقل/ ورشة السيارات 2444 8 ميكانيكي 1304 7 ميكانيكي 1068186566 فرج رابح محيدي اخلطايب  623

رتوين والتعلم عن عمادة التعليم االلك 862 8 ميكانيكي حديد 104 7 ميكانيكي حديد 1031059866 سلمان على محاده احلماده  624
 15937 بعد

كلية اهلندسة/ قسم اهلندسة  2076 8 ميكانيكي حديد 743 7 ميكانيكي حديد 1010059622 امحد ابراهيم عبدالعزيز الوتيد  625
 5251 امليكانيكية

 13070 عمادة القبول والتسجيل 944 8 انسخ آله 2988 7 انسخ آله 1013061823 سلمى على امحد عسريى  626

 14432 كلية اآلداب/ قسم االعالم 2190 8 انسخ آله 2954 7 انسخ آله 1046507396 عبدالعزيز حممد اخلرجيىعبدهللا   627

كلية اآلداب/ قسم الدراسات  2258 8 انسخ آله 26 7 انسخ آله 1022323339 على ردن حسني املطريى  628
 13601 االجتماعية

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2273 8 انسخ آله 257 7 انسخ آله 1043496825 ومسيه فهد مبارك احللوان  629
 5669 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 14580 كلية الرتبية/ العميد 2279 8 انسخ آله 2953 7 انسخ آله 1035223427 طالل حسن علي الشهري  630

 2307 7 انسخ آله 1025068774 نوره صاحل عبدهللا الدليقان  631
مساعد إداري 

 6109 كلية طب االسنان 466 8 مشرف

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  1824 8 انسخ آله بلغتني 553 7 انسخ آله 1004097034 ال طاهر سعود احلدادمج  632
 15513 اهلندسة الزراعية

 15512 معهد اللغوايت العربية 1930 8 انسخ آله 1683 7 انسخ آله 1016104794 فيصل متعب صاحل احلرىب  633

 13350 أقسام العلوم اإلنسانية 2195 8 انسخ آله بلغتني 1653 7 انسخ آله بلغتني 1023077579 عبري عبدالعزيز سعد العمار  634

 18790 أقسام العلوم اإلنسانية 2108 8 انسخ آله بلغتني 3037 7 انسخ آله بلغتني 1045021563 هند عبدهللا حممد فايز  635

 1885 8 ماتمسجل معلو  1235 7 انسخ آله بلغتني 1011243407 امحد خليفه حممد املطوع  636
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة تنمية املوارد البشرية  
 وحدة التدريب

12577 

عمادة شؤون الطالب/ الشؤون  2119 8 انسخ آله بلغتني 2380 7 انسخ آله بلغتني 1025275262 حممد على عبداحملسن السامل  637
 18088 االدارية

 13911 كلية اآلداب/ الشؤون االدارية 2035 8 انسخ آله بلغتني 988 7 انسخ آله بلغتني 1000127082 منري مسري عويد املطريي  638

 13593 كلية اآلداب/ العميد 2307 8 انسخ آله 1610 7 انسخ آله بلغتني 1025476613 عبداللطيف عبدهللا سليمان املنيف  639



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 14593 كلية الرتبية  2312 8 آله انسخ 2938 7 انسخ آله بلغتني 1037218227 حممد عبدهللا حممد التومي  640

 15192 كلية الرتبية/ قسم الرتبية اخلاصة 1734 8 انسخ آله بلغتني 3036 7 انسخ آله بلغتني 1010204491 امحد معتوق حبيب الرباهيم  641

 19965 رتبية اخلاصةكلية الرتبية/ قسم ال 2077 8 انسخ آله بلغتني 2958 7 انسخ آله بلغتني 1036602223 ممدوح حممد سعد العيسى  642

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  1838 8 انسخ آله بلغتني 3038 7 انسخ آله بلغتني 1010681607 عائشه عبدالرمحن شرقى الشرقى  643
 13882 للطالبات

 14602 الداريةكلية التمريض/ الشؤون ا 2087 8 انسخ آله بلغتني 2932 7 انسخ آله بلغتني 1060554506 خالد على سليمان النمري  644

كلية الطب/ قسم االشعة والتصوير  2049 8 انسخ آله بلغتني 2313 7 انسخ آله بلغتني 1062985427 حسني امحد صاحل ال بن صاحل  645
 17226 الطيب

 12358 كلية العلوم 2054 8 انسخ آله بلغتني 1630 7 انسخ آله بلغتني 1012265375 على منصور امحد الناصر  646

 16861 كلية العلوم/ الشؤون االدارية 2308 8 انسخ آله 563 7 انسخ آله بلغتني 1022991770 زوق املشرايففواز مشاري مر   647

 17239 كلية العلوم/ قسم علم احليوان 2306 8 انسخ آله 611 7 انسخ آله بلغتني 1025275270 صادق على عبداحملسن السامل  648

 20006 كلية العمارة والتخطيط 2171 8 انسخ آله بلغتني 1439 7 خ آله بلغتنيانس 1048629628 فهد صنيتان حممد الرقاص العتيىب  649



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية اجملتمع ابلرايض/ العالقات  2305 8 انسخ آله 3032 7 انسخ آله بلغتني 1005016025 خالد خالد امحد العمري  650
 14499 العامة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1513 8 خ آله بلغتنيانس 979 7 انسخ آله بلغتني 1046307268 عبدهللا حممد عبدالرمحن العمر  651
 13178 االدارة اهلندسية

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  1932 8 انسخ آله بلغتني 1626 7 انسخ آله بلغتني 1017471275 فيصل داخل منيع هللا املطريى  652
 16876 والبحث العلمي/ الوكيل

 2239 8 انسخ آله 1540 7 خ آله بلغتنيانس 1070493323 انس حسن عبدالغىن اخلويلدى  653
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي/ امانة اجمللس 

 العلمي
10180 

 2055 8 انسخ آله بلغتني 1537 7 انسخ آله بلغتني 1044794236 فيصل زيد سعد اخلرتش  654
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي/ امانة اجمللس 

 العلمي
12834 

 1093306205 ابتهاج بنت عبدهللا  حممد السريع  655
أخصائي نفسي 

 مساعد
6 4447 

أخصائي نفسي 
 مساعد

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4250 7
 106178 للطالبات

 31163 ادارة االسكان 3641 7 أمني صندوق 705 6 أمني صندوق 1022789349 سعد ظافر فهيد القحطاين  656

 31189 االدارة املالية 3583 7 أمني صندوق 1730 6 أمني صندوق 1034668945 شانعبدهللا محد بيشان البي  657

 30658 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 570 7 أمني مستودع 380 6 أمني مستودع 1065858654 عبداللطيف راشد سلطان العبيد  658

 91133 إدارة املستودعات 13 7 أمني مستودع 1737 6 أمني مستودع 1011693122 منصور مبارك حممد احلميد  659



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 29230 كلية ادارة االعمال/ املستودع 271 7 أمني مستودع 1689 6 أمني مستودع 1068637816 محد فرج محد ال مسعود القحطاىن  660

كلية السياحة واالاثر/ العالقات  201 7 أمني مستودع 708 6 أمني مستودع 1012686992 حسام حممد عبدالرمحن املزروع  661
 35095 العامة

أمني مستودع  1043025624 خالد حممد صاحل ابو زبنه  662
 فين

 119531 كلية العلوم 1879 7 أمني مستودع فين 622 6

 100772 عمادة شؤون املكتبات 1316 7 أمني مكتبة 5306 6 أمني مكتبة 1041988567 ابتسام سعيد غرم هللا الغامدي  663

 99026 عمادة شؤون املكتبات 4202 7 أمني مكتبة 5115 6 مكتبة أمني 1025517283 البندري جباد بطيحان السهلي  664

 98234 عمادة شؤون املكتبات 4200 7 أمني مكتبة 5406 6 أمني مكتبة 1001037637 أمساء بنت عبدالرمحن بن صاحل النمر  665

 98507 شؤون املكتبات عمادة 4201 7 أمني مكتبة 4260 6 أمني مكتبة 1076319183 أماين عبدالرمحن عبدالعزيز احلقباين  666

 101287 عمادة شؤون املكتبات 4195 7 أمني مكتبة 4796 6 أمني مكتبة 1054282718 حصه بنت حممد بن عبدالعزيز اخللف  667

 101258 عمادة شؤون املكتبات 4194 7 أمني مكتبة 4705 6 أمني مكتبة 1061491732 ساره دمهش زيد ال تومي  668

 97488 عمادة شؤون املكتبات 4199 7 أمني مكتبة 5051 6 أمني مكتبة 1068397130 ساره علي  عبدالرمحن احلجيل  669



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 95987 عمادة شؤون املكتبات 4196 7 أمني مكتبة 4259 6 أمني مكتبة 1059535987 منريه  ابراهيم سعد احلوطي  670

671  
مي عايض  عميش  حشر النفيعي 

 96426 عمادة شؤون املكتبات 4197 7 أمني مكتبة 4681 6 أمني مكتبة 1023273194 العتييب

 103118 عمادة شؤون املكتبات 4251 7 أمني مكتبة 5625 6 أمني مكتبة 1027469988 نوره بنت عبدهللا تركي النشوان  672

 96753 عمادة شؤون املكتبات 4198 7 أمني مكتبة 5134 6 أمني مكتبة 1068489085 هيفاء بنت عبدهللا  حممد بن نصار  673

 104931 عمادة شؤون املكتبات 4252 7 أمني مكتبة 5074 6 أمني مكتبة 1034974822 احلريصي عبري حسني مطر  674

عمادة شؤون املكتبات/ الشؤون  4253 7 أمني مكتبة 57 6 أمني مكتبة 1062325053 انديه سعد عبدالرمحن العبيدى  675
 6959 االدارية

 1002480182 منال  خالد  خليف   اخلمعلي  676
ابحث إجتماعي 

 112807 عمادة شؤون الطالب 920 7 مشرف اسكان 2188 6 عدمسا

ابحث إجتماعي  1003921218 هيا فهاد سعد الدوسري  677
 مساعد

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3766 7 ابحث إجتماعي 5245 6
 99721 للطالبات

678  
البندري بنت سلطان بن حممد 

 1045568415 الشيباين العتييب
ابحث إجتماعي 

كلية احلقوق والعلوم السياسية  84 7 ابحث 372 6 مساعد
 118835 ابملدينة اجلامعية للطالبات

ابحث علمي  1071686529 امساء بنت حممد بن عبدهللا بن خبيت  679
 مساعد

ابحث علمي  4473 6
 مساعد

عمادة البحث العلمي ابملدينة  1810 7
 104891 اجلامعية للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1062574239 امحد ابراهيم انصر بن سريع  680
ابحث قانوين 

 مساعد
6 3765 

ابحث قانوين 
 مساعد

 100405 ماالدارة العامة للعالقات واالعال 4120 7

 1064372897 عبدهللا حممد صاحل الدويش  681
ابحث قانوين 

 4187 6 مساعد
ابحث قانوين 

 96320 االدارة القانونية 4118 7 مساعد

 ابحث قانوين 1066077429 نوره حممد بن هذلول اهلذلول  682
 مساعد

ابحث قانوين  4252 6
 مساعد

االدارة القانونية ابملدينة اجلامعية  4122 7
 96598 للطالبات

 1077545232 نوير بنت حممد  سطام العماج  683
ابحث قانوين 

 مساعد
6 4432 

ابحث قانوين 
 مساعد

 102005 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4119 7

حث قانوين اب 1063700965 حسام سعد حممد القحطاىن  684
 مساعد

ابحث قانوين  4682 6
 مساعد

 97243 عمادة شؤون الطالب 4121 7

 1839 6 ابحث مساعد 1045075528 اروى راشد محد الكثريي  685
ابحث علمي 

 مساعد
عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  2427 7

 93269 اجلامعية للطالبات

 18243 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 4007 7 رسام معماري 966 6 رسام معماري 1028971305 عادل سامل خلف هللا احلارثى  686

رئيس قسم  62 6 رئيس قسم 1029720412 امين يوسف راجح احلازمى  687
 داخلي

7 1436 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون اعضاء هيئة 
 التدريس  وحدة االستحقاقات

22774 

 1837 6 رئيس قسم 1046369300 مـازن أمحد يوسف املالحي  688
رئيس قسم 

 21348 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 278 7 الشئون االدارية

مالحظ أعمال  3993 6 سباك 1021115744 واصل حسني على الومسى  689
 سباكة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1325 7
 17117 اخلدمات العامة



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 116398 إدارة املستودعات 3639 7 سكرتري 3365 6 سكرتري 1058260330 عبداجمليد امحد عبدهللا اجلرب  690

 29214 عمادة السنة األوىل املشرتكة 2200 7 سكرتري 3696 6 سكرتري 1022284234 خالد حممد عبدالرمحن جريد  691

 29220 كلية اهلندسة/ الشؤون االدارية 2975 7 سكرتري 3698 6 سكرتري 1017040377 فهد مبارك حممد النزهان  692

 16902 كلية اهلندسة/ قسم اهلندسة املدنية 2191 7 سكرتري 197 6 سكرتري 1011454863 زكى حممد حسني الرصاصى  693

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  2318 7 سكرتري 1712 6 سكرتري 1078343900 عبداجمليد عبدالعزيز سعد الضياف  694
 29690 علوم الرتبة

 21609 عمادة شؤون الطالب/ العميد 4487 7 سكرتري 3686 6 سكرتري خاص 1040311704 ابراهيم صاحل عبدهللا العيد  695

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  3030 7 سكرتري 3593 6 سكرتري خاص 1011158241 حممد على حممد القرىن  696
 28295 االرشاد الزراعي واجملتمع الريفي

 فىن صيانة 1077202479 هياء حممد شجاع القحطاين  697
 حاسب

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4334 7 فين صيانة اآلت 3723 6
 92229 اجلامعية للطالبات

 1023397068 عبدهللا ساعد سعيد املطريى  698
فىن صيانة 

كلية السياحة واالاثر/ وكيل الكلية  1543 7 فين صيانة اآلت 3722 6 حاسب
 29389 للشؤون االكادميية

فىن صيانة  1006340655 د الضيافامحد عبدالعزيز سع  699
 حاسب

 29672 كلية علوم الرايضة والنشاط البدين 1542 7 فين صيانة اآلت 3721 6



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

م عن عمادة التعليم االلكرتوين والتعل 4000 7 فين اتصاالت 1152 6 فين اتصاالت 1030970725 صاحل عتيق انصر االمحد  700
 28267 بعد

عمادة السنة األوىل املشرتكة/ وكيل  4001 7 فين اتصاالت 4071 6 فين اتصاالت 1068464567 يامحد بن عايش بن محد اهلريي اخليرب   701
 95901 العمادة للشؤون الفنية

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1322 7 فين اتصاالت 138 6 فين اتصاالت 1000598886 سلطان منور محود احلرىب  702
 15164 التشغيل والصيانة

 1127519542 يف العنزىحممد هنري جغ  703
فين اطفاء و 

 إنقاذ
مستشفى امللك خالد اجلامعي/  4168 7 فين اطفاء و إنقاذ 4041 6

 28025 وحدة االمن والسالمة

فين تربيد  1055671034 حممد على سليم القحطاىن  704
 وتكييف

 2929 7 فين تربيد وتكييف 4042 6
االدارة العامة لصيانة املدينة اجلامعية 

ادارة صيانة مركز  للطالبات/
 الدراسات اجلامعية بعليشة

28231 

 1061522999 فهد عبدهللا حممد العليوه  705
فين تربيد 
 وتكييف

 96367 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 1700 7 فين تربيد وتكييف 5285 6

 1045900972 مازن صاحل هليل املخلفي  706
فين تربيد 
 95710 معهد التصنيع املتقدم 4527 7 فين تربيد وتكييف 4596 6 وتكييف

فين تشغيل  1066603430 عبدهللا حممد عبدهللا العبدالرزاق  707
 اآلت

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  1716 7 فين تشغيل اآلت 4488 6
 96543 والبحث العلمي

708  
عبري بنت نفل بن سفر الشدادي 

إدارة العالقات العامة واإلعالم  2396 7 فين تغذية 5433 6 فين تغذية 1003540109 احلارثي
 100375 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 98358 عمادة شؤون الطالب 2873 7 فين تغذية 4683 6 فين تغذية 1036671384 عفاف ابراهيم حممد احلسيين  709
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رتبة
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 95964 عمادة شؤون الطالب 371 7 فين تغذية 5081 6 فين تغذية 1024301705 نوره صاحل محد السحيم  710

711  
نال راشد بن هجرس بن راشد م

 1329 7 فين تغذية 5432 6 فين تغذية 1050377298 اهلجرس
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

97673 

712  
هديل بنت حممد بن عبدالعزيز بن 

 مخيس
 2566 7 فين تغذية 4615 6 فين تغذية 1009191139

ب ابملدينة عمادة شؤون الطال
اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 

 لشؤون الطالبات
101029 

 96711 عمادة التعامالت االلكرتونية 2893 7 فين دعم مساعد 4871 6 فين دعم مساعد 1063378515 اروى عبدهللا سعيد املقشعي الغامدي  713

 92142 عمادة التعامالت االلكرتونية 2229 7 اعدفين دعم مس 3615 6 فين دعم مساعد 1005492325 حممد رزيق عايض الثبييت  714

 101914 عمادة التعامالت االلكرتونية 2573 7 فين دعم مساعد 4456 6 فين دعم مساعد 1022462855 آسيا طاهر صاحل عشماوي  715

 99357 تعامالت االلكرتونيةعمادة ال 2555 7 فين دعم مساعد 5097 6 فين دعم مساعد 1059408169 يوسف بن عبدالعزيز بن عبدهللا الفاحل  716

 38965 عمادة الدراسات العليا 4336 7 فين ديكور 3300 6 فين ديكور 1050856614 اميمه سامل مصطفى العيدروس  717

718  
حسن سليمان جربان شراحيلى 

 20708 ادارة االستدامة وتطوير البيئة 1612 7 فين زراعي 220 6 فين زراعي 1041577444 الفيفى

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  290 7 فين زراعي 1506 6 فين زراعي 1002309704 عبدهللا احمليميد علي عبدالعزيز  719
 21086 االنتاج النبايت
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املــ

 

 رقمها

م عن عمادة التعليم االلكرتوين والتعل 4193 7 فين صيانة اآلت 66 6 فين صيانة 1022080798 بشري عبداحملسن حسني السلمان  720
 28936 بعد

 29405 كلية العلوم 4181 7 فين صيانة اآلت 621 6 فين صيانة 1070782998 مد شراحيلىامحد ابراهيم حم  721

إدارة النظم واملعلومات ابملدينة  3990 7 فين صيانة اآلت 4480 6 فين صيانة اآلت 1012173918 ابتسام حممد انصر احلصيين  722
 97585 اجلامعية للطالبات

 98895 عمادة البحث العلمي 718 7 فين صيانة اآلت 5090 6 صيانة اآلت فين 1086741525 سامي امحد سعيد الغامدي  723

 96197 عمادة التعامالت االلكرتونية 4494 7 فين صيانة اآلت 4425 6 فين صيانة اآلت 1074965409 اماين بنت ابراهيم بن سليمان اخلليفى  724

 98377 عمادة التعامالت االلكرتونية 4182 7 فين صيانة اآلت 4657 6 فين صيانة اآلت 1028099677 راين بن حممد بن عبدهللا الزامل  725

 96034 عمادة التعامالت االلكرتونية 4506 7 فين صيانة اآلت 4319 6 فين صيانة اآلت 1069423984 يوسف عيسى عوض البدراين احلريب  726

727  
تغريد بنت مهل  حمارب الرحيمي 

 املطريي
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4507 7 يانة اآلتفين ص 5010 6 فين صيانة اآلت 1065365106

 96568 اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4508 7 فين صيانة اآلت 4164 6 فين صيانة اآلت 1135923710 مي حممد صاحل الفدعاين العنزي  728
 96593 اجلامعية للطالبات

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  4493 7 فين صيانة اآلت 5446 6 فين صيانة اآلت 1027856523 الدبيانابراهيم بن سليمان بن ابراهيم   729
 97805 بعد



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

م عن عمادة التعليم االلكرتوين والتعل 1559 7 فين صيانة اآلت 5032 6 فين صيانة اآلت 1020919179 يميدعبد هللا سليمان عبد الرمحن احمل  730
 104890 بعد

731  
بن فهد بن صقر ال مبارك خالد 

 100854 كلية اهلندسة/ مركز احلاسب اآليل 4183 7 فين صيانة اآلت 4275 6 فين صيانة اآلت 1072513979 الدوسري

732  
املياء بنت مساعد بن عبدالعزيز 

 الشنربي
كلية علوم احلاسب واملعلومات  4509 7 فين صيانة اآلت 4200 6 فين صيانة اآلت 1094621933

 99473 اجلامعية للطالبات ابملدينة

 96122 مستشفى امللك خالد اجلامعي 4495 7 فين صيانة اآلت 4481 6 فين صيانة اآلت 1011505755 حممد بن فهد بن حممد السيف  733

 99995 امعيمستشفى امللك عبدالعزيز اجل 4505 7 فين صيانة اآلت 4544 6 فين صيانة اآلت 1095373898 منصور بن فهد بن عبداحملسن املطوع  734

735  
شهد بنت مساعد بن عبدالعزيز 

 املساعد
 100605 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 2920 7 فين صيانة اآلت 5400 6 فين صيانة اآلت 1053172761

 1060028923 مها متعب معوض املطريي  736
فين صيانة 

كلية علوم احلاسب واملعلومات  3045 7 فين صيانة اآلت 1416 6 آالت
 91923 جلامعية للطالباتابملدينة ا

دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  1303 7 فين طباعة 1354 6 فين طباعة 1128419973 امحد خليف رمضان العنزى  737
 28446 املتابعة والتسليم

738  
خالد بن عويد بن خالد العبدي 

 97427 ةادارة منظومة صناعة املعرف 1024 7 فين خمترب 4403 6 فين خمترب 1077855508 الشمري

االدارة العامة للسالمة واالمن  4463 7 مساعد إداري 669 6 كاتب 1054181076 اثري بنت عبدالعزيز مب حممد الكلييب  739
 121247 اجلامعي



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

740  
هنادي بنت صاحل بن عبد العزيز 

 املزيين
إدارة العالقات العامة واإلعالم  4474 7 مساعد إداري 5947 6 كاتب 1003310735

 106827 معية للطالباتابملدينة اجلا

 20812 إدارة املستودعات 2194 7 أمني مستودع 5937 6 كاتب 1094884390 صاحل عبدالعزيز صاحل تومي  741

742  
خدجيه بنت عبد الرمحن بن أمحد 

 االدريسي
إدارة النظم واملعلومات ابملدينة  4067 7 مساعد إداري 5946 6 كاتب 1045301056

 106867 اجلامعية للطالبات

 5917 6 كاتب 1043509767 لد مزيد داخل املطريىخا  743
مدقق شئون 

 موظفني
7 4040 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ ادارة التوظيف وحدة 

 املسابقات
20478 

مدقق شئون  5929 6 كاتب 1037856406 عويض عطيه طليحان املخلفى  744
 موظفني

7 4524 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

القات املوظفني  واملوظفني/ ادارة ع
 وحدة اجلوازات واالستقدام

31173 

 668 6 كاتب 1024103705 حنان بنت حممد مسعود احلارثي  745
مدقق شئون 

 موظفني
7 4176 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 

 املوظفات  وحدة التوظيف
119015 

 20911 عمادة البحث العلمي 4158 7 مساعد إداري 3501 6 كاتب 1078734587 امحد عبدالعزيز سعد بن ضعيان  746

 18751 عمادة القبول والتسجيل 4160 7 مساعد إداري 1367 6 كاتب 1071880387 علي امحد حممد مغاوي  747

 28034 عمادة القبول والتسجيل 4353 7 مساعد إداري 4015 6 كاتب 1062743578 هند شوعى عبدهللا حممد  748

عمادة شؤون املكتبات/ الشؤون  72 7 أمني مكتبة 3999 6 كاتب 1016391979 هللا الدخيلحممد عبدالرمحن عبد  749
 28245 االدارية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4162 7 مساعد إداري 4758 6 كاتب 1041950203 جنود ابراهيم سعد اهلويش  750
 101089 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4464 7 مساعد إداري 172 6 كاتب 1003898846 امل عبدالعزيز سعود اهلالل  751
 104054 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4012 7 مساعد إداري 3221 6 كاتب 1009656834 امساء سليمان ابراهيم اخلنيزان  752
 38674 للطالبات

لية التمريض ابملدينة اجلامعية ك 4469 7 مساعد إداري 1630 6 كاتب 1002066304 مها سلطان مربك املطريى  753
 30040 للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4352 7 مساعد إداري 5780 6 كاتب 1038636435 خزنه سعد عويض املطريي  754
 97299 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 97064 يات اجلامعيةكلية الطب واملستشف 4161 7 مساعد إداري 4720 6 كاتب 1011524673 مها مرزوق سعد احلريب  755

756  
مشاعل بنت زويغان بن حمسن 

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4408 7 مساعد إداري 5224 6 كاتب 1126711835 السبيعي العنزي
 96422 اجلامعية للطالبات

دينة اجلامعية كلية العلوم ابمل 4465 7 مساعد إداري 5434 6 كاتب 1048250276 دالل عبدهللا بن عمر العبداللطيف  757
 96495 للطالبات/ وكيلة الكلية

 28177 مركز االتصاالت االدارية 4468 7 مساعد إداري 3986 6 كاتب 1033648781 عبداحملسن حممد محود احلمود  758

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1467 7 مساعد إداري 1647 6 كاتب 1089816308 ممدوح عبدالعزيز عبدهللا اجمليول  759
 15174 حصاء والسجالت الطبيةاال



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

760  
فارس بن عبدالواحد بن عبدالرزاق 

 املسعود
 104323 نومعهد امللك عبد هللا لتقنية النا 4407 7 مساعد إداري 3338 6 كاتب 1075375731

 95857 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 4096 7 مساعد إداري 4588 6 كاتب 1062638448 بشرى عبدالعزيز انصر اجلمعان  761

 100046 ادارة االستدامة وتطوير البيئة 169 7 كهرابئي 4973 6 كهرابئي 1045593231 ماجد صاحل ظافر العمري  762

 98148 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 4471 7 كهرابئي 5232 6 كهرابئي 1087679617 ماجد فهد حممد الغشيان  763

 28112 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 4478 7 هرابئيك 403 6 كهرابئي 1002260899 ماجد يعقوب يوسف الدريهم  764

 96805 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 1621 7 كهرابئي 4977 6 كهرابئي 1082212935 عبدهللا حممد علي ابو سعيد  765

766  
فارس بن مسعد بن عياد املخلفي 

ن اعضاء هيئة ادارة صيانة سك 4466 7 كهرابئي 5687 6 كهرابئي 1047506470 احلريب
 96799 التدريس واملوظفني

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  1684 7 كهرابئي 4820 6 كهرابئي 1045365234 مراد بن سعد بن عبدهللا العريفي  767
 97755 التدريس واملوظفني

 19527 نيةكلية اهلندسة/ قسم اهلندسة املد 1645 7 كهرابئي 175 6 كهرابئي 1035518933 ماجد خالد حممد العتيق  768

 97623 معهد التصنيع املتقدم 1373 7 كهرابئي 5091 6 كهرابئي 1045156138 ماجد بن عبدهللا بن منور املطريي  769



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 4910 6 مأمور 1056113572 سلطان بن سعود بن سعد اليحىي  770
مأمور عالقات  

 عامه
 97147 ماالدارة العامة للعالقات واالعال 4116 7

771  
د ال موسى طارق بن غرم هللا بن حمم

 5741 6 مأمور 1052284989 الغامدي
مأمور عالقات  

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  4117 7 عامه
 98171 واالرشاد الطاليب

772  
سلمان بن عبداللطيف بن عبدهللا 

 العبيد
مأمور عالقات   5453 6 مأمور 1037894506

 عامه
 96539 كلية السياحة واالاثر 4115 7

 96918 االدارة املالية 163 7 مأمور صرف 4947 6 مأمور صرف 1050910080 عبدالرمحن املرداس امحد بن فهد بن  773

 21048 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 205 7 مأمور صرف 251 6 مأمور صرف 1023970641 جنالء حممد انصر العتيىب  774

 1050238565 مساعد طالل ماجد العتيىب  775
مأمور عالقات  

 عامه
6 3945 

ر عالقات  مأمو 
 عامه

االدارة العامة للسالمة واالمن  2999 7
 28138 اجلامعي

 1037676143 بندر عبدالعزيز محد املزيد  776
مأمور عالقات  

 5212 6 عامه
مأمور عالقات  

 97639 االدارة العامة للعالقات واالعالم 4216 7 عامه

مأمور عالقات   1029721790 عبدهللا مسلط كليب الشيباين  777
 عامه

مأمور عالقات   3388 6
 عامه

 91477 كلية اآلداب/ العالقات العامة 4217 7

 1008120188 خالد حممد ابراهيم اليحىي  778
مأمور عالقات  

 3806 6 عامه
مأمور عالقات  

 1627 7 عامه
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي/ مساعد الوكيل 
 للشؤون العلمية

91676 

مأمور عالقات   1047003486 هيم املعجلعبدالعزيز انصر ابرا  779
 عامه

مأمور عالقات   4581 6
 عامه

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  1628 7
 104606 واالكادميية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

780  
عبدالوهاب صاحل عبدالوهاب 

 الدويش
 27067 عمادة تطوير املهارات 4526 7 مأمور عهدة 1375 6 مأمور عهدة 1029773502

 20870 معهد اللغوايت العربية 4415 7 مأمور عهدة 5930 6 مأمور عهدة 1000315802 صاحل عايض عيد العتييب  781

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  2003 7 مرتجم 3893 6 مرتجم 1000571362 هنى امحد صاحل العالوي  782
 98761 للطالبات

783  
ندى  ابراهيم  حممد بن عبدالرمحن 

 املهناء
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2022 7 ممرتج 897 6 مرتجم 1046867493

 105030 للطالبات

784  
هنادي بنت سعود عبدالعزيز 

 السعدان
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  1579 7 حماسب مساعد 3831 6 حماسب مساعد 1062575715

 101779 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 98013 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 4048 7 حماسب مساعد 5323 6 سب مساعدحما 1042170264 حممد بن ابراهيم بن عبدهللا الدخيل  785

786  
عادل بن عبدالرمحن بن عبدهللا 

 96797 االدارة املالية 4246 7 حماسب مساعد 4846 6 حماسب مساعد 1042645422 القشعمي

 98533 االدارة املالية 4249 7 حماسب مساعد 4136 6 حماسب مساعد 1072398975 انيف بن ضيف هللا بن حسن القرين  787

االدارة املالية ابملدينة اجلامعية  2004 7 أمني صندوق 4101 6 حماسب مساعد 1076780079 هتاين سعود نوميي العتييب  788
 97169 للطالبات

جلامعية االدارة املالية ابملدينة ا 4114 7 حماسب مساعد 4117 6 حماسب مساعد 1093170429 ندى علي علي القاضي الشهري  789
 99744 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

ية االدارة املالية ابملدينة اجلامع 3887 7 حماسب مساعد 4731 6 حماسب مساعد 1052159256 نوف بنت خالد  فهد العتيق  790
 98775 للطالبات

االدارة املالية ابملدينة اجلامعية  4047 7 حماسب مساعد 3678 6 حماسب مساعد 1072926973 هديل مجال حممد الغشيان  791
 97310 للطالبات

 95983 االدارة املالية/ رئيس قسم احلساابت 4243 7 حماسب مساعد 5084 6 حماسب مساعد 1025154632 بدر  عبداحملسن عبدالرمحن بن مخيس  792

ادارة املشرتايت/ قسم املشرتايت  4113 7 حماسب مساعد 5146 6 حماسب مساعد 1027308186 ايسر عبدهللا علي املهوس  793
 104578 اخلارجية

 95988 ادارة املشرتايت/ قسم املنافسات 4104 7 حماسب مساعد 5616 6 حماسب مساعد 1037426051 انيف عبدالعزيز صاحل الدويش  794

795  
أمحد بن عبدالعزيز بن سعود بن 

 هوميل
 4105 7 حماسب مساعد 4210 6 حماسب مساعد 1072755182

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
والبدالت  واملوظفني/ ادارة الرواتب

 وحدة شؤون املوظفني
96031 

 4103 7 حماسب مساعد 5628 6 حماسب مساعد 1012949275 تغريد بنت تركي بن ابراهيم الشاوي  796
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة الرواتب والبدالت

116059 

 90 7 مدقق رواتب 5565 6 ساعدحماسب م 1009451426 عهود امحد انصر الفريح  797
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات وحدة الرتقيات

98124 

 4099 7 حماسب مساعد 5893 6 حماسب مساعد 1067810323 نوف بنت خالد بن فهد الشدي  798
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 وحدة الرواتب والبدالتاملوظفات  

98597 

799  
هند بنت عبدالرمحن بن ابراهيم بن 

 عبدهللا اليحي
 4108 7 حماسب مساعد 4116 6 حماسب مساعد 1066036557

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 

 املوظفات  وحدة الرواتب والبدالت
98478 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 4100 7 حماسب مساعد 310 6 حماسب مساعد 1011336680 رىب بنت حممد بن أمحد املنصور  800
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

104408 

 100010 عمادة البحث العلمي 4248 7 حماسب مساعد 5308 6 حماسب مساعد 1022555955 حممد بن انصر بن حممد العروان  801

802  
بن عبدالعزيز  جيهان بنت حممد

 احلميدي
عمادة البحث العلمي ابملدينة  4107 7 حماسب مساعد 5039 6 حماسب مساعد 1064925827

 96008 اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4244 7 حماسب مساعد 4226 6 حماسب مساعد 1069317616 رميا بنت خالد بن ابراهيم الباز  803
 101201 باتاجلامعية للطال

 101368 عمادة الدراسات العليا 4106 7 حماسب مساعد 4115 6 حماسب مساعد 1070452311 هتاين سعد سعيد الثبييت  804

805  
جواهر منصور بن فاحل الدرامي 

 العجمي
 99265 عمادة الدراسات العليا/ العميد 2335 7 حماسب مساعد 5191 6 حماسب مساعد 1068788163

806  
عبدهللا العبد  عبدهللا بن انصر بن
 99201 عمادة تطوير املهارات 4247 7 حماسب مساعد 5125 6 حماسب مساعد 1069449724 املنعم

عمادة تطوير املهارات/ ادارة الربامج   4245 7 حماسب مساعد 5117 6 حماسب مساعد 1068630829 سامل بن شايف بن سامل الدوسري  807
 97975 وحدة تنسيق وتنظيم الدورات

808  
بن حممد بن زيد بن هويشل  عبدهللا

 96035 عمادة شؤون الطالب 4111 7 حماسب مساعد 5059 6 حماسب مساعد 1068778990 أل داود

 98225 عمادة شؤون الطالب 1499 7 مدقق حساابت 5049 6 حماسب مساعد 1065708339 منريه حممد عبدهللا الرباهيم  809
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 3888 7 حماسب مساعد 4721 6 حماسب مساعد 1059534006 االء مفرج حممد العدانن  810
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 
ة اجلامعية للطالبات/ وكيلة العماد

 لشؤون الطالبات
100102 

 97163 عمادة شؤون املكتبات 4109 7 حماسب مساعد 4873 6 حماسب مساعد 1031336066 سعدون بن عبدالعزيز بن زويد العتييب  811

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4102 7 حماسب مساعد 4730 6 حماسب مساعد 1080227992 ابرار عبدالعزيز عبدهللا العبيد  812
 96455 للطالبات

 97058 كلية طب االسنان 4046 7 حماسب مساعد 4081 6 حماسب مساعد 1055192551 شهد سعيد حزام القحطاين  813

 97273 كلية طب االسنان 4112 7 ساعدحماسب م 5511 6 حماسب مساعد 1017789668 وفاء عبدالعزيز حممد العوهلي  814

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4101 7 حماسب مساعد 4100 6 حماسب مساعد 1054268030 مسيه بنت انصر بن حممد الدخيل  815
 96773 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 96159 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1338 7 مدقق حساابت 4460 6 حماسب مساعد 1055234528 محد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العاصم  816

 96366 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 4110 7 حماسب مساعد 4225 6 حماسب مساعد 1059223691 انصر بن أمحد بن انصر الفريح  817

 223 7 مدقق رواتب 994 6 مدقق رواتب 1055029456 حممد درويش حسن عبدهللا  818
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

ني/ ادارة الرواتب والبدالت واملوظف
 وحدة شؤون املوظفني

21051 

مدقق شؤون  1014462889 دخيل دخيل ابراهيم الصيوان  819
 موظفني

مدقق شئون  954 6
 موظفني

7 4520 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني 
 وحدة االتصاالت االدارية

28130 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1072970682 حممد فهد حممد بن خريهللا  820
مدقق شئون 

 موظفني
6 362 

مدقق شئون 
 موظفني

7 4523 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 
ت واملوظفني/ ادارة الرواتب والبدال

 وحدة املساندة
21330 

 1036349445 عواد عذاب فدعوس الرويلى  821
مدقق شئون 

 690 6 موظفني
مدقق شئون 

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4041 7 موظفني
 21284 ارة تنمية املوارد البشريةواملوظفني/ اد

مدقق شئون  1058803055 فارس متعب سهل العتيىب  822
 موظفني

مدقق شئون  320 6
 موظفني

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  4170 7
 15179 شؤون املوظفني

 99180 ادارة النقل 4215 7 مشرف خدمات 5790 6 مراقب 1001502259 لولوة حممد تركي الرتكي  823

824  
اء بنت عبدالعزيز بن عثمان بن وف

 حسن اابحسني
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4213 7 مشرف خدمات 4211 6 مراقب 1054363567

 97209 للطالبات

 101117 كلية الطب 4212 7 مشرف خدمات 5268 6 مراقب 1007258021 مجعه حسني حممد كعيب  825

826  
هنادي بنت عبدالرزاق  عبد اللطيف 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4473 7 مشرف خدمات 5612 6 مراقب 1003998752 احلسينان
 97491 للطالبات/  قسم الفيزايء

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  4470 7 مشرف خدمات 5309 6 مراقب 1022642241 سعاد بنت علي بن انصر الدوسري  827
 100613 التغذية

 100377 عمادة شؤون الطالب 249 7 مراقب اسكان 5204 6 مراقب اسكان 1039955313 جناة ابراهيم امحد الصقعيب  828

مراقب أمن و  1016892455 محود صقر وهف العتيىب  829
 سالمة

مراقب أمن و  1599 6
 سالمة

7 1477 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

11866 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1047898984 دىجابر حيىي قاسم امح  830
مراقب أمن و 

 سالمة
6 1583 

مراقب أمن و 
 سالمة

7 1476 
دارة ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ا

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

28510 

 1050969946 عبدالعزيز انصر سليمان السمرين  831
مراقب أمن و 

 3940 6 سالمة
مراقب أمن و 

 3609 7 سالمة
مة واالمن اجلامعي/ ادارة ادارة السال

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

31151 

مراقب أمن و  1052244876 عبدالعزيز عبدهللا حممد اخلريف  832
 سالمة

مراقب أمن و  5967 6
 سالمة

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  1491 7
 31150 سكن الطالبات

 1033210798 هريعبدهللا  حممد أمحد ال حلوه الش  833
مراقب أمن و 

 سالمة
6 4426 

مراقب أمن و 
 سالمة

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  2331 7
 100657 سكن الطالبات

مراقب أمن و  1020129779 عبيدهللا سليم عويض الرشيدى  834
 سالمة

مراقب أمن و  3902 6
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2984 7
 30281 اجلامعي

 1015204926 عبدالعزيز عبدالرمحن مبارك العنرب  835
مراقب أمن و 

 سالمة
6 1584 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3532 7
 28466 اجلامعي

 1037940515 حممد عبدهللا ابراهيم احلوطى  836
مراقب أمن و 

 5968 6 سالمة
مراقب أمن و 

 1483 7 سالمة
من االدارة العامة للسالمة واال

اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية 
 قسم التحكم والسيطرة

31149 

مراقب أمن و  1025080316 علي حممد مساوي عايت  837
 سالمة

مراقب أمن و  3967 6
 سالمة

7 2293 
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية 
 قسم املرور

100209 

 1027534138 سامل سعد سامل القحطاىن  838
مراقب أمن و 

 1545 6 سالمة
مراقب أمن و 

 1475 7 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن ابمللز

28460 

إدارة املدينة اجلامعية للطالبات/  4467 7 مشرف خدمات 4029 6 مراقب خدمات 1007968256 فاطمه سامل مبارك ال محود  839
 28003 وحدة النقل الرتددي



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 100728 ادارة صيانة الرايض 4483 7 مشرف خدمات 5447 6 مراقب خدمات 1007446865 بدريه بنت فرحان محود العمري  840

841  
ساره بنت عبدالعزيز بن حممد ال 

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  744 7 رئيس قسم احلركة 4814 6 مراقب خدمات 1070194152 الشيخ
 100865 للطالبات

842  
ساره بنت حممدبن عبدالعزيزبن صاحل 

 الصاحل
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4214 7 مشرف خدمات 4704 6 مراقب خدمات 1072780073

 97136 للطالبات

ابملدينة  وكالة اجلامعة للمشاريع 4002 7 مشرف خدمات 4540 6 مراقب خدمات 1019009883 نوف بنت عبدالعزيز بن مطلق املطلق  843
 101298 اجلامعية للطالبات/ املتابعة امليدانية

إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة  4207 7 مراقب طلبة 5370 6 مراقب طلبة 1025472042 هيا سلمان انصر بن خثالن  844
 98141 اجلامعية للطالبات

 29255 أقسام العلوم اإلنسانية 4204 7 مراقب طلبة 1903 6 مراقب طلبة 1003696604 دينا عبدالرمحن صاحل ااب اخليل  845

 100576 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4513 7 مراقب طلبة 4937 6 مراقب طلبة 1089366288 ساره محد بن سعيد الدوسري  846

 97392 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4240 7 مراقب طلبة 5176 6 مراقب طلبة 1104212467 نوف مشاري حممد االومري  847

 98599 عمادة الدراسات العليا/ العميد 4209 7 مراقب طلبة 5537 6 مراقب طلبة 1001846474 زينه عبدالرمحن بن علي الشهري  848

849  
بشائر بنت عبدهللا بن ابراهيم بن 

 عبدهللا ال جملي
 96215 عمادة السنة األوىل املشرتكة 4208 7 مراقب طلبة 4353 6 مراقب طلبة 1059241271



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 97795 عمادة السنة األوىل املشرتكة 1468 7 مراقب طلبة 5480 6 مراقب طلبة 1024020818 اينهللا سامل عرايين الشمر حليمه عبد  850

 101724 عمادة القبول والتسجيل 4238 7 مراقب طلبة 4563 6 مراقب طلبة 1046918163 منريه محد عبدهللا املنيع  851

 98024 عمادة تطوير املهارات 4242 7 مراقب طلبة 5818 6 مراقب طلبة 1000199495 امساء بنت صاحل بن عبدالرمحن النمي  852

 95804 عمادة تطوير املهارات 4203 7 مراقب طلبة 5894 6 مراقب طلبة 1015254798 منال سليمان عبدهللا اليحي  853

 98769 الطالب عمادة شؤون 2949 7 مراقب طلبة 5040 6 مراقب طلبة 1005280126 مشاعل بنت صاحل بن عايش املطريي  854

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  1458 7 مراقب طلبة 5852 6 مراقب طلبة 1035628658 اجماد عبدهللا انصر العبيد  855
 101745 اجلامعية للطالبات

 4043 7 مراقب طلبة 5781 6 مراقب طلبة 1012429450 انتصار  انصر  عبد العزيز الزامل  856
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

ة للطالبات/ وكيلة العمادة اجلامعي
 لشؤون الطالبات

99123 

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  4210 7 مراقب طلبة 5361 6 مراقب طلبة 1030063414 ساره عبدالعزيز ابراهيم القاسم  857
 98154 واالرشاد الطاليب

858  
فاطمه بنت حممد بن امحد ال 

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  4237 7 قب طلبةمرا 5505 6 مراقب طلبة 1034684686 الدهيس العمري
 99020 واالرشاد الطاليب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  2950 7 مراقب طلبة 4313 6 مراقب طلبة 1077105862 فاطمه عبدالعزيز سليمان الرفيعي  859
 98276 واالرشاد الطاليب
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رتبة
املــ
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860  
لينا بنت علي بن عايض ال سعد 

 القحطاين
ه عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجي 4206 7 مراقب طلبة 4137 6 مراقب طلبة 1060485875

 100671 واالرشاد الطاليب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  4045 7 مراقب طلبة 4249 6 مراقب طلبة 1068477288 منريه انصر عبدهللا احلامت  861
 98938 واالرشاد الطاليب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  4239 7 مراقب طلبة 5017 6 مراقب طلبة 1071554693 انهد فهد مدهللا احلامد  862
 96443 واالرشاد الطاليب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  3694 7 مراقب طلبة 5359 6 مراقب طلبة 1005261704 نوره بنت سليمان  عبدالعزيز املنيع  863
 96072 واالرشاد الطاليب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  2994 7 مراقب طلبة 4789 6 مراقب طلبة 1030071417 رمحن العيفانوداد عبدهللا عبدال  864
 100101 واالرشاد الطاليب

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4205 7 مراقب طلبة 5293 6 مراقب طلبة 1040446575 شيماء حممد ابراهيم الدخيل  865
 96399 اجملتمع

866  
 بن حممد ال مدى ابراهيم عبدهللا
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4044 7 مراقب طلبة 5369 6 مراقب طلبة 1046708614 جملي

 97384 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4241 7 مراقب طلبة 4118 6 مراقب طلبة 1057183392 هياء  عبدهللا  حممد التميمي  867
 95912 اجملتمع

868  
نوف بنت حضيض بن مدهيس 

 1469 7 مراقب طلبة 4176 6 مراقب طلبة 1059878403 رحيمي املطرييال
كلية الطب ابملدينة اجلامعية 

للطالبات/ وكيلة الكلية للسنة االوىل 
 والثانية

100150 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4211 7 مراقب طلبة 4203 6 مراقب طلبة 1057882936 عفاف عبدالرمحن عبدهللا االمسري  869
 96158 بات/ قسم الرايضياتللطال
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كلية علوم احلاسب واملعلومات  3017 7 مراقب طلبة 4876 6 مراقب طلبة 1053374599 مشاعل انصر بن مشوط القحطاين  870
 97399 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 24310 ةإدارة نظم املعلومات اجلغرافي 4184 7 مساح 610 6 مساح 1052820386 عبدهللا عبدالرمحن محد الدابس  871

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4540 7 مساعد إداري 3881 6 مساعد إداري 1039141302 عذاري سلمان انصر الشهيوين  872
 93143 ابملدينة اجلامعية للطالبات

ج واملشاريع إدارة التخطيط والربام 4392 7 مساعد إداري 3884 6 مساعد إداري 1010663001 جنالء عبدالعزيز عبدهللا بن نفيسه  873
 92911 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4361 7 مساعد إداري 4753 6 مساعد إداري 1023290834 العنود سامي بن بكر الطيار  874
 101610 ابملدينة اجلامعية للطالبات

875  
خوله سليم بن سليمان بن سليم 

 االمحد
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4081 7 مساعد إداري 4825 6 مساعد إداري 1027144474

 96560 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  2776 7 مساعد إداري 4804 6 مساعد إداري 1083451532 سهام عبدالعزيز بن عبيد اليوسف  876
 98297 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4341 7 مساعد إداري 4109 6 مساعد إداري 1064583303 الشلهوبمشاعل سعود عبد العزيز   877
 99005 ابملدينة اجلامعية للطالبات

878  
مها بنت ابراهيم بن عبدهللا ال 

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  2833 7 مساعد إداري 4497 6 مساعد إداري 1028677738 مساعيل
 99737 امعية للطالباتابملدينة اجل

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4345 7 مساعد إداري 4095 6 مساعد إداري 1073693390 مها بنت امحد عبدهللا اابمني  879
 99024 ابملدينة اجلامعية للطالبات
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ع ة التخطيط والربامج واملشاريإدار  2296 7 مساعد إداري 4848 6 مساعد إداري 1032033100 ماننوره بنت عبدالرمحن بن حممد العث  880
 95798 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 99596 ادارة اجلمعيات العلمية 4221 7 مساعد إداري 4831 6 مساعد إداري 1042292449 بالل بن حسني بن عبدهللا املبارك  881

 97240 دارة اجلمعيات العلميةا 4458 7 مساعد إداري 4903 6 مساعد إداري 1074472398 هشام بن حممد بن انصر الوشيقري  882

 4452 7 مساعد إداري 4858 6 مساعد إداري 1014556029 هنى بنت عبدهللا  حممد املقرن  883
إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة 
اجلامعية للطالبات/ وحدة الشراكة 

 اجملتمعية
98010 

884  
أماين بنت سعود بن علي بن عمر 

 الشريف
 101596 االدارة العامة للصيانة 4489 7 مساعد إداري 4044 6 مساعد إداري 1071024622

 97176 االدارة العامة للصيانة 2541 7 مساعد إداري 5392 6 مساعد إداري 1048952921 هنى حممد بن عبدهللا الشيحه  885

 91500 العالماالدارة العامة للعالقات وا 4049 7 مساعد إداري 3672 6 مساعد إداري 1045151378 عنرب وارد بشري الرشيد  886

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4486 7 مساعد إداري 5656 6 مساعد إداري 1001501434 اميان بنت امحد بن حممد بن مخيس  887
 96492 ابملدينة اجلامعية للطالبات

واإلعالم  إدارة العالقات العامة 4003 7 مساعد إداري 5645 6 مساعد إداري 1033833227 بسمه مشعل عبدهللا اخلميس  888
 99038 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4136 7 مساعد إداري 5108 6 مساعد إداري 1018216802 شروق حممد بن محد العيسى  889
 101602 ابملدينة اجلامعية للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4005 7 مساعد إداري 4824 6 مساعد إداري 1001024056 منريه سعد سلمان الكنهل  890
 96087 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4450 7 مساعد إداري 4712 6 مساعد إداري 1086228002 جنالء عبدالعزيز سليمان الغنيمي  891
 96922 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  1456 7 مساعد إداري 4236 6 عد إداريمسا 1101646089 نوره حممد بن ابراهيم الشدوخي  892
 96921 ابملدينة اجلامعية للطالبات

893  
هنادي بنت ابراهيم بن عبدهللا 

 العقالء
إدارة العالقات العامة واإلعالم  4402 7 مساعد إداري 5712 6 مساعد إداري 1037241864

 100389 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4093 7 مساعد إداري 5415 6 مساعد إداري 1067396950 يل بنت ابراهيم بن حممد العقيلهد  894
 104515 ابملدينة اجلامعية للطالبات

االدارة املالية ابملدينة اجلامعية  1433 7 أمني صندوق 4632 6 مساعد إداري 1042521060 فاطمه بنت سعود حممد التميمي  895
 118691 للطالبات

االدارة املالية ابملدينة اجلامعية  2372 7 أمني صندوق 5155 6 مساعد إداري 1061828131 مدى بنت عبدهللا بن سعد الداود  896
 95803 للطالبات

897  
منال راشد بن عبدالعزيز بن حممد 

 الغفيلي
نة اجلامعية االدارة املالية ابملدي 4472 7 أمني صندوق 4727 6 مساعد إداري 1023593393

 97641 للطالبات

 99179 ادارة املتابعة 4359 7 مساعد إداري 5112 6 مساعد إداري 1040525873 افراح بنت عبدهللا بن حممد الناصر  898

899  
اميان عبدالرمحن بن امحد بن 

 عبدالعزيز املزيين
 96927 ادارة املتابعة 2424 7 مساعد إداري 5475 6 مساعد إداري 1041028471



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 99360 ادارة املتابعة 4367 7 مساعد إداري 5053 6 مساعد إداري 1058673342 بدالرمحن حسني القصييببدر ع  900

 99834 ادارة املتابعة 4398 7 مساعد إداري 5438 6 مساعد إداري 1041339209 نوره انصر حممد العنزي  901

902  
سلطانه بنت سبيت بداح ال عبود 

 السهلي
 100052 ادارة املخاطر 4036 7 اعد إداريمس 5227 6 مساعد إداري 1053293484

إدارة املدينة اجلامعية للطالبات/  4424 7 مساعد إداري 5772 6 مساعد إداري 1030151532 خضراء امحد سعيد الزهراين  903
 97472 وحدة النقل الرتددي

ستودعات ابملدينة اجلامعية إدارة امل 1379 7 أمني مستودع 3796 6 مساعد إداري 1007060401 امتنان حممد عمر  احلسيين  904
 100869 للطالبات

إدارة املستودعات ابملدينة اجلامعية  4461 7 أمني مستودع 4548 6 مساعد إداري 1014338717 ندي  راشد  فاحل العصيمي العتييب  905
 99089 للطالبات

 99774 ادارة املشرتايت 4095 7 مساعد إداري 5840 6 مساعد إداري 1042286243 خالد بن عبدالعزيز حسني املريشد  906

907  
ساره بنت عبدالعزيز بن انصر بن 

 شرمي
ادارة املشرتايت ابملدينة اجلامعية  1315 7 مساعد إداري 5903 6 مساعد إداري 1014829723

 98626 للطالبات

اجلامعية  ادارة املشرتايت ابملدينة 4406 7 مساعد إداري 4066 6 مساعد إداري 1072955287 جند مبتل غازي العتييب  908
 101297 للطالبات

 97385 ادارة مراقبة املخزون 4132 7 مساعد إداري 4936 6 مساعد إداري 1048542425 هتاين حممد عبدهللا الزيد  909



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 92445 أقسام العلوم اإلنسانية 4055 7 مساعد إداري 3673 6 مساعد إداري 1057624718 آسيا عبدالرمحن صاحل بن دريب  910

 88287 أقسام العلوم اإلنسانية 4069 7 مساعد إداري 1963 6 مساعد إداري 1015580325 ملهيينمي صاحل عبدهللا ا  911

 97215 أقسام العلوم اإلنسانية 4476 7 مساعد إداري 5027 6 مساعد إداري 1009368521 ابتسام رشود حممد آل شرمي  912

 96153 أقسام العلوم اإلنسانية 4133 7 إداريمساعد  4112 6 مساعد إداري 1079915805 حسنه بنت امحد  مسعود العيسي  913

 98173 أقسام العلوم اإلنسانية 4371 7 مساعد إداري 4966 6 مساعد إداري 1038171557 حياه حممد سعدبن زنقر  914

 99451 أقسام العلوم اإلنسانية 4529 7 مساعد إداري 5799 6 مساعد إداري 1029128087 ساره بنت عبدالرمحن  ابراهيم العوله  915

916  
شيخه بنت انصر  حممد ال سعد 

 96844 أقسام العلوم اإلنسانية 4537 7 مساعد إداري 4450 6 مساعد إداري 1064898966 القحطاين

 98822 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4163 7 مساعد إداري 5718 6 مساعد إداري 1035085750 اجلوهره سليمان ابراهيم السامل  917

918  
ويد بن فهد ال هتاين بنت حممد بن س
 97322 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4223 7 مساعد إداري 4633 6 مساعد إداري 1074884170 فهد

 100529 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4134 7 مساعد إداري 4649 6 مساعد إداري 1026747749 حصه فهد صاهود العتييب  919



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 95835 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4015 7 مساعد إداري 5218 6 داريمساعد إ 1005104441 حنان هيف  علي  بن قرين  920

 96791 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1870 7 مساعد إداري 4504 6 مساعد إداري 1051365896 خلود علي حممد العويرضي  921

922  
رشا ينت معيجل بن سليمان بن 

 صاحل املعيجل
 99104 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4426 7 داريمساعد إ 4751 6 مساعد إداري 1072908724

 100924 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4225 7 مساعد إداري 5018 6 مساعد إداري 1058148816 ران بنت صاحل سليمان اللحيدان  923

924  
عائشه خالد بن ابراهيم بن سليمان 

 اهلدلق
 100743 قسام العلوم والدراسات الطبيةا 4056 7 مساعد إداري 4368 6 مساعد إداري 1071772477

925  
فدوى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز 

 الربيعه
 97076 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4140 7 مساعد إداري 5730 6 مساعد إداري 1017341205

 100572 الطبيةاقسام العلوم والدراسات  4397 7 مساعد إداري 5661 6 مساعد إداري 1040785055 نوره رشيد هادي كلييب  926

 101127 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4019 7 مساعد إداري 5348 6 مساعد إداري 1004563746 نوره حممد عبدالعزيز السيف  927

 97629 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4459 7 مساعد إداري 5874 6 مساعد إداري 1049322132 هند بنت انصر بن حممد بن رشيدان  928

 104508 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4533 7 مساعد إداري 2046 6 مساعد إداري 1038267819 د ابراهيم الدهيميسلوى حمم  929



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 104513 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4548 7 مساعد إداري 4457 6 مساعد إداري 1058336262 هملطيفه بنت ابراهيم بن امحد الدري  930

برانمج استقطاب االساتذة والباحثني  4388 7 مساعد إداري 5542 6 مساعد إداري 1012594899 مشاعل سعود حممد آل صاحل  931
 96662 املتميزين

 95896 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 4412 7 مساعد إداري 4477 6 مساعد إداري 1030752990 اجلوهره  انصر علي الدخيل  932

 98279 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 4363 7 مساعد إداري 5618 6 إداريمساعد  1018680973 امل بنت مفلح بن فهد الشغاثره  933

 97063 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 4141 7 مساعد إداري 5877 6 مساعد إداري 1009935196 ملياء سليمان صاحل اجلربين  934

 99035 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 4350 7 إداريمساعد  5865 6 مساعد إداري 1044941282 هياء عبدالرمحن بن عبدالعزيز املوسى  935

برانمج السنة التأهيلية للطالب  4417 7 مساعد إداري 5726 6 مساعد إداري 1044023552 امل سعود عويد احلريب  936
 101407 والطالبات الصم وضعاف السمع

 101973 دار جامعة امللك سعود للنشر 4072 7 مساعد إداري 4938 6 مساعد إداري 1072351297 افنان  حسني عليان السعود  937

 4050 7 مساعد إداري 4295 6 مساعد إداري 1054928625 سلطان بن راشد بن سعد بن خثالن  938
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة تنمية املوارد البشرية  
 وحدة االبتعاث

96392 

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4142 7 مساعد إداري 5643 6 مساعد إداري 1073704007 ماجد حممد ابدي احلريب  939
 120981 واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني



 

 رقم السجل املدين االسم م
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 رقمها

940  
طالل بن سعيد بن صاحل ال 

 عبدالقادر القحطاين
 4193 6 مساعد إداري 1082929975

مدقق شئون 
 موظفني

7 4171 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني 
 اتوحدة االستحقاق

96043 

941  
عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز 

 4961 6 مساعد إداري 1049702622 العبيد
مدقق شئون 

 4517 7 موظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة االستحقاقات

104404 

شئون  مدقق 3803 6 مساعد إداري 1069851705 عبداجمليد بن عبدهللا بن عيسى احلماد  942
 موظفني

7 4169 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة االستحقاقات

104004 

 4028 7 مساعد إداري 4815 6 مساعد إداري 1076042280 عيسى مزيد داخل املطريي  943
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني  
 اموحدة اجلوازات واالستقد

95773 

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4360 7 مساعد إداري 5138 6 مساعد إداري 1006344137 البندري بنت انصر ابراهيم العبيدان  944
 95882 واملوظفني/ وحدة شؤون املوظفات

945  
هدير بنت نياف بن مناحي بن عاصي 

 املقاطي العتييب
عمادة اعضاء هيئة التدريس  3997 7 مساعد إداري 5002 6 مساعد إداري 1059170462

 96080 واملوظفني/ وحدة شؤون املوظفات

 2802 7 مساعد إداري 3727 6 مساعد إداري 1043356375 ندى بداح حمسن السهلي  946
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة االتصاالت االدارية

92663 

 4027 7 مساعد إداري 4943 6 مساعد إداري 1040127217 شيدالعنود عبدالرمحن حممد الر   947
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة التوظيف

99821 

948  
جواهر بنت حممد بن عبدالرمحن 

 5058 6 مساعد إداري 1049874454 العثيمني
مدقق شئون 

 4173 7 موظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

98305 

949  
سارة بنت سعود بن عبدالعزيز بن 

 نقية
مدقق شئون  4964 6 مساعد إداري 1082086115

 موظفني
7 4177 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 

 املوظفات وحدة الرتقيات
96237 
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 4020 7 مساعد إداري 5507 6 مساعد إداري 1031250028 زيد ال خثالن عبري عبدهللا  950
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

98552 

 5423 6 مساعد إداري 1052083522 غاده عبدهللا انصر آل مجيل  951
مدقق شئون 

 4172 7 موظفني
دريس عمادة اعضاء هيئة الت

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة االتصاالت االدارية

98426 

مدقق شئون  4837 6 مساعد إداري 1022810681 فاطمه انصر عبدالرمحن الضفيان  952
 موظفني

7 4175 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  مكتب الوكيلة

99431 

953  
هللا بن حممد ال فطيش لولو عبد

 الغامدي
 5150 6 مساعد إداري 1024216812

مدقق شئون 
 موظفني

7 4516 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة عالقات املوظفات

98731 

مدقق شئون  5809 6 مساعد إداري 1038926398 مشاعل بنت سامل مزرم الشمري  954
 موظفني

7 595 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة التوظيف

99281 

 4805 6 مساعد إداري 1013163157 مضاوي بنت علي بن زيد الشثري  955
مدقق شئون 

 موظفني
7 4522 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 

 اريةاملوظفات  وحدة االتصاالت االد
100808 

956  
نوف بنت عبيدهللا بن غايل املخلفى 

 5675 6 مساعد إداري 1002089041 احلريب
مدقق شئون 

 4180 7 موظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

97401 

957  
هدى بنت عبدهللا بن سعدبن سامل 

 الفهر القحطاين
مدقق شئون  4308 6 مساعد إداري 1061546931

 موظفني
7 4518 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 

 املوظفات  وحدة الرواتب والبدالت
96412 

 4155 7 مساعد إداري 5766 6 مساعد إداري 1047572803 هال حممد بن سطام بن حممد العماج  958
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

98147 

 2415 7 مساعد إداري 4835 6 مساعد إداري 1055398968 هنوف جباد بن قاعد العتييب  959
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

101165 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 4413 6 مساعد إداري 1041550664 مد سعد السراءالعنود حم  960
مدقق شئون 

 موظفني
7 4519 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 يةاملوظفات  وحدة االتصاالت االدار 

104624 

 2669 7 مساعد إداري 5118 6 مساعد إداري 1049848839 جواهر بنت مطلق بن علي السبيعي  961
ء هيئة التدريس عمادة اعضا

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

104429 

مدقق شئون  5219 6 مساعد إداري 1021583297 رمي راشد عبد هللا الروضان  962
 موظفني

7 4178 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة االتصاالت االدارية

104717 

 4431 6 مساعد إداري 1005800048 فلوه هالل زيد آل حممود  963
مدقق شئون 

 موظفني
7 4521 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 

 املوظفات  وحدة االتصاالت االدارية
104440 

مدقق شئون  4818 6 مساعد إداري 1035024809 مها سعود عبدالعزيز الدريهم  964
 موظفني

7 4174 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة الرواتب والبدالت

112040 

965  
نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن 

 لسلوم
 5411 6 مساعد إداري 1000532463

مدقق شئون 
 موظفني

7 4179 
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
ظفات  وحدة اخلدمات املو 

 االلكرتونية

104466 

 1454 7 مساعد إداري 4502 6 مساعد إداري 1047643984 هناء بنت عبدهللا بن ابراهيم اجلنيدل  966
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

105474 

967  
هياء بنت عيد بن شايف القريشي 

 السبيعي
ابحث شئون  4283 6 مساعد إداري 1045552740

 موظفني
7 253 

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

114801 

968  
حياه بنت عبدهللا  علي بن حممد 

دينة عمادة البحث العلمي ابمل 4500 7 مساعد إداري 4935 6 مساعد إداري 1039739972 اللحيده
 98713 اجلامعية للطالبات

عمادة البحث العلمي ابملدينة  4552 7 مساعد إداري 5046 6 مساعد إداري 1047491616 مرام بنت يوسف بن عبدهللا العليط  969
 100907 اجلامعية للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

بحث العلمي ابملدينة عمادة ال 2506 7 مساعد إداري 4424 6 مساعد إداري 1003094214 منال حممد متعب العصيمي العتييب  970
 98267 اجلامعية للطالبات

عمادة البحث العلمي ابملدينة  4447 7 مساعد إداري 5381 6 مساعد إداري 1034524171 منريه بنت حممد ابراهيم الدغيثر  971
 99681 اجلامعية للطالبات

مادة البحث العلمي ابملدينة ع 4448 7 مساعد إداري 4577 6 مساعد إداري 1024466839 مي عبدالعزيز حممد الزعاقي  972
 98685 اجلامعية للطالبات

عمادة البحث العلمي ابملدينة  4090 7 مساعد إداري 4955 6 مساعد إداري 1069571014 ميعاد بنت عبدهللا بن ابراهيم الغامن  973
 97194 اجلامعية للطالبات

عمادة البحث العلمي ابملدينة  2730 7 ريمساعد إدا 5880 6 مساعد إداري 1010827473 مرمي بنت صاحل مهدي عواجي  974
 100837 اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  4420 7 مساعد إداري 4151 6 مساعد إداري 1057350470 اميان حمسن دخيل هللا العتييب  975
 101658 اجلامعية للطالبات

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  4079 7 مساعد إداري 5652 6 عد إداريمسا 1034676294 ثراي محد عبدهللا القحطاين  976
 100011 اجلامعية للطالبات

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  4491 7 مساعد إداري 4158 6 مساعد إداري 1080651373 جواهر حيدان عبدهللا الشهري  977
 99528 اجلامعية للطالبات

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  4344 7 مساعد إداري 4240 6 مساعد إداري 1072814963 منريه عبيد حممد القحطاين  978
 100790 اجلامعية للطالبات

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  4399 7 مساعد إداري 4592 6 مساعد إداري 1071848301 نوف بنت عبدالعزيز بن حممد الشارخ  979
 97338 اجلامعية للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 105889 عمادة التعامالت االلكرتونية 4035 7 مساعد إداري 3897 6 مساعد إداري 1068175122 د اجلربسحر عبدهللا حمم  980

 98163 عمادة التعامالت االلكرتونية 4138 7 مساعد إداري 5179 6 مساعد إداري 1039648447 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا االمري  981

982  
هياء بنت انصر بن حممد آل سعد 

 القحطاين
 99968 عمادة التعامالت االلكرتونية 1515 7 مساعد إداري 4808 6 مساعد إداري 1032669135

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4366 7 مساعد إداري 5869 6 مساعد إداري 1046365340 اميان عبدالعزيز عبدهللا احلمدان  983
 95919 اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4082 7 مساعد إداري 4507 6 مساعد إداري 1068537248 ندالل بنت امحد بن علي العودا  984
 101447 اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4439 7 مساعد إداري 5769 6 مساعد إداري 1034428928 ملى عبدهللا حممد الصعيقر  985
 97927 اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4151 7 مساعد إداري 4884 6 مساعد إداري 1013003692 سليمان بن عبدهللا احلصيينهنى   986
 101173 اجلامعية للطالبات

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  4551 7 مساعد إداري 4333 6 مساعد إداري 1072528738 مدهللا بن زيد بن مدهللا احلامد  987
 96500 عدب

 93144 عمادة الدراسات العليا 4425 7 مساعد إداري 3476 6 مساعد إداري 1029194279 رابعة فيصل عبدالرمحن املعمر  988

989  
ابرار بنت سليمان عبدالعزيز 

 العجروش
 98943 عمادة الدراسات العليا 4479 7 مساعد إداري 4834 6 مساعد إداري 1035915444



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 96386 عمادة الدراسات العليا 4098 7 مساعد إداري 5767 6 مساعد إداري 1044786794 اريج علي حممد العامر  990

 100309 عمادة الدراسات العليا 4071 7 مساعد إداري 4882 6 مساعد إداري 1049742347 اشواق عبدهللا صاحل السويكت  991

 101177 عمادة الدراسات العليا 4413 7 مساعد إداري 4315 6 مساعد إداري 1070194160 العنود عبدالعزيز حممد آل الشيخ  992

993  
اماين سليمان بن صاحل بن رشيد 

 العساف
 97328 عمادة الدراسات العليا 4484 7 مساعد إداري 4878 6 مساعد إداري 1074539485

 98504 عمادة الدراسات العليا 1550 7 مساعد إداري 4533 6 مساعد إداري 1059242386 هتاين مصلح  مسفر الدهيسي املالكي  994

995  
سحر بنت عبدالعزيز بن حممد 

 الضيف
 116241 عمادة الدراسات العليا 4531 7 مساعد إداري 4877 6 مساعد إداري 1031777921

 101335 عمادة الدراسات العليا 2536 7 مساعد إداري 4576 6 مساعد إداري 1059423713 سحر بنت عبدهللا حممد رشيد  996

997  
مد شعفه بنت حممد بن عبدهللا بن حم

 آل فايع القحطاين
 98494 عمادة الدراسات العليا 4536 7 مساعد إداري 5748 6 مساعد إداري 1052448873

 101034 عمادة الدراسات العليا 4546 7 مساعد إداري 5333 6 مساعد إداري 1059353886 غدير بنت عبدالعزيز  ابراهيم الراشد  998

 99799 عمادة الدراسات العليا 4436 7 مساعد إداري 4341 6 ساعد إداريم 1059343283 فاطمه بنت عايض حويفظ املخلفي  999



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 97503 عمادة الدراسات العليا 4387 7 مساعد إداري 4724 6 مساعد إداري 1009443738 فهده فهد ابراهيم احليزان  1000

 98349 علياعمادة الدراسات ال 4340 7 مساعد إداري 4761 6 مساعد إداري 1023524695 فوزيه خليل حسن خضر  1001

 96850 عمادة الدراسات العليا 4393 7 مساعد إداري 4887 6 مساعد إداري 1001843042 جنود مقعد ضوحيي بن مبارك العتييب  1002

 96104 عمادة الدراسات العليا 2352 7 مساعد إداري 4806 6 مساعد إداري 1095951644 نوره الغفيلي عيد العصيمي العتييب  1003

 97332 عمادة الدراسات العليا 709 7 مساعد إداري 5636 6 مساعد إداري 1049281254 لقحطاىننوره شنار بن جعفر ا  1004

 101042 عمادة الدراسات العليا 4153 7 مساعد إداري 5715 6 مساعد إداري 1011647334 نوره عبدهللا حسن الرتيش  1005

 101102 عمادة الدراسات العليا 4349 7 ريمساعد إدا 4192 6 مساعد إداري 1073617084 نوف عبداحملسن حممد املتيعب  1006

 98428 عمادة الدراسات العليا 2435 7 مساعد إداري 5519 6 مساعد إداري 1044794285 وفاء زيد سعد خرتش  1007

 98801 عمادة الدراسات العليا/ العميد 4532 7 مساعد إداري 5080 6 مساعد إداري 1014126161 سراء فراج علي العسبلي  1008

 99016 عمادة الدراسات العليا/ العميد 2168 7 مساعد إداري 4648 6 مساعد إداري 1009326172 هيم سليمان اخلطافغاده ابرا  1009
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 92999 عمادة السنة األوىل املشرتكة 4530 7 مساعد إداري 3953 6 مساعد إداري 1083373124 ساره عبدالعزيز فهد بن جوير  1010

 101821 عمادة السنة األوىل املشرتكة 3999 7 مساعد إداري 5489 6 اعد إداريمس 1010460564 اجلوهره حمسن سعيد العتييب  1011

 97344 عمادة السنة األوىل املشرتكة 2012 7 مساعد إداري 5623 6 مساعد إداري 1038400162 امل ابراهيم حممد التميمي  1012

1013  
اميان بنت سعد حممد بن صاحل  

 النمي
 106893 عمادة السنة األوىل املشرتكة 4354 7 ريمساعد إدا 1696 6 مساعد إداري 1027883469

 98900 عمادة السنة األوىل املشرتكة 4504 7 مساعد إداري 4271 6 مساعد إداري 1066252311 رمي علي بن سامل بن فهد الضبيب  1014

 95806 شرتكةعمادة السنة األوىل امل 2747 7 مساعد إداري 4664 6 مساعد إداري 1004932602 ساره  سعد بن مرشد الزير  1015

 100557 عمادة السنة األوىل املشرتكة 4085 7 مساعد إداري 4542 6 مساعد إداري 1032071399 عبري انصر عبدهللا العيسى  1016

 28351 عمادة القبول والتسجيل 4547 7 مساعد إداري 3850 6 مساعد إداري 1002706651 فهد سامل راشد القحطاىن  1017

 92019 عمادة القبول والتسجيل 4355 7 مساعد إداري 3836 6 مساعد إداري 1066976976 مدانابراهيم عبدهللا عبدالرمحن احل  1018

منسق قبول  5459 6 مساعد إداري 1003951637 ابتهال سلطان عبدهللا الضوحيي  1019
 وتسجيل

 96654 عمادة القبول والتسجيل 4190 7



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 96131 عمادة القبول والتسجيل 166 7 جل طلبهمس 4237 6 مساعد إداري 1054268022 اروى بنت انصر حممد الدخيل  1020

 98162 عمادة القبول والتسجيل 254 7 مسجل طلبه 5702 6 مساعد إداري 1003951629 اريج بنت سلطان بن عبدهللا الضوحيي  1021

منسق قبول  5862 6 مساعد إداري 1013830854 اجلوهره بنت امحد بن عبدهللا اابمني  1022
 وتسجيل

 99558 والتسجيلعمادة القبول  3558 7

 101531 عمادة القبول والتسجيل 4127 7 مساعد إداري 4364 6 مساعد إداري 1058082650 أبرار راجح بن زيد الزيد  1023

 98596 عمادة القبول والتسجيل 2391 7 مساعد إداري 5458 6 مساعد إداري 1000127553 أماين حمارب عبدالرمحن احملارب  1024

 99974 عمادة القبول والتسجيل 265 7 مسجل طلبه 4377 6 مساعد إداري 1054782196 طرييبدريه عبدهللا عبداهلادي امل  1025

 96069 عمادة القبول والتسجيل 4499 7 مساعد إداري 5570 6 مساعد إداري 1030744393 حنان حممد محد الكناين الشهري  1026

 99634 عمادة القبول والتسجيل 4023 7 مساعد إداري 4124 6 مساعد إداري 1053977698 خلود محدان سامل البقمي  1027

 5192 6 مساعد إداري 1052659354 دميا حممد سليمان العزاز  1028
منسق قبول 

 95853 عمادة القبول والتسجيل 954 7 وتسجيل

 98199 عمادة القبول والتسجيل 4429 7 مساعد إداري 4464 6 مساعد إداري 1013530009 ساره بنت بيشان بن محد البيشان  1029
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 96084 عمادة القبول والتسجيل 4377 7 مساعد إداري 5356 6 مساعد إداري 1013402126 يوسف ابراهيم الوتيد ساره  1030

1031  
عبدالرمحن بن عبداللطيف بن سامل 

 99130 عمادة القبول والتسجيل 86 7 مسجل طلبه 5782 6 مساعد إداري 1003330022 املدوح

منسق قبول  5514 6 إداري مساعد 1001713674 حممد بن فيصل بن ثبات الشيخ  1032
 وتسجيل

 99956 عمادة القبول والتسجيل 4192 7

 101245 عمادة القبول والتسجيل 4061 7 مساعد إداري 5494 6 مساعد إداري 1013274996 مشاعل حممد صاحل الشلهوب  1033

 101023 التسجيلعمادة القبول و  4389 7 مساعد إداري 5274 6 مساعد إداري 1003620182 مىن سعود حممد احلامد  1034

 97504 عمادة القبول والتسجيل 2650 7 مساعد إداري 5541 6 مساعد إداري 1004581797 ندى على بن عبدهللا احملمود  1035

1036  
نوره راشد بن عبدهللا بن راشد آل 

 96310 عمادة القبول والتسجيل 4396 7 مساعد إداري 5609 6 مساعد إداري 1031184748 عثمان

منسق قبول  5234 6 مساعد إداري 1054105695 يز بن حممد املهوسنوره علي عبدالعز   1037
 وتسجيل

 97085 عمادة القبول والتسجيل 1463 7

 97611 عمادة القبول والتسجيل 4156 7 مساعد إداري 4156 6 مساعد إداري 1054360894 هياء عامر بن سعيد بن اثمر العضياين  1038

 101739 عمادة القبول والتسجيل 4157 7 مساعد إداري 4106 6 مساعد إداري 1054587199 وائم بنت عبدهللا عمر اخلراشي  1039
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 96108 عمادة تطوير املهارات 4482 7 مساعد إداري 5761 6 مساعد إداري 1040377366 اماين بنت صقر عبدهللا املوسى  1040

 96571 طوير املهاراتعمادة ت 4386 7 مساعد إداري 4983 6 مساعد إداري 1044539292 فاطمه فرج حممد القحطاين  1041

 97463 عمادة تطوير املهارات 4437 7 مساعد إداري 4764 6 مساعد إداري 1035377702 فوزيه حممد حسني خواجي  1042

 97620 عمادة تطوير املهارات 2403 7 مساعد إداري 5251 6 مساعد إداري 1072658238 منريه عبدهللا محد احلمادي  1043

 98318 عمادة تطوير املهارات 2358 7 مساعد إداري 5351 6 مساعد إداري 1048254740 نوف بنت عبدهللا بن تومي التومي  1044

 98100 عمادة تطوير املهارات 1780 7 مساعد إداري 4726 6 مساعد إداري 1049695131 وجدان عبدالرمحن حسني بن محدان  1045

 98450 عمادة تطوير املهارات 4462 7 يمساعد إدار  5513 6 مساعد إداري 1048280158 وفاء ابراهيم بن عثمان السليم  1046

 97312 عمادة شؤون الطالب 4409 7 مساعد إداري 5750 6 مساعد إداري 1008280271 ابتسام بنت سامل  سليم الذايب  1047

 97228 عمادة شؤون الطالب 2779 7 مساعد إداري 5320 6 مساعد إداري 1061274716 افنان علي عبدهللا البكر  1048

 99103 عمادة شؤون الطالب 4074 7 مساعد إداري 4652 6 مساعد إداري 1045339676 لعزيز  بن سبيتاالء  فهد  عبدا  1049
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 97456 عمادة شؤون الطالب 4021 7 مساعد إداري 5000 6 مساعد إداري 1045331491 اهلنوف بنت سليمان  علي املسعود  1050

 112195 عمادة شؤون الطالب 4126 7 إداري مساعد 5404 6 مساعد إداري 1062848492 اهلنوف صاحل حممد البكران  1051

 97492 عمادة شؤون الطالب 1574 7 مساعد إداري 5170 6 مساعد إداري 1045293436 اماين ابرهيم بن عبدهللا احلصيين  1052

 97484 عمادة شؤون الطالب 4492 7 مساعد إداري 5050 6 مساعد إداري 1035912334 جواهر عبدالعزيز عبدهللا الصبار  1053

1054  
اة بنت مسفر بن غرم هللا بن حي

 مسفر الثابيت املالكي
 101598 عمادة شؤون الطالب 4423 7 مساعد إداري 4509 6 مساعد إداري 1040984161

 98576 عمادة شؤون الطالب 4004 7 مساعد إداري 5166 6 مساعد إداري 1067140010 خالد بن مجال بن راشد الطمره  1055

 96819 عمادة شؤون الطالب 4135 7 مساعد إداري 4535 6 مساعد إداري 1005854953 شذى عبدهللا حممد الشمراين  1056

 96825 عمادة شؤون الطالب 4230 7 مساعد إداري 4184 6 مساعد إداري 1115189373 شذى منصور ابراهيم  عبدالواحد  1057

 96883 ون الطالبعمادة شؤ  4137 7 مساعد إداري 5164 6 مساعد إداري 1031278920 صاحله أمحد حسن الغامدي  1058

 96148 عمادة شؤون الطالب 4086 7 مساعد إداري 5597 6 مساعد إداري 1018577682 غاده عبدهللا سعود املعمر  1059
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 100212 عمادة شؤون الطالب 4385 7 مساعد إداري 5221 6 مساعد إداري 1060729710 فاطمه علي محد عطايف  1060

 107888 عمادة شؤون الطالب 4343 7 مساعد إداري 4445 6 يمساعد إدار  1012913065 مىن سعد شجاع العتييب  1061

 97119 عمادة شؤون الطالب 4147 7 مساعد إداري 5153 6 مساعد إداري 1011115100 مىن عبدالعزيز على النفيسه  1062

 98136 عمادة شؤون الطالب 4063 7 مساعد إداري 5137 6 مساعد إداري 1001132958 منريه يوسف بن عبدهللا السعيد  1063

 100747 عمادة شؤون الطالب 2418 7 مساعد إداري 5389 6 مساعد إداري 1000403707 مها بنت ابراهيم سعد البصري  1064

 101729 عمادة شؤون الطالب 4391 7 مساعد إداري 5437 6 مساعد إداري 1008604090 مها بنت حممد بن عبدالعزيز املهنا  1065

 95947 عمادة شؤون الطالب 4092 7 مساعد إداري 4984 6 د إداريمساع 1064065780 ندى عبدالعزيز محد الراشد  1066

 97257 عمادة شؤون الطالب 2465 7 مساعد إداري 5062 6 مساعد إداري 1023539636 هنالء حممد عبدهللا العمري  1067

 101621 عمادة شؤون الطالب 4401 7 مساعد إداري 5586 6 مساعد إداري 1029621974 نوير براهيم انصر آل ابزع  1068

 98505 عمادة شؤون الطالب 4006 7 مساعد إداري 5265 6 مساعد إداري 1042377711 هيفاء ضيدان عواد الشمري  1069
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 104013 عمادة شؤون الطالب 4488 7 مساعد إداري 3824 6 مساعد إداري 1020271258 اميان عبدالعزيز عبدهللا الناصر  1070

1071  
تغريد سعيد بن سفر اخلشرمي 

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  4222 7 مساعد إداري 5594 6 مساعد إداري 1045663984 الشهري
 100088 اجلامعية للطالبات

1072  
مشاعل بنت عبدالرمحن بن سليمان 

 املهيدب
عمادة شؤون الطالب ابملدينة  4145 7 مساعد إداري 4267 6 مساعد إداري 1035742095

 116250 اجلامعية للطالبات

 2522 7 مساعد إداري 4218 6 مساعد إداري 1069292777 غامن ال غامنامساء بنت عبدالعزيز بن   1073
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

96378 

 4358 7 مساعد إداري 4475 6 مساعد إداري 1095965933 امساء حممد انصر ابوحبيب الشثري  1074
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

معية للطالبات/ وكيلة العمادة اجلا
 لشؤون الطالبات

97082 

 4418 7 مساعد إداري 5557 6 مساعد إداري 1009859123 امل حممد عبدالعزيز العمري  1075
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

98408 

1076  
اميان  شخبوط بن حطيم بن متيم آل 

 2637 7 مساعد إداري 4286 6 مساعد إداري 1056033523 سلطان
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

97192 

 4131 7 مساعد إداري 5900 6 مساعد إداري 1045262886 هتاين عبدالعزيز بن هالل اهلالل  1077
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

العمادة اجلامعية للطالبات/ وكيلة 
 لشؤون الطالبات

96887 

 4224 7 مساعد إداري 5639 6 مساعد إداري 1029796867 حصه عبدالرمحن بن صاحل السنيدي  1078
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

101590 

 2736 7 اريمساعد إد 4593 6 مساعد إداري 1045759550 حصه علي عبدهللا العبيشي  1079
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

96474 
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1080  
 شاهيناز بنت سعود بن سعد بن حممد

 اليحىي
 1546 7 مساعد إداري 4278 6 مساعد إداري 1056113564

عمادة شؤون الطالب ابملدينة 
ة اجلامعية للطالبات/ وكيلة العماد

 لشؤون الطالبات
95900 

 4400 7 مساعد إداري 5343 6 مساعد إداري 1029535745 نوف بنت هشام بن امحد السليمان  1081
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

97573 

 2837 7 مساعد إداري 5037 6 مساعد إداري 1051700878 نوف عبداحملسن حممد الريس  1082
الطالب ابملدينة عمادة شؤون 

اجلامعية للطالبات/ وكيلة العمادة 
 لشؤون الطالبات

97458 

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  4077 7 مساعد إداري 4567 6 مساعد إداري 1087520274 امل انصر  محدبن حممد املاجد  1083
 97060 واالرشاد الطاليب

عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  2502 7 مساعد إداري 5282 6 يمساعد إدار  1000301562 سهام ابراهيم عبدهللا الرميح  1084
 96976 واالرشاد الطاليب

 93079 عمادة شؤون املكتبات 2159 7 مساعد إداري 3788 6 مساعد إداري 1050803434 صاحل حممد عبدهللا املقبل  1085

 101243 عمادة شؤون املكتبات 4327 7 تبةأمني مك 5085 6 مساعد إداري 1010896460 ابتسام حممد عبدالرمحن احمليميد  1086

 99536 عمادة شؤون املكتبات 4051 7 مساعد إداري 4900 6 مساعد إداري 1027424785 ااثر جارهللا سليمان املقرن  1087

 101521 عمادة شؤون املكتبات 4357 7 مساعد إداري 5588 6 مساعد إداري 1028814034 امساء سعد حممد احلقباين  1088

 97853 عمادة شؤون املكتبات 4076 7 مساعد إداري 5257 6 مساعد إداري 1031023490 لعزيز حممد بن حسناماين عبدا  1089
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 100929 عمادة شؤون املكتبات 4167 7 مساعد إداري 5461 6 مساعد إداري 1011962170 امل مساعد معيوف الثقفي  1090

 95883 عمادة شؤون املكتبات 4328 7 مكتبة أمني 4550 6 مساعد إداري 1071944639 امالك مناور حمارب املطريي  1091

 98585 عمادة شؤون املكتبات 4128 7 مساعد إداري 4606 6 مساعد إداري 1096369903 أمل  عبدهللا  دبيان املفضل الشمري  1092

 97031 عمادة شؤون املكتبات 4130 7 مساعد إداري 5606 6 مساعد إداري 1001182599 هتاين بنت سعيد بن محد البيشان  1093

 96720 عمادة شؤون املكتبات 4329 7 أمني مكتبة 4470 6 مساعد إداري 1068705134 جوزاء جازي دابس العتييب  1094

1095  
حنني علي بن فطيس ال عبدان 

 الغامدي
 98995 عمادة شؤون املكتبات 4032 7 مساعد إداري 4279 6 مساعد إداري 1060033618

1096  
خلود بنت سامل بن سعد القويفل 

 101236 عمادة شؤون املكتبات 4335 7 أمني مكتبة 5376 6 مساعد إداري 1029109517 القحطاين

 100426 عمادة شؤون املكتبات 4033 7 مساعد إداري 4782 6 مساعد إداري 1059961191 خلود سليمان حممد املهوس  1097

 100285 شؤون املكتباتعمادة  4034 7 مساعد إداري 4889 6 مساعد إداري 1007029893 خلود عبدهللا انحي الشمري  1098

 99273 عمادة شؤون املكتبات 2104 7 مساعد إداري 5581 6 مساعد إداري 1013359441 رمسيه بنت حممد بن علي مجعه  1099
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 97792 عمادة شؤون املكتبات 4376 7 مساعد إداري 5258 6 مساعد إداري 1064642737 ساره حممد عبدهللا الرومي  1100

 98883 عمادة شؤون املكتبات 1237 7 أمني مكتبة 4958 6 مساعد إداري 1003853833 يمعبري عبدالعزيز عبدهللا السح  1101

 99071 عمادة شؤون املكتبات 4339 7 مساعد إداري 4064 6 مساعد إداري 1059892131 غاده عبدالعزيز عبدهللا احلزميي  1102

1103  
لطيفه بنت حضيض بن مدهيس 

 الرحيمي املطريي
 96306 عمادة شؤون املكتبات 4549 7 مساعد إداري 4067 6 مساعد إداري 1059877967

 96273 عمادة شؤون املكتبات 4059 7 مساعد إداري 5635 6 مساعد إداري 1040454124 ليلى راجح محدان السبيعي  1104

1105  
مشاعل بنت عبدهللا بن ابراهيم 

 الرقيبه
 100176 عمادة شؤون املكتبات 307 7 أمني مكتبة 4658 6 مساعد إداري 1026205003

1106  
مضاوي بنت عبدهللا  ظافر اخلنفري 

 96520 عمادة شؤون املكتبات 1370 7 أمني مكتبة 5539 6 مساعد إداري 1000544666 القحطاين

 100271 عمادة شؤون املكتبات 4062 7 مساعد إداري 4196 6 مساعد إداري 1066065176 منال عبدهللا بن سليمان الصغري  1107

 99673 عمادة شؤون املكتبات 4326 7 أمني مكتبة 4790 6 مساعد إداري 1028891206 مي عبدالرمحن حممد العبيد  1108

1109  
انديه بنت امحد بن حسن احلسين 

 الزهراين
 97091 عمادة شؤون املكتبات 4449 7 مساعد إداري 4590 6 مساعد إداري 1045193545
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 98668 عمادة شؤون املكتبات 20 7 ةأمني مكتب 5879 6 مساعد إداري 1006577470 جنالء ذهيبان فهد الذهيبان  1110

 101737 عمادة شؤون املكتبات 4038 7 مساعد إداري 4463 6 مساعد إداري 1060805254 نوره انصر سليمان اهلويدي  1111

 99773 عمادة شؤون املكتبات 1362 7 أمني مكتبة 4572 6 مساعد إداري 1006903940 نوف هليل عمر العتييب  1112

 96652 عمادة شؤون املكتبات 4460 7 مساعد إداري 4739 6 مساعد إداري 1069989372 دي الرشيديوداد عايل  محود  القال  1113

1114  
موضي بنت فاحل بن حممد املخارمي 

 الدوسري
عمادة شؤون املكتبات ابملدينة  4149 7 مساعد إداري 5524 6 مساعد إداري 1026718963

 101481 اجلامعية للطالبات

عمادة شؤون املكتبات/ قسم  4337 7 مساعد إداري 4083 6 مساعد إداري 1069582755 ر اهلديبعهود بنت عبدهللا بن انص  1115
 95917 العالقات العامة

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4014 7 مساعد إداري 4917 6 مساعد إداري 1070386436 العنود انصر عبدالعزيز الراجح  1116
 97249 للطالبات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4029 7 مساعد إداري 4446 6 مساعد إداري 1070513344 هللا بن منيعاجماد فايز بن عبد  1117
 98269 للطالبات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4419 7 مساعد إداري 5023 6 مساعد إداري 1045295365 امريه بنت حممد بن محد العمران  1118
 96316 للطالبات

1119  
ابراهيم  حممد بن عبدالرمحن جواهر  

 الراجح
كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4022 7 مساعد إداري 4745 6 مساعد إداري 1064652280

 98582 للطالبات
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امعية كلية ادارة األعمال ابملدينة اجل 4226 7 مساعد إداري 4816 6 مساعد إداري 1063392409 روان ربيعه حممد الربيعه  1120
 96855 للطالبات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4534 7 مساعد إداري 5577 6 مساعد إداري 1040828525 شريفة بنت منصور بن علي الشهراين  1121
 116956 للطالبات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4381 7 مساعد إداري 4793 6 مساعد إداري 1063392417 شهد ربيعه حممد الربيعه  1122
 96956 الباتللط

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4382 7 مساعد إداري 4174 6 مساعد إداري 1069317608 صيتا خالد ابراهيم الباز  1123
 101087 للطالبات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  2787 7 مساعد إداري 4692 6 مساعد إداري 1007874074 مشاعل فهد بن عبدهللا حوال  1124
 101235 طالباتلل

1125  
روان بنت عبد العزيز بن حممد بن 

 عاصم
كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4502 7 مساعد إداري 3855 6 مساعد إداري 1061595391

 106932 للطالبات

 99286 كلية اآلداب 4080 7 مساعد إداري 5864 6 مساعد إداري 1048569816 حبيب هللا صاحل امحد العتييب  1126

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4421 7 مساعد إداري 3383 6 مساعد إداري 1045551643 اق فهد عبداهلادي العجميأشو   1127
 92530 للطالبات

1128  
ابتسام بنت عبدهللا بن عبدالعزيز 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4013 7 مساعد إداري 4527 6 مساعد إداري 1017320480 املعيوف
 97493 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4480 7 مساعد إداري 4546 6 مساعد إداري 1013992217 احالم بنت ابراهيم  حممد الربيع  1129
 99847 للطالبات
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كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4356 7 مساعد إداري 4838 6 مساعد إداري 1060584974 اروى زايد  حممد الشهراين  1130
 98545 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4052 7 مساعد إداري 5416 6 مساعد إداري 1047751720 سعد علي الصقعيبالبندري   1131
 101393 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4362 7 مساعد إداري 4128 6 مساعد إداري 1087040067 اماين ابراهيم علي احلواس  1132
 97272 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4166 7 مساعد إداري 5077 6 مساعد إداري 1011786777 خلويطراماين سليمان عبدهللا ا  1133
 96771 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4365 7 مساعد إداري 5682 6 مساعد إداري 1015567173 اميان عبدالعزيز سليمان املشعل  1134
 99049 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4369 7 مساعد إداري 4290 6 مساعد إداري 1078911979 جواهر عوض سهيل الدلبحي  1135
 99570 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4501 7 مساعد إداري 5332 6 مساعد إداري 1054444367 رائده حممد حيي القحطاين  1136
 96280 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4025 7 مساعد إداري 4449 6 د إداريمساع 1058117928 ساره  مهنا صاحل  محد الشبيكي  1137
 99740 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4380 7 مساعد إداري 4520 6 مساعد إداري 1056110925 مسيه بنت انصر بن سعد الناصر  1138
 98405 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4535 7 مساعد إداري 4741 6 مساعد إداري 1029326483 شريفه سويد حممد السويد  1139
 101118 للطالبات
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كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1545 7 مساعد إداري 5600 6 مساعد إداري 1031227570 فوزيه شديد عبدهللا الدواس  1140
 97302 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4438 7 عد إداريمسا 4844 6 مساعد إداري 1003569975 قماش بنت سعد عبدالرمحن املنيصري  1141
 101296 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4441 7 مساعد إداري 4073 6 مساعد إداري 1065134213 مرام عبدالرمحن سعد احلسني  1142
 98355 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4442 7 مساعد إداري 4091 6 مساعد إداري 1068564440 مرام فهد حممد بن سعد الداعج  1143
 97109 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4444 7 مساعد إداري 4110 6 مساعد إداري 1078169073 مشاعل سعد بن هادي القحطاين  1144
 97265 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2107 7 مساعد إداري 5634 6 مساعد إداري 1012640619 مناء بنت ابراهيم بن حممد اخلضريي  1145
 96842 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4148 7 مساعد إداري 4380 6 مساعد إداري 1078017884 مها بنت عبدالرمحن  عبدهللا اليمين  1146
 101198 للطالبات

1147  
ميعاد بنت اليف بن صنيتان الشيباين 

 العتييب
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4091 7 عد إداريمسا 4718 6 مساعد إداري 1054963812

 100558 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2512 7 مساعد إداري 5549 6 مساعد إداري 1014671653 هبه حممد سليمان بن مضحي  1148
 97763 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4457 7 مساعد إداري 4287 6 مساعد إداري 1060169719 هدى سعيد حممد الوهيب احلريب  1149
 99693 للطالبات
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كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4543 7 مساعد إداري 4417 6 مساعد إداري 1007669201 عواطف عبدالعزيز بدر العصلب  1150
 106415 للطالبات

1151  
وجدان مهدي بن مبارك بن عروان 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3996 7 د إداريمساع 5427 6 مساعد إداري 1095043608 آل انصر القحطاين
 104498 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4498 7 مساعد إداري 5546 6 مساعد إداري 1019949674 حنان بنت مسلط بن راشد البخيت  1152
 100282 للطالبات/ وكيلة الكلية

 99266 كلية اآلداب/ قسم التاريخ 4368 7 مساعد إداري 5103 6 عد إداريمسا 1087505994 ثنيان بن عبيد بن ثنيان اهلوميلي احلريب  1153

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2501 7 مساعد إداري 3985 6 مساعد إداري 1108847110 أمساء فارس سلطان بن جريس  1154
 92931 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4477 7 داريمساعد إ 4486 6 مساعد إداري 1034407815 ابتهال عبداحملسن امحد السويد  1155
 98248 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4411 7 مساعد إداري 4245 6 مساعد إداري 1080699794 اروى عبدهللا بن حممد االصقه  1156
 95877 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4124 7 ريمساعد إدا 4288 6 مساعد إداري 1061536858 العنود بنت سعود بن موسى اهلديرس  1157
 98627 للطالبات

1158  
اهلنوف بنت جاسر عبدالرمحن بن 

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4414 7 مساعد إداري 4759 6 مساعد إداري 1039893258 جاسر اجلاسر
 98838 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4031 7 إداري مساعد 5580 6 مساعد إداري 1009463827 اميان سعد عبدهللا الدايل  1159
 99068 للطالبات
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كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4078 7 مساعد إداري 5163 6 مساعد إداري 1039674914 اميان حممد علي احلبيب  1160
 97333 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4428 7 مساعد إداري 4157 6 مساعد إداري 1065833301 روان عبدالرمحن راشد احلنو  1161
 100270 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4374 7 مساعد إداري 5796 6 مساعد إداري 1008986190 رمي بنت فهد راشد العرجاين  1162
 101140 للطالبات

ملدينة اجلامعية كلية الرتبية اب 4229 7 مساعد إداري 4300 6 مساعد إداري 1101796512 زينب حممد سعيد جبل  1163
 98315 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4541 7 مساعد إداري 5259 6 مساعد إداري 1005760549 عزه عقيل عبدالعزيز العبدالكرمي  1164
 97287 للطالبات

ابملدينة اجلامعية  كلية الرتبية 4435 7 مساعد إداري 5007 6 مساعد إداري 1097436503 فاطمه بنت سعيد بن مبارك العوبثاين  1165
 100658 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4017 7 مساعد إداري 4093 6 مساعد إداري 1061740815 ملياء عبدالرمحن ابراهيم الدابسي  1166
 96000 للطالبات

بية ابملدينة اجلامعية كلية الرت  4443 7 مساعد إداري 4940 6 مساعد إداري 1068871035 مزون بنت محاد بن عبدهللا احلماد  1167
 100383 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  1455 7 مساعد إداري 5203 6 مساعد إداري 1057612317 منال سعد سعود احلريب  1168
 96942 للطالبات

معية كلية الرتبية ابملدينة اجلا 3998 7 مساعد إداري 1709 6 مساعد إداري 1041691807 منال جمري قاعد العتييب  1169
 93247 للطالبات
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كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4390 7 مساعد إداري 5899 6 مساعد إداري 1002487369 مىن انصر حممداحلميدي البقمى  1170
 98929 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2666 7 مساعد إداري 4602 6 مساعد إداري 1034031458 منريه عبدالعزيز حممد آل فهيد  1171
 100866 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4037 7 مساعد إداري 5746 6 مساعد إداري 1010995643 جنالء خليف بن مناور احلريب  1172
 95953 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2388 7 مساعد إداري 4942 6 مساعد إداري 1040744706 هند بنت سويد  حممد السويد  1173
 100083 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4088 7 مساعد إداري 4329 6 مساعد إداري 1096689268 مضاوي محد ابراهيم الوهييب  1174
 103761 للطالبات

 15177 كلية الرتبية/ االتصاالت االدارية 4068 7 مساعد إداري 2169 6 مساعد إداري 1034683365 سعود جاسر طلق العتيىب  1175

 96510 كلية الرتبية/ جملس الكلية 2638 7 مساعد إداري 4328 6 مساعد إداري 1069661526 ر عبدالعزيز املنصورمشاري منصو   1176

 31051 كلية التمريض 4139 7 مساعد إداري 3508 6 مساعد إداري 1034866630 عبداحملسن عبدهللا عبدالعزيز العمران  1177

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4165 7 مساعد إداري 3873 6 مساعد إداري 1019199965 العنود رشود حممد آل شرمي  1178
 91458 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  2091 7 مساعد إداري 5707 6 مساعد إداري 1035555042 ابتسام عبدالعزيز عبدهللا العبيد  1179
 96638 للطالبات
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كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4030 7 مساعد إداري 4797 6 مساعد إداري 1072583451 امل عبدالعزيز بن حممد الراشد  1180
 105469 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  2708 7 مساعد إداري 4297 6 مساعد إداري 1075833457 هتاين سعود عائض املغريي  1181
 96301 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  225 7 إداريمساعد  5283 6 مساعد إداري 1068790763 هتاين سعود حممد آل رشود  1182
 99353 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4384 7 مساعد إداري 5770 6 مساعد إداري 1049010026 غاده مانع رزق السلمي  1183
 98500 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  2425 7 مساعد إداري 5290 6 مساعد إداري 1068824083 مرمي سعد هالل احلارثي الشلوي  1184
 95749 للطالبات

1185  
نوره بنت عبداحملسن بن عبدهللا  بن 

 جواين
كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4347 7 مساعد إداري 4722 6 مساعد إداري 1023723636

 96839 للطالبات

 99297 كلية احلقوق والعلوم السياسية 4026 7 يمساعد إدار  5858 6 مساعد إداري 1035455987 عادل حممد مسفر العصيمي العتييب  1186

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4490 7 مساعد إداري 4998 6 مساعد إداري 1045875430 بتلى عبدهللا  سعد ال حبول الدوسري  1187
 96113 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4129 7 يمساعد إدار  4888 6 مساعد إداري 1036936787 بدور راشد انصر العصيمي  1188
 95969 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4370 7 مساعد إداري 5701 6 مساعد إداري 1052099478 حصه انصر راشد املزروع  1189
 96242 ابملدينة اجلامعية للطالبات
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كلية احلقوق والعلوم السياسية  4024 7 مساعد إداري 5339 6 مساعد إداري 1037079306 رمي خالد حممد بن مخيس  1190
 97113 ابملدينة اجلامعية للطالبات

1191  
سارا عبدالرمحن حممد آل غرمان 

كلية احلقوق والعلوم السياسية  2488 7 مساعد إداري 5378 6 مساعد إداري 1037189162 الشهري
 98964 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4084 7 مساعد إداري 5443 6 مساعد إداري 1024801944 نمساره سعد مبارك الغوي  1192
 98160 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4430 7 مساعد إداري 4862 6 مساعد إداري 1054328008 شذى حممد عواض العتييب  1193
 96563 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4538 7 مساعد إداري 5151 6 مساعد إداري 1037870183 حممد فهد الدوسريشيخه   1194
 96452 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية/ قسم  2690 7 مساعد إداري 4122 6 مساعد إداري 1061937007 حممد بن انصر بن محد املاجد  1195
 101361 القانون العام

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4097 7 مساعد إداري 1883 6 مساعد إداري 1040668640 سليمان عبدالرمحن عبدهللا البصري  1196
 14825 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4528 7 مساعد إداري 3526 6 مساعد إداري 1000774743 زينب فهد عثمان العثمان  1197
 92842 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2351 7 مساعد إداري 3382 6 مساعد إداري 1008956078 ل محد محود بن سالمهمشاع  1198
 92579 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4152 7 مساعد إداري 3481 6 مساعد إداري 1047331218 نوره ابراهيم حممد العروان  1199
 91887 اجملتمع
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  3896 7 مساعد إداري 3928 6 مساعد إداري 1019999745 هللا املرشدوفاء عبد الرمحن عبد   1200
 92953 اجملتمع

1201  
امل بنت فرج بن سعيد اخلمسان 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4416 7 مساعد إداري 5856 6 مساعد إداري 1022164675 الشمري
 96169 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4053 7 مساعد إداري 5213 6 مساعد إداري 1066251818 لضبيباميان علي بن سامل ا  1202
 101266 اجملتمع

1203  
عبري بنت عبدالرمحن بن حسني بن 

 عبدالرمحن املسعري
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4432 7 مساعد إداري 5607 6 مساعد إداري 1019589983

 100092 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4433 7 مساعد إداري 5810 6 مساعد إداري 1000837649 رمحن حسني املسعريعهود عبدال  1204
 100021 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4434 7 مساعد إداري 4881 6 مساعد إداري 1040299750 عهود علي عبدالرمحن الزير  1205
 97146 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2357 7 مساعد إداري 5284 6 مساعد إداري 1061113567 ايد احلارثينوره زايد بن هالل بن ز   1206
 97319 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4351 7 مساعد إداري 3247 6 مساعد إداري 1040409458 هيفاء زيد علي اخلثالن  1207
 38736 اجملتمع/ مديرة االدارة بغرب الرايض

1208  
بدهللا بن شايف بن نقاء نوف ع

كلية السياحة واالاثر ابملدينة  4348 7 مساعد إداري 4191 6 مساعد إداري 1063993628 العصيمي
 100578 اجلامعية للطالبات

1209  
عبدهللا بن سعد بن عايض الشيباين 

 العتييب
 95762 ليةكلية السياحة واالاثر/ جملة الك 2668 7 مساعد إداري 5157 6 مساعد إداري 1002017802



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 92316 كلية الصيدلة 4220 7 مساعد إداري 3586 6 مساعد إداري 1001046539 أمرية عيسى عبد الرمحن العيسى  1210

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4364 7 مساعد إداري 4205 6 مساعد إداري 1067061786 امنه حسن على فقيهي  1211
 98563 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4227 7 مساعد إداري 5775 6 مساعد إداري 1022756033 رمي ابراهيم رشيد بن جملي  1212
 99677 للطالبات

1213  
زينب بنت حسني بن فرحان بن ليفان 

 السبيعي  العنزي
كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4083 7 مساعد إداري 4152 6 مساعد إداري 1067137826

 98480 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4544 7 مساعد إداري 4185 6 مساعد إداري 1059354744 د ابوطربوشغاده بنت محزه  حمم  1214
 98637 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4143 7 مساعد إداري 5638 6 مساعد إداري 1022567158 مرام  صاحل  عبدالعزيز محد التوجيري  1215
 97366 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2305 7 مساعد إداري 4075 6 مساعد إداري 1067544740 ادي املخلفي احلريبمرمي محد  عبداهل  1216
 95927 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4455 7 مساعد إداري 5187 6 مساعد إداري 1023164856 نوف حممد عبدهللا املبرييك  1217
 99099 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  1452 7 مساعد إداري 4375 6 مساعد إداري 1067652436 بد هللا زاملهديل عبد الرمحن ع  1218
 95746 للطالبات

1219  
وجدان بنت عبدالكرمي بن صاحل 

 القوسي
كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4404 7 مساعد إداري 5220 6 مساعد إداري 1067632255

 98099 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

1220  
سعيد أبن زنيفر منال عبدهللا  

 القحطاين
كلية الطب ابملدينة اجلامعية  4342 7 مساعد إداري 4280 6 مساعد إداري 1096779465

 101391 للطالبات

 95743 كلية الطب/ قسم علوم القلب 4373 7 مساعد إداري 5855 6 مساعد إداري 1020012124 رشا حممد عبدالعزيز ال مبارك  1221

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4422 7 مساعد إداري 3716 6 مساعد إداري 1026389963 هتاين حممد ابراهيم احلمدان  1222
 92003 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4057 7 مساعد إداري 5413 6 مساعد إداري 1010029039 عذراء حممد وصل هللا اليحيوي احلريب  1223
 97721 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4394 7 مساعد إداري 5054 6 مساعد إداري 1068216249 ندى عقيل عبدالعزيز العقيل  1224
 97836 اجلامعية للطالبات

1225  
نوره بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز 

 الوهييب
طبيقية ابملدينة كلية العلوم الطبية الت 2843 7 مساعد إداري 5624 6 مساعد إداري 1052465380

 96795 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4154 7 مساعد إداري 4784 6 مساعد إداري 1025879691 نوره فهد ابراهيم عبدهللا العبيد  1226
 97305 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  2693 7 مساعد إداري 5670 6 مساعد إداري 1041113455 هياء بنت علي سعد الرشود  1227
 96349 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4378 7 مساعد إداري 3962 6 مساعد إداري 1019555026 سبيكه صاحل أمحد الضبيب  1228
 106847 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4054 7 مساعد إداري 4161 6 يمساعد إدار  1012645212 أمل بنت علي بن عبدهللا املاجد  1229
 96996 للطالبات/  قسم الفيزايء



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4064 7 مساعد إداري 4065 6 مساعد إداري 1062638240 مها فهد مبارك الدوسري  1230
 101545 للطالبات/ قسم الرايضيات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4016 7 مساعد إداري 5217 6 مساعد إداري 1062427701 ساره مبارك أمحد املربد  1231
 97339 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4058 7 مساعد إداري 4459 6 مساعد إداري 1050888955 لولوه ضيف هللا سليم احلدابء العتييب  1232
 97603 للطالبات/ قسم الكيمياء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4164 7 مساعد إداري 3878 6 مساعد إداري 1019857315 بدالعزيز زيد بن بكراناجلوهره ع  1233
 92536 للطالبات/ وكيلة الكلية

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4445 7 مساعد إداري 3899 6 مساعد إداري 1054910854 مضاوي عبدهللا حممد الصاحل  1234
 91815 ليةللطالبات/ وكيلة الك

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4066 7 مساعد إداري 3599 6 مساعد إداري 1031245952 نوف عبدامللك انصر اجلعوان  1235
 91745 للطالبات/ وكيلة الكلية

ة كلية العلوم ابملدينة اجلامعي 4379 7 مساعد إداري 5310 6 مساعد إداري 1038193684 سلطانه بنت ظافر عبدهللا العمري  1236
 98807 للطالبات/ وكيلة الكلية

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4431 7 مساعد إداري 5667 6 مساعد إداري 1025019561 طرفه سعد محد بن عقيل  1237
 100335 للطالبات/ وكيلة الكلية

1238  
منال بنت حممد بن حسن الفتحي 

علوم ابملدينة اجلامعية كلية ال 4089 7 مساعد إداري 4325 6 مساعد إداري 1060922406 العمري
 100216 للطالبات/ وكيلة الكلية

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4405 7 مساعد إداري 5485 6 مساعد إداري 1024770404 مي عبدهللا عبدالعزيز اهلزاع  1239
 100844 للطالبات/ وكيلة الكلية
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 99601 كلية العلوم/ قسم علم احليوان 4550 7 اعد إداريمس 5905 6 مساعد إداري 1000160968 ماجد حممد فائز ال جازع الشهري  1240

 27052 كلية العمارة والتخطيط 4475 7 مساعد إداري 1427 6 مساعد إداري 1001523487 تركى صاحل على اجلميل  1241

 19463 كلية اللغات والرتمجة 2778 7 مساعد إداري 3424 6 مساعد إداري 1005235252 تركى عيد شديد البالجى  1242

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  4375 7 مساعد إداري 3862 6 مساعد إداري 1069970943 ره حممد عبدهللا احلميسانسا  1243
 92120 اجلامعية للطالبات

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  4039 7 مساعد إداري 5312 6 مساعد إداري 1016633982 هيفاء بنت حممد  ابراهيم النمر  1244
 97132 اجلامعية للطالبات

 98121 كلية طب االسنان 4410 7 مساعد إداري 5673 6 مساعد إداري 1000231611 ابتسام سليمان ين حممد الدسيماين  1245

1246  
عفت بنت عبداللطيف بن حممد 

 99434 كلية طب االسنان 4383 7 مساعد إداري 5884 6 مساعد إداري 1033633940 جودت

1247  
فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز 

 السليم
 101275 كلية طب االسنان 2550 7 مساعد إداري 5599 6 مساعد إداري 1020480404

 96823 كلية طب االسنان 4146 7 مساعد إداري 5510 6 مساعد إداري 1049813593 مشاعل بنت انيف بن محود العتييب  1248

1249  
منريه بنت حممد  بن عبدهللا بن 

 عبدالعزيز الربهوم
 97954 كلية طب االسنان 2225 7 مساعد إداري 4670 6 مساعد إداري 1122551391
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دينة كلية علوم األغذية والزراعة ابمل 4545 7 مساعد إداري 4869 6 مساعد إداري 1036605820 غاده فهد بن حممد الشبانه  1250
 98237 اجلامعية للطالبات

 98485 لية علوم احلاسب واملعلوماتك 4338 7 مساعد إداري 4378 6 مساعد إداري 1057811208 داليه انصر عبدهللا بن صبيح  1251

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4346 7 مساعد إداري 3612 6 مساعد إداري 1029498233 جنالء عبداحملسن عبدالرمحن املرشد  1252
 91731 ابملدينة اجلامعية للطالبات

1253  
رمي بنت فهد  بن حمماس بن حممد 

 الرويس
كلية علوم احلاسب واملعلومات  4503 7 ريمساعد إدا 5421 6 مساعد إداري 1041956556

 100151 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4511 7 مساعد إداري 5193 6 مساعد إداري 1035455961 رمي حممد مسفر العتييب  1254
 98284 ابملدينة اجلامعية للطالبات

1255  
علياء بنت ابراهيم بن عبدالرمحن 

 املانع
كلية علوم احلاسب واملعلومات  4542 7 مساعد إداري 5658 6 مساعد إداري 1011957915

 95932 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4446 7 مساعد إداري 5034 6 مساعد إداري 1068306149 منريه بنت سعد بن حممد بن جاسر  1256
 99383 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4403 7 مساعد إداري 5001 6 مساعد إداري 1032695874 د الرزوقهياء انصر زي  1257
 97391 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4125 7 مساعد إداري 4401 6 مساعد إداري 1069245494 العنود بنت حممد بن انصر حرقان  1258
 104549 ابملدينة اجلامعية للطالبات

1259  
امساء بنت أمحد عماش بن علي 

 احلسيين  الشمري
املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية  4070 7 مساعد إداري 5898 6 مساعد إداري 1047452733

 101242 للطالبات
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ة ينة اجلامعياملخترب املركزي ابملد 4451 7 مساعد إداري 4160 6 مساعد إداري 1061093975 ملندى حممد بن عبدهللا بن علي السا  1260
 97842 للطالبات

مركز االتصاالت االدارية ابملدينة  4539 7 مساعد إداري 4498 6 مساعد إداري 1032376228 شيخه مفرج  حممد القحطاين  1261
 98376 اجلامعية للطالبات

 96658 لم والتعليممركز التميز يف التع 4453 7 مساعد إداري 4651 6 مساعد إداري 1053293443 نورة سبيت بن بداح السهلي  1262

 101026 مركز الواثئق 4485 7 مساعد إداري 4145 6 مساعد إداري 1056129677 امل  مطر  طلق الشطيطي املطريي  1263

مركز خدمات ذوي االحتياجات  2521 7 مساعد إداري 5144 6 مساعد إداري 1061352314 ملياء عبدالعزيز عبدهللا الريس  1264
 96619 باتاخلاصة ابملدينة اجلامعية للطال

مركز خدمات ذوي االحتياجات  4094 7 مساعد إداري 4677 6 مساعد إداري 1009894294 وديعه علي حممد شليب  1265
 97065 اخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالبات

 99414 مستشفى امللك خالد اجلامعي 4073 7 مساعد إداري 4514 6 مساعد إداري 1037666268 افنان ابراهيم علي السحيباين  1266

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ شعبة  4018 7 مساعد إداري 5885 6 مساعد إداري 1049453267 لينا بنت فرحان بن صاحل الفريوز  1267
 98654 الرواتب والبدالت

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  4481 7 مساعد إداري 4666 6 مساعد إداري 1036073722 اضواء مشهور سليمان بن دريس  1268
 98584 نعيادة االسنا

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  2355 7 مساعد إداري 5380 6 مساعد إداري 1051978854 غاده بنت بطي بن مبارك البطي  1269
 99107 العالقات العامة
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 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/ 4496 7 مساعد إداري 5710 6 مساعد إداري 1003906367 حصة حممد جاسم الرباهيم  1270
 100321 امعي للسكرياملركز اجل

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  4087 7 مساعد إداري 5800 6 مساعد إداري 1043449105 فراس بن ابراهيم بن عبدالكرمي املفلح  1271
 96715 املركز اجلامعي للسكري

1272  
نوره بنت رشيد بن سعد بن رشيد 

 القاسم
 101575 هد اللغوايت العربيةمع 4454 7 مساعد إداري 4458 6 مساعد إداري 1041095512

 96719 معهد اللغوايت العربية 4456 7 مساعد إداري 5659 6 مساعد إداري 1016833467 هدى خليفه عبدالرمحن الكنهل  1273

 97598 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 4372 7 مساعد إداري 4466 6 مساعد إداري 1035196896 رشا عبدالعزيز عبدهللا الوشيقري  1274

 97500 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 4144 7 مساعد إداري 4627 6 مساعد إداري 1011922273 زدلفه بنت محد بن سعود الضبيبم  1275

معهد امللك عبد هللا للبحوث  4060 7 مساعد إداري 4434 6 مساعد إداري 1060965678 حممد عبد الرمحن حممد القحطاين  1276
 98511 والدراسات االستشارية

 4440 7 مساعد إداري 4330 6 مساعد إداري 1102910930 د بن مناحي بن عقيل املطرييحمم  1277
معهد امللك عبد هللا للبحوث 

والدراسات االستشارية/ االتصاالت 
 االدارية

99396 

دينة وكالة اجلامعة للمشاريع ابمل 2818 7 مساعد إداري 4549 6 مساعد إداري 1069741997 نوف عبدهللا بن عبيد الشيباين  1278
 98648 اجلامعية للطالبات/ الشؤون االدارية

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  4065 7 مساعد إداري 4125 6 مساعد إداري 1059019313 نوره راشد منصور الرفدان  1279
 95826 والبحث العلمي
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 4075 7 مساعد إداري 4206 6 مساعد إداري 1079913610 اجلوهره بنت فالح فائز الشهراين  1280
ل اجلامعة للدراسات العليا وكي

والبحث العلمي/ وحدة مساندة 
 املعيدين واحملاضرين

99436 

 99088 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 4427 7 مساعد إداري 4123 6 مساعد إداري 1098693334 روان عبد الرمحن ابراهيم املزروع  1281

1282  
رمي بنت سعد بن علي بن حممد ال 

 جارهللا القرين
 102453 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 4228 7 مساعد إداري 5145 6 ساعد إداريم 1051868063

 96870 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 548 7 مساعد إداري 5357 6 مساعد إداري 1026900199 موضي بنت حممد بن عبدهللا النقيز  1283

 99220 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 2386 7 إداري مساعد 5538 6 مساعد إداري 1015849118 جنالء سعود عبدالعزيز الشلهوب  1284

 1010403101 خالد حسن حممد احلازمى  1285
مساعد خمرج 

 مطبوعات
دار جامعة امللك سعود للنشر/ قسم  8 7 مراقب برامج 1248 6

 19469 املونتاج

 1874 6 مسجل طلبة 1006815342 خلود مرشد سالمه العنزي  1286
منسق قبول 

 93563 املتابعةادارة  3645 7 وتسجيل

منسق قبول  5330 6 مسجل طلبة 1018581635 هدى بنت حممد بن علي اجلمعه  1287
 وتسجيل

 96345 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4188 7

 5066 6 مسجل طلبة 1017341213 وفاء عبدهللا عبدالعزيز الربيعه  1288
منسق قبول 

 97127 عمادة الدراسات العليا 4189 7 وتسجيل

رئيس قسم  1438 6 مسجل طلبة 1088439946 لرمحن انصر الدخيلانصر عبدا  1289
 املنتسبني

 28008 عمادة القبول والتسجيل 217 7
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 4465 6 مسجل طلبة 1058167535 صباح بنت انصر سعد بن عكيل  1290
منسق قبول 

 وتسجيل
 101341 عمادة القبول والتسجيل 4185 7

1291  
موضي بنت مشل بن فريخ العصيمي 

 5831 6 مسجل طلبة 1035906252 العتييب
منسق قبول 

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4187 7 وتسجيل
 96188 للطالبات

1292  
موضي بنت عبدالعزيز بن حممد 

 العجروش
منسق قبول  3706 6 مسجل طلبة 1009271295

 وتسجيل
 108037 كلية طب االسنان 4186 7

 1027936978 غاده عبدالرمحن علي القزالن  1293
مسجل 
 معلومات

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4300 7 مسجل معلومات 3418 6
 91393 ابملدينة اجلامعية للطالبات

مسجل  1038091490 هنايه منصور حممد اجلريس  1294
 معلومات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4311 7 مسجل معلومات 3665 6
 93358 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 1040110742 ايبعبد هللا حافظ علي الوص  1295
مسجل 
 معلومات

 91727 ادارة النقل 4303 7 مسجل معلومات 3451 6

 1040801670 حممد سند حممد العرميه احلرىب  1296
مسجل 
 28250 ادارة امالك اجلامعة 4318 7 مسجل معلومات 1496 6 معلومات

مسجل  1030970709 عادل عتيق انصر االمحد  1297
 معلومات

 28352 ادارة مراقبة املخزون 4296 7 مسجل معلومات 1620 6

 1031253279 نوف عثمان ابراهيم الرشودي  1298
مسجل 
 92562 أقسام العلوم اإلنسانية 4315 7 مسجل معلومات 3488 6 معلومات

مسجل  1034154771 هياء عبدالرمحن عبدالعزيز ال حمسن  1299
 معلومات

 93097 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4293 7 مسجل معلومات 3849 6
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 1077068698 ادميه شجعان سعود العتييب  1300
مسجل 
 معلومات

 92926 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 4331 7 مسجل معلومات 3583 6

 1039971666 عبدالرمحن عبدهللا فهد بن جملي  1301
مسجل 
 4123 7 مسجل معلومات 3870 6 معلومات

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ ادارة التوظيف وحدة 

 ضاء هيئة التدريساع
28734 

مسجل  1064199993 غاده بنت علي بن محد التوجيري  1302
 معلومات

 4304 7 مسجل معلومات 1926 6
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

119878 

 1011846498 اميان محد سليمان اخلويطر  1303
مسجل 
 معلومات

عمادة التطوير واجلودة ابملدينة  4301 7 سجل معلوماتم 3939 6
 92353 اجلامعية للطالبات

1304  
غاده بنت ابراهيم بن عواد النحيت 

 احلريب
مسجل  1032838979

 معلومات
 98847 عمادة التعامالت االلكرتونية 4312 7 مسجل معلومات 4429 6

 1010254173 سعد حممد فواز ال داوود  1305
مسجل 
 معلومات

 20788 عمادة الدراسات العليا 4316 7 سجل معلوماتم 302 6

 1024143354 أمريه شجعان سعود العتييب  1306
مسجل 
 92861 عمادة الدراسات العليا 4299 7 مسجل معلومات 3510 6 معلومات

مسجل  1062290554 شريفه قايل عقاب العتييب  1307
 معلومات

 92029 عمادة الدراسات العليا 4295 7 مسجل معلومات 3512 6

 1024143347 نوره شجعان سعود العتييب  1308
مسجل 
 92862 عمادة الدراسات العليا 4305 7 مسجل معلومات 3505 6 معلومات

مسجل  1003394713 نوره نوار طايل الدلبحي  1309
 معلومات

 92132 عمادة الدراسات العليا 4314 7 مسجل معلومات 3511 6
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 1029642707 امال عبداحملسن رميثان احلريب  1310
ل مسج

 معلومات
 92571 عمادة القبول والتسجيل 4321 7 مسجل معلومات 3725 6

 1049800038 دالل عبدهللا سعد العريفي  1311
مسجل 
 91838 عمادة القبول والتسجيل 4310 7 مسجل معلومات 3459 6 معلومات

مسجل  1060086145 سعود سعيد هادي الشهري  1312
 معلومات

 94383 ر املهاراتعمادة تطوي 4306 7 مسجل معلومات 3431 6

 1037099056 عائض فهد عايض القحطاين  1313
مسجل 
 معلومات

 36738 عمادة تطوير املهارات 4325 7 مسجل معلومات 2155 6

مسجل  1017964121 سعود حممد تركي املفيلحي  1314
 معلومات

كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  2924 7 مسجل معلومات 3968 6
 94398 للحسبة وتطبيقاهتا املعاصرة

 1011997267 اروى عبدهللا حممد السيف  1315
مسجل 
 معلومات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  3021 7 مسجل معلومات 1973 6
 24472 للطالبات

 1046022099 امساء سليمان فرج البخيت  1316
مسجل 
كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  3958 7 مسجل معلومات 3603 6 معلومات

 92147 تللطالبا

مسجل  1005795099 عبري صاحل حممد احلقباين  1317
 معلومات

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4317 7 مسجل معلومات 3880 6
 92968 للطالبات

 1016677773 فتحى عبدهللا انصر العيسى  1318
مسجل 
 24474 كلية ادارة االعمال/ مدير االدارة 4291 7 مسجل معلومات 162 6 معلومات

مسجل  1032492330 صه حممد مسحل العتييبح  1319
 معلومات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4290 7 مسجل معلومات 3529 6
 92448 للطالبات
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 1027540390 عواطف علي عاطف الشهري  1320
مسجل 
 معلومات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4330 7 مسجل معلومات 3560 6
 92538 للطالبات

 1000999423 زيز السليمحصه حممد عبدالع  1321
مسجل 
كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4288 7 مسجل معلومات 3412 6 معلومات

 91988 للطالبات

مسجل  1059369437 نوره حمسن مبارك الدوسري  1322
 معلومات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4308 7 مسجل معلومات 3535 6
 93336 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 1065952168 د سعد القحطاينفاتن فه  1323
مسجل 
 معلومات

كلية السياحة واالاثر ابملدينة  4307 7 مسجل معلومات 3387 6
 91970 اجلامعية للطالبات

مسجل  1034014017 خوله علي حممد الياسني  1324
 معلومات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4322 7 مسجل معلومات 3285 6
 39318 للطالبات/ وكيلة الكلية

 1032354936 منريه ظافر عبدهللا القحطاين  1325
مسجل 
 معلومات

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  4298 7 مسجل معلومات 3947 6
 92028 اجلامعية للطالبات

 1026951713 هند عبدهللا حممد الشمسان  1326
مسجل 
كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  4292 7 مسجل معلومات 3409 6 معلومات

 92171 اتاجلامعية للطالب

مسجل  1024559781 مطلق عايد مسند الشمرى  1327
 معلومات

 21174 كلية اجملتمع ابلرايض 2926 7 مسجل معلومات 861 6

 1033670215 هتاين عبدالرمحن عبداحملسن بن ابز  1328
مسجل 
 91804 كلية طب االسنان 4332 7 مسجل معلومات 3392 6 معلومات

مسجل  1081337048 عهود فيحان برجس العضياين  1329
 معلومات

 91663 كلية طب االسنان 4297 7 مسجل معلومات 3630 6
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 1041016815 ماجد حممد عبدالعزيز اجلليفي  1330
مسجل 
 معلومات

 90092 كلية طب االسنان 4320 7 مسجل معلومات 1695 6

 1044855854 العنود حممد عبدهللا بن عيد  1331
مسجل 
 93776 سنانكلية طب اال 4309 7 مسجل معلومات 3974 6 معلومات

1332  
عبدالرمحن عبدالرمحن سليمان 

 الرشيدان
مسجل  1027646494

 معلومات
كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  4323 7 مسجل معلومات 3267 6

 28514 وقاية النبات

 1017494848 مىن حممد حسن العمري  1333
مسجل 
 معلومات

كلية علوم احلاسب واملعلومات  4289 7 مسجل معلومات 3751 6
 92089 دينة اجلامعية للطالباتابمل

مسجل  1000375152 عادل  حممد شديد البالجي  1334
 معلومات

كلية علوم الرايضة والنشاط البدين/  4333 7 مسجل معلومات 1440 6
 28020 الشؤون االدارية

 1021133846 سامل عبدهللا متيم ال عنيزان  1335
مسجل 
 معلومات

 31043 مدير اجلامعة 4324 7 مسجل معلومات 3839 6

 1047549694 بندر عبدهللا عبدالرمحن السيف  1336
مسجل 
 28058 مركز االتصاالت االدارية 4319 7 مسجل معلومات 1469 6 معلومات

مسجل  1066986496 داحش جربان جربان فقيهى خرباىن  1337
 معلومات

 21290 مركز االتصاالت االدارية 4294 7 مسجل معلومات 1707 6

 1034633576 مربوك مطر مربوك املربوك  1338
مسجل 
مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  4313 7 مسجل معلومات 1460 6 معلومات

 14642 االتصاالت االدارية

مسجل  1022757809 خالد عبده ادريس دغريرى  1339
 معلومات

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  4302 7 مسجل معلومات 1592 6
 15386 مكتب استقبال املرضى
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 1020980734 بدهللا الدخيلمشاعل علي ع  1340
مسجل 
 معلومات

 92070 معهد اللغوايت العربية 2224 7 مسجل معلومات 3391 6

 1036485314 ابتهاج عبدالرمحن  سعد العنقري  1341
مشرف 
 100411 عمادة الدراسات العليا 295 7 مشرف إجتماعي 5122 6 إجتماعي

مشرف  1039069941 رحاب عمر عبدهللا الفاضل  1342
 إجتماعي

مركز خدمات ذوي االحتياجات  870 7 مشرف اسكان 5501 6
 97168 اخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالبات

 1013133556 ندى فهد عبدالرمحن القروين  1343
مشرف 
 إجتماعي

مركز خدمات ذوي االحتياجات  1578 7 مشرف اسكان 4551 6
 99561 اخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالبات

 97268 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 4010 7 مفتش إداري 4746 6 مشرف إداري 1062393309 لغامديعزه عبدالعزيز عبدهللا ا  1344

 114554 عمادة شؤون الطالب 48 7 مشرف رايضي 6121 6 مشرف رايضي 1063109167 عبدالعزيز بن صاحل بن حممد احلقباين  1345

 1024321505 امحد ادريس يونس اهلوساوى  1346
مشغل أجهزة 
 19512 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو 2122 7 فين دعم مساعد 860 6 حاسب آيل

مشغل أجهزة  1057153064 منيع هللا عيد عايد املطريى  1347
 مكتبية

مشغل أجهزة  4000 6
 مكتبية

 11623 إدارة املستودعات 4514 7

 1023149139 حممد ابراهيم سليمان العريض  1348
مشغل أجهزة 

 544 6 مكتبية
مشغل أجهزة 

 14653 ادارة النقل 4218 7 كتبيةم

مشغل أجهزة  1072568957 خالد على مفرح العمرى  1349
 مكتبية

مشغل أجهزة  3378 6
 مكتبية

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  4219 7
 17161 خدمات النظافة
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 1048998403 محد مرضي محد الدوسري  1350
مشغل أجهزة 

 مكتبية
6 3407 

مشغل أجهزة 
 مكتبية

 لك عبدالعزيز اجلامعي/مستشفى امل 4009 7
 92021 وحدة التعليم الطيب

 1000419802 منريه بنت عبدهللا بن حممد الضبيب  1351
مطور برامج 

 242 6 مساعد
مطور برامج 

إدارة النظم واملعلومات ابملدينة  1424 7 مساعد
 104529 اجلامعية للطالبات

مطور برامج  1073069427 أشواق عبد هللا سليمان الطرابق  1352
 مساعد

مطور برامج  3915 6
 مساعد

 92336 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 78 7

1353  
ملى بنت عبدالرمحن بن خالد 

 السديري
1070007982 

مطور برامج 
 مساعد

6 4794 
مطور برامج 

 مساعد
 104829 عمادة تطوير املهارات 1751 7

1354  
ساره بنت جنربن حنتوش بن مجل 

 اخلنفري القحطاين
مج مطور برا 1006195687

 مساعد
مطور برامج  5355 6

 مساعد
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  727 7

 97485 للطالبات

 1072629866 ندى صاحل حممد الربدي  1355
مطور برامج 

 مساعد
6 4281 

مطور برامج 
 مساعد

 96708 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 408 7

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  4236 7 مفتش إداري 3735 6 مفتش إداري 1027477759 نوره خبيت فهد الدوسري  1356
 92234 املركز اجلامعي للسكري

 1449 7 مفتشة نساء 4060 6 مفتشة نساء 1056218249 نسرين  راشد  سعد بن قعيضب  1357
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

98783 

 106224 مركز الواثئق 4254 7 أمني مكتبة 3970 6 مفهرس 1069683736 بن علي احلريبحممد بن عبدهللا   1358

مالحظ أعمال  1062959372 خالد محد حممد اليحىي  1359
 جتليد

مالحظ أعمال  5913 6
 جتليد

 31183 دار جامعة امللك سعود للنشر 2928 7
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 1000126175 سعد سعود سعد البليس  1360
مالحظ أعمال 

 جتليد
6 5910 

أعمال  مالحظ
 جتليد

 31181 دار جامعة امللك سعود للنشر 3612 7

 1009320639 سامل عبدهللا عبدالرمحن الشوميان  1361
مالحظ أعمال 

 103 6 جتليد
مالحظ أعمال 

 31182 دار جامعة امللك سعود للنشر 2927 7 جتليد

مالحظ أعمال  1060968631 تغريد سعد صاحل البيوض  1362
 خياطة

مالحظ أعمال  5088 6
 ةخياط

 101113 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2968 7

1363  
وليد بن علي بن مصلح الدهيسي 

 املالكي
 98922 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 313 7 ميكانيكي 4492 6 ميكانيكي 1054856602

الزراعة/ قسم كلية علوم االغذية و  1304 7 ميكانيكي 1627 6 ميكانيكي 1016276089 خالد عبدهللا انصر الدوسرى  1364
 19537 اهلندسة الزراعية

 98848 ادارة صيانة الرايض 104 7 ميكانيكي حديد 4929 6 ميكانيكي حديد 1043327889 انصر فرحان خلف املطريي  1365

 91548 االدارة العامة للعالقات واالعالم 125 7 انسخ آله 3423 6 انسخ آله 1059997419 أمحد حممد زيد احلميدي  1366

 28528 االدارة العامة للمشاريع 2368 7 انسخ آله 1526 6 انسخ آله 1013241169 يز دخيل الشبيبسعد عبدالعز   1367

 28238 االدارة املالية/ رئيس قسم احلساابت 2363 7 انسخ آله 1492 6 انسخ آله 1000883528 منصور ضاىف محد الدوسرى  1368

 21294 ادارة املخاطر 3673 7 انسخ آله 869 6 انسخ آله 1037321286 حممد حسني فرحان العنزى  1369



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 29773 ادارة املشرتايت 4259 7 انسخ آله 309 6 انسخ آله 1007846551 مشعل صنيتان سامح املطريي  1370

 91748 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4266 7 انسخ آله 3596 6 انسخ آله 1064122615 أشواق مسعد شديد املطريي  1371

 20300 عمادة القبول والتسجيل 3044 7 انسخ آله 1639 6 انسخ آله 1002706644 حممد سامل راشد القحطاىن  1372

 91822 عمادة شؤون املكتبات 4268 7 انسخ آله 3869 6 انسخ آله 1036939302 دميا سعيد صاحل القحطاين  1373

 24526 كلية ادارة االعمال 3819 7 انسخ آله 1640 6 انسخ آله 1062737232 انصر سفر عايض ال سامل االمحرى  1374

 20298 كلية ادارة االعمال/ قسم االقتصاد 3041 7 انسخ آله 1644 6 انسخ آله 1043086550 مشعل حممد مشعل احلارثى  1375

 18777 كلية ادارة االعمال/ قسم احملاسبة 2369 7 انسخ آله 871 6 انسخ آله 1012470686 طالل ظافر حممد العمرى  1376

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4271 7 انسخ آله 908 6 سخ آلهان 1007513730 مشاعل يوسف يعقوب اخلليوى  1377
 19440 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4267 7 انسخ آله 3556 6 انسخ آله 1068675352 هديل فهد حممد الوايلي  1378
 92440 للطالبات

 21296 ية التمريض/ الشؤون االداريةكل 4262 7 انسخ آله 1822 6 انسخ آله 1010308490 فايز فهاد مساح العنزى  1379



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية احلقوق والعلوم السياسية/  4258 7 انسخ آله 1645 6 انسخ آله 1077970919 فهد حممد على الشنيفى  1380
 29219 العميد

كلية احلقوق والعلوم السياسية/  4263 7 انسخ آله 935 6 انسخ آله 1049812884 حممد عبدهللا اثلب السبيعى  1381
 21297 شؤون الطالب

 21053 كلية الصيدلة 4261 7 انسخ آله 948 6 انسخ آله 1016463893 على معتوق سلمان العايش  1382

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4270 7 انسخ آله 1437 6 انسخ آله 1018364388 ساره عبدهللا سعد الراشد  1383
 13461 للطالبات/  قسم الفيزايء

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4272 7 انسخ آله 252 6 انسخ آله 1033796721 موضي انيف مساعد العتييب  1384
 93592 للطالبات/ قسم الكيمياء

1385  
حصه مناحي ضحيان الدغفلي 

 البقمي
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4269 7 انسخ آله 3740 6 انسخ آله 1068284239

 93475 للطالبات/ وكيلة الكلية

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  4264 7 انسخ آله 3568 6 انسخ آله 1027199122 عواطف سامل سعد البادي  1386
 91476 للطالبات/ وكيلة الكلية

 22855 كلية اللغات والرتمجة 3677 7 انسخ آله 1643 6 انسخ آله 1065205807 عبدالعزيز حممد عويض الثبيىت  1387

 28748 كلية اجملتمع ابلرايض 4257 7 انسخ آله 1636 6 انسخ آله 1008615781 متعب رضاء فنغيش الشمرى  1388

كلية علوم الرايضة والنشاط البدين/  2322 7 انسخ آله 1477 6 انسخ آله 1015565375 خالد صاحل عبدهللا الغنام  1389
 28036 الشؤون االدارية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 دينةمركز االتصاالت االدارية ابمل 4265 7 انسخ آله 3683 6 انسخ آله 1058659788 مرام زيد سالمه اجلويف  1390
 91706 اجلامعية للطالبات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  2321 7 انسخ آله 1501 6 انسخ آله 1015962531 محود عبدالعزيز على احلصيىن  1391
 22900 شؤون املوظفني

 20193 وكيل اجلامعة للمشاريع 1384 7 انسخ آله بلغتني 1498 6 انسخ آله 1003474374 جاسم يوسف مبارك الياسني  1392

كلية احلقوق والعلوم السياسية/ جملة  2381 7 انسخ آله بلغتني 571 6 انسخ آله بلغتني 1013504400 هاىن محود فاحل العصيمى  1393
 24072 الكلية

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4234 7 انسخ آله بلغتني 766 6 انسخ آله بلغتني 1091747608 بدريه انصر عبدالرمحن احملارب  1394
 20950 اجملتمع

كلية العلوم الطبية التطبيقية/ قسم  4232 7 انسخ آله بلغتني 161 6 انسخ آله بلغتني 1070764145 عبدالعزيز فهد عبدالرمحن احلسينان  1395
 20929 االشعة

 18417 كلية علوم االغذية والزراعة 1656 7 انسخ آله بلغتني 1196 6 انسخ آله بلغتني 1034113991 منصور انصر حممد السبيعي  1396

 4231 7 انسخ آله بلغتني 891 6 انسخ آله بلغتني 1033643659 مشعل حممد عبدالرمحن العصيمى  1397
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي/ امانة اجمللس 

 العلمي
20871 

1398  
مشعل بن سعود بن عبدالرمحن 

رئيس قسم تدقيق  االدارة املالية/ 188 6 أمني صندوق 17 5 أمني صندوق 1036526323 املسيعد
 97543 الرواتب واحلاسب االيل

 96793 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 713 6 أمني مستودع 4598 5 أمني مستودع 1019948528 عبدالرمحن بن علي بن علي كعيب  1399



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 100068 كلية طب االسنان 107 6 أمني مستودع 4419 5 أمني مستودع 1008610733 هشام بن فهد بن هداب اهلداب  1400

عمادة شؤون املكتبات/ الشؤون  30 6 أمني مكتبة 3347 5 أمني مكتبة 1016391961 بدر عبدالرمحن عبدهللا الدخيل  1401
 28479 االدارية

 15245 كلية علوم االغذية والزراعة 6197 6 سباك 493 5 سباك 1071502536 خالد سعد عبدالرمحن احلقباىن  1402

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  6155 6 سباك 3112 5 سباك 1042446706 حسام عبدالرمحن ابراهيم خرمى  1403
 24317 التشغيل والصيانة

 105942 عمادة التعامالت االلكرتونية 1872 6 سكرتري 438 5 سكرتري 1062776768 عبدهللا بن حممد بن عبدهللا احلسياين  1404

 28710 كلية العلوم/ قسم الرايضيات 1478 6 ريسكرت 1095 5 سكرتري 1018148252 وليد عبدهللا عبدالرمحن العتيىب  1405

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  3484 6 فين اتصاالت 2286 5 فين اتصاالت 1040182725 سعد عبدالرمحن سعد البصرى  1406
 18139 التشغيل والصيانة

فين اطفاء و  1067991461 محود على امحد بشريى  1407
 إنقاذ

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  5912 6 فين اطفاء و إنقاذ 411 5
 30692 وحدة االمن

 1042855161 زايد سعد زايد آل جازع  1408
فين تربيد 
 91096 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 6158 6 فين تربيد وتكييف 3399 5 وتكييف

1409  
عبدالعزيز  عبدالرمحن عبدالعزيز 

 احلميدي
 104988 ادارة املتابعة 3777 6 فين دعم مساعد 4057 5 فين دعم مساعد 1032026054



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 28780 عمادة القبول والتسجيل 3403 6 فين دعم مساعد 2284 5 فين دعم مساعد 1025024850 سلطان سعدون صنيتان النفيعى  1410

 6231 6 مساعد إداري 4486 5 كاتب 1047695893 هال حممد فاحل العجمي  1411
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

ركز الدراسات السالمة واالمن مب
 اجلامعية بعليشة

119764 

 96532 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 6230 6 مساعد إداري 4457 5 كاتب 1008732461 شروق بنت حممد بن انصر بن سعيد  1412

 100200 ادارة املشرتايت 4011 6 كاتب 4294 5 كاتب 1067619096 راشد فهد  راشد بن بيشان  1413

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4659 6 مساعد إداري 14 5 كاتب 1091451888 امحد حيى محد اليحيا  1414
 29666 واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني

 5873 6 مساعد إداري 2636 5 كاتب 1004824452 على عبدهللا حيىي املسلم  1415
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ادارة تنمية املوارد البشرية  
 وحده االستحقاقات

24908 

 31749 عمادة السنة األوىل املشرتكة 6227 6 مساعد إداري 2723 5 كاتب 1000355501 علي ابراهيم علي معشى  1416

 23339 عمادة القبول والتسجيل 1857 6 كاتب 67 5 كاتب 1051831996 فهد عبدالرمحن عبدهللا العمر  1417

 30526 ادة تطوير املهاراتعم 6225 6 مساعد إداري 2729 5 كاتب 1023760000 حسن امحد حيىي  جمرشي  1418

 10984 عمادة شؤون الطالب 6172 6 كاتب 2709 5 كاتب 1033549021 عبدهللا حممد فهد الغنام  1419



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 31066 عمادة شؤون املكتبات 6226 6 مساعد إداري 2711 5 كاتب 1010225041 حممد حسني صاحل اخللف  1420

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  6233 6 مساعد إداري 99 5 كاتب 1056052689 فاطمه حممد بن عبد العزيز الداعج  1421
 106715 للطالبات

 15138 كلية اآلداب/ صحيفة رسالة اجلامعة 5883 6 مساعد إداري 778 5 كاتب 1004788608 عبدالكرمي عائض عوض الزايدى  1422

ة ابملدينة اجلامعية كلية الرتبي 6228 6 مساعد إداري 265 5 كاتب 1018103562 إميان بنت عازب حسن الزهراين  1423
 119228 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  6234 6 مساعد إداري 2794 5 كاتب 1015041419 غاده انصر بن أمحد بن محد العامر  1424
 106773 للطالبات

 31058 كلية التمريض 6201 6 مساعد إداري 2460 5 كاتب 1026779106 قالط فرحان عواد العنزى  1425

 120825 كلية الصيدلة 6173 6 كاتب 1223 5 كاتب 1046443626 حممد عبدالرمحن الدبيس عبدالرمحن  1426

 28320 كلية العلوم/ قسم الفيزايء والفلك 4009 6 كاتب 1942 5 كاتب 1069135828 وليد حسني مبارك السليطني  1427

غات والرتمجة ابملدينة كلية الل 6232 6 مساعد إداري 60 5 كاتب 1076830833 فراسن سعود عبدهللا العمريي  1428
 104154 اجلامعية للطالبات

 30878 كلية اهلندسة/ الشؤون االدارية 6200 6 مساعد إداري 2698 5 كاتب 1057775304 عبدهللا بنيان مناحى العتيىب  1429



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 27916 كلية علوم االغذية والزراعة 6151 6 مساعد إداري 2710 5 كاتب 1069994786 عياد سعد عياد احلريب  1430

كلية علوم احلاسب واملعلومات  6229 6 مساعد إداري 4590 5 كاتب 1043540283 ها عايض ظافر اخلنفري القحطاينم  1431
 100936 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 103938 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 4376 6 مساعد إداري 219 5 كاتب 1048672560 صاحل بن منصور بن صاحل الزغييب  1432

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ ادارة  4266 6 مساعد إداري 2656 5 كاتب 1055029878 مطلق عبدهللا مطلق النفيعى العتيىب  1433
 28560 عالقات املرضى

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  3680 6 مساعد إداري 2995 5 كاتب 1008020230 حسني يوسف صاحل اخللف  1434
 27928 املدير التنفيذي لشؤون املرضى

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  6235 6 حلام 3104 5 حلام 1025245208 عبدهللا حضريى هدمول العنزى  1435
 15900 االدارة اهلندسية

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  1357 6 مأمور اتصاالت 2742 5 مأمور اتصاالت 1012147144 سعود ذيب سويلم العتيىب  1436
 28724 االدارة اهلندسية

 104499 أقسام العلوم اإلنسانية 4373 6 مرتجم 3460 5 مرتجم 1064860743 انصر بكران منال فهد زيد  1437

 802 6 مرتجم 4364 5 مرتجم 1078091558 نوف فهد عبدهللا بن بركه  1438
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة التوظيف

104445 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  799 6 مرتجم 4231 5 مرتجم 1090602911 قرنبثينه بنت سعد بن عبدهللا امل  1439
 95948 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

1440  
عبدهللا بن عبدالعزيز بن سعد بن 

 طلحه
 3893 5 جملد 1052750492

مالحظ اعمال 
 جتليد

 96323 دار جامعة امللك سعود للنشر 3997 6

1441  
سحر بنت عايض  ساطي الفواز 

املخترب املركزي ابملدينة اجلامعية  4201 6 حمضر خمترب 4350 5 خمترب حمضر 1078720099 املالكي
 104723 للطالبات

مراقب أمن و  1038361653 مسفر مبارك عامر الدوسرى  1442
 سالمة

مراقب أمن و  3063 5
 سالمة

6 6210 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

30902 

 1031451220 فهد سليمان عبدهللا املطري  1443
مراقب أمن و 

 سالمة
5 3117 

مراقب أمن و 
 سالمة

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  6211 6
 31489 سكن الطالبات

مراقب أمن و  1022167355 عبدهللا شعيفان هذال السبيعي  1444
 سالمة

مراقب أمن و  3689 5
 سالمة

ة واالمن االدارة العامة للسالم 1535 6
 38614 اجلامعي

 1061114391 فهد مرزوق ضعني العتيىب  1445
مراقب أمن و 

 سالمة
5 4135 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1551 6
 37336 اجلامعي

1446  
عبداجمليد عبدهللا عبدالرمحن الشدادي 

 1060313895 احلارثي
مراقب أمن و 

 4458 5 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  3588 6 سالمة
 98792 اجلامعي

مراقب أمن و  1064419516 متعب  امحد  مسواك قيسي  1447
 سالمة

مراقب أمن و  4192 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5969 6
 98953 اجلامعي

 1020638787 فرج عوده محدان العنزى  1448
مراقب أمن و 

 2497 5 سالمة
مراقب أمن و 

 6205 6 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن ابمللز

30596 

مراقب أمن و  1030429847 غاىل عايد مرزوق الشمرى  1449
 سالمة

مراقب أمن و  2494 5
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  6207 6
 30838 وحدة االمن والسالمة



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1098952391 العنزىحممد عبد بقرص   1450
مراقب أمن و 

 سالمة
5 2498 

مراقب أمن و 
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  6206 6
 30823 وحدة االمن والسالمة

 1025075712 انصر عبدهللا انصر دنعه  1451
مراقب أمن و 

 2489 5 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  6208 6 سالمة
 30844 وحدة االمن والسالمة

 96585 االدارة العامة للصيانة 3446 6 مراقب خدمات 4535 5 مراقب خدمات 1039614597 هنى عبدهللا انصر املواش  1452

1453  
ساره بنت عبدهللا بن نفال ال مسعود 

 القحطاين
إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  4803 6 مساعد إداري 4253 5 مساعد إداري 1062887060

 101536 الباتابملدينة اجلامعية للط

 104405 ادارة اجلمعيات العلمية 4430 6 مساعد إداري 4389 5 مساعد إداري 1071998734 محد بن حممد بن محد ااببطني  1454

االدارة العامة للسالمة واالمن  4070 6 مساعد إداري 4644 5 مساعد إداري 1000773174 فهد بن ابراهيم بن علي معشي  1455
 99935 اجلامعي

 118990 ادارة املتابعة 1714 6 مساعد إداري 4243 5 مساعد إداري 1045507694 هللا بن حسني بن معنحسني بن عبد  1456

ادارة املشرتايت ابملدينة اجلامعية  4939 6 مساعد إداري 4395 5 مساعد إداري 1072806753 امساء علي ابراهيم اجلرب عسريي  1457
 95933 للطالبات

 96127 ادارة صيانة الرايض 5038 6 مساعد إداري 4376 5 مساعد إداري 1032330373 هيله بنت محد بن حممد اخلرجيي  1458

 91399 االستاد الرايضي 2186 6 مساعد إداري 3812 5 مساعد إداري 1052915871 تركي انصر عبدهللا العقيل  1459



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 118785 م اإلنسانيةأقسام العلو  4631 6 مساعد إداري 3896 5 مساعد إداري 1048449902 هنى  امحد  عبدهللا اخلنني  1460

 105342 أقسام العلوم اإلنسانية 5830 6 مساعد إداري 4202 5 مساعد إداري 1064083031 مها راشد بن صاحل بن راشد احلوطي  1461

 28768 برانمج االنشاءات االسرتاتيجية 4357 6 مساعد إداري 2753 5 مساعد إداري 1029131883 ايسر ابراهيم على الفنيخ  1462

 3634 6 مساعد إداري 4308 5 مساعد إداري 1057784173 ي بن ابراهيم شريفياجياد بن حي  1463
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون اعضاء هيئة 
 التدريس  وحدة االستحقاقات

95975 

 4444 6 مساعد إداري 3970 5 مساعد إداري 1023696386 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا احلميد  1464
ئة التدريس عمادة اعضاء هي

واملوظفني/ ادارة شؤون اعضاء هيئة 
 التدريس  وحدة االستحقاقات

104432 

 5669 6 مساعد إداري 4503 5 مساعد إداري 1063442261 بشاير ابراهيم حممد العمار  1465
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

104947 

 5488 6 مساعد إداري 4280 5 مساعد إداري 1056208877 رؤاي بنت محاد بن موسى احلماد  1466
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

104431 

 5414 6 مساعد إداري 4267 5 مساعد إداري 1067836625 ندى عبدالرمحن عقال الكريديس  1467
اعضاء هيئة التدريس  عمادة

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

104430 

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  5708 6 مساعد إداري 4591 5 مساعد إداري 1002513263 ليلى سعد شامان الظفيان  1468
 104982 اجلامعية للطالبات

 101095 عمادة الدراسات العليا 4703 6 مساعد إداري 4251 5 مساعد إداري 1059405579 رقه الشهرايننوره فهد  مبارك املزا  1469



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 101625 عمادة السنة األوىل املشرتكة 4904 6 مساعد إداري 4263 5 مساعد إداري 1069149647 حصه فهد بن حممد الشنيفي  1470

 90840 عمادة السنة األوىل املشرتكة 3408 6 اعد إداريمس 4439 5 مساعد إداري 1035939881 حممد أمحد حسني خواجي  1471

1472  
بشاير سعيد بن ابراهيم بن سعيد 

 ابوشريد الدوسري
 104458 عمادة السنة األوىل املشرتكة 5526 6 مساعد إداري 4482 5 مساعد إداري 1043056298

1473  
ابراهيم بن حسن بن سامل بن ابحسن 

 اباثبت
 98182 عمادة القبول والتسجيل 3778 6 اعد إداريمس 4400 5 مساعد إداري 1106025867

1474  
جنان عبد هللا بن عثمان بن عبد 

 الكرمي  اخلراشي
 104849 عمادة تطوير املهارات 5571 6 مساعد إداري 4412 5 مساعد إداري 1081284513

 104451 تطوير املهاراتعمادة  5440 6 مساعد إداري 4421 5 مساعد إداري 1065439737 علياء  صاحل  عبدالرمحن احلسن  1475

1476  
موضي بنت ابراهيم بن عبدالرمحن بن 

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  5530 6 مساعد إداري 4212 5 مساعد إداري 1055221475 محدان
 104527 اجلامعية للطالبات

 101387 ملكتباتعمادة شؤون ا 4717 6 مساعد إداري 4489 5 مساعد إداري 1077025391 لينه  محد  عبدهللا  اللحيدان  1477

 100097 عمادة شؤون املكتبات 4660 6 مساعد إداري 4222 5 مساعد إداري 1054680648 نوره عبدالرمحن حممد العمري  1478

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  5215 6 مساعد إداري 4270 5 مساعد إداري 1060341706 حصه سعد بن علي بن حممد احلامت  1479
 98344 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 104450 ةكلية اآلداب/ صحيفة رسالة اجلامع 4462 6 مساعد إداري 4396 5 مساعد إداري 1071998742 حممد بن محد ااببطني راكان بن  1480

1481  
عبدهللا بن مساعد بن سعد بين رابح 

كلية احلقوق والعلوم السياسية/  3972 6 مساعد إداري 4405 5 مساعد إداري 1000977254 املالكي
 98920 الشؤون االدارية

كلية العلوم/ قسم اجليولوجليا  4342 6 مساعد إداري 2948 5 مساعد إداري 1031214537 عبدهللا حممد امحد عسريى  1482
 28759 واجليوفيزايء

 96787 كلية العمارة والتخطيط 3643 6 مساعد إداري 4564 5 مساعد إداري 1029366828 عبدالعزيز عبدهللا نزال اجلريده العنزي  1483

1484  
بن عجيب ال موينع حممد بن عبدهللا 

 الدوسري
 102493 كلية اجملتمع ابلرايض 4107 6 مساعد إداري 4429 5 مساعد إداري 1034778926

1485  
اروى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز بن 

 عبدالرمحن الفاحل
كلية علوم احلاسب واملعلومات  5393 6 مساعد إداري 4356 5 مساعد إداري 1086363114

 99025 تابملدينة اجلامعية للطالبا

 1062403462 رشا محد سعد الدواي  1486
مسجل 
إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة  6180 6 مسجل معلومات 4053 5 معلومات

 92016 اجلامعية للطالبات

مسجل  1022454324 هناء إبراهيم سليمان احلميد  1487
 معلومات

إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة  6188 6 مسجل معلومات 3811 5
 91325 ية للطالباتاجلامع

 1028699088 امحد بركات مربوك احلريب  1488
مسجل 
 92606 االدارة العامة للصيانة 3418 6 مسجل معلومات 4047 5 معلومات

مسجل  1068784865 امحد عبدهللا حممد املشاري  1489
 معلومات

 92698 االدارة العامة للعالقات واالعالم 6189 6 مسجل معلومات 4040 5



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1032933200 مد املفوزحممد انصر حم  1490
مسجل 
 معلومات

 28389 ادارة املتابعة 6183 6 مسجل معلومات 3227 5

 1065858472 عبدهللا امحد عبدالعزيز اليحياء  1491
مسجل 
 91812 ادارة صيانة الرايض 6185 6 مسجل معلومات 4084 5 معلومات

مسجل  1055974974 انيف حممد عبداهلادي الدعجاين  1492
 معلومات

 38756 برانمج الشراكة العلمية الدولية 6184 6 ل معلوماتمسج 3775 5

 1015148560 عبدالعزيز صاحل سليمان املزيىن  1493
مسجل 
 معلومات

 1592 6 مسجل معلومات 3947 5
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني  
 وحدة اجلوازات واالستقدام

91608 

مسجل  1064706672 سلمان حممد عبدهللا املسند  1494
 معلومات

 6182 6 مسجل معلومات 2936 5
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني 
 وحدة املتابعة

31322 

 1094872528 متعب عبدهللا سعود احلريب  1495
مسجل 
 معلومات

 1620 6 مسجل معلومات 3649 5
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

وارد البشرية  واملوظفني/ادارة تنمية امل
 وحده االستحقاقات

38523 

 1033945815 نيفني غامن عبدالعزيز الغامن  1496
مسجل 
عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  6178 6 مسجل معلومات 3140 5 معلومات

 88379 اجلامعية للطالبات

مسجل  1054316060 امحد ابرهيم حممد حملي  1497
 معلومات

 92820 ادة الدراسات العلياعم 3412 6 مسجل معلومات 3923 5

 1067996866 خواطر أمحد إبراهيم هبلكي  1498
مسجل 
 92411 عمادة الدراسات العليا 6194 6 مسجل معلومات 4044 5 معلومات

مسجل  1048091001 منال زيد على بن طالب  1499
 معلومات

 92005 عمادة القبول والتسجيل 3529 6 مسجل معلومات 3833 5



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1072145889 رطاسبدريه حممد امساعيل ق  1500
مسجل 
 معلومات

 93113 عمادة تطوير املهارات 3968 6 مسجل معلومات 3810 5

 1055966210 مشعل عائض شري الغامدي  1501
مسجل 
 91444 عمادة تطوير املهارات 6179 6 مسجل معلومات 3824 5 معلومات

مسجل  1077686028 انيف عيد عايد احلريب  1502
 معلومات

 91374 عمادة تطوير املهارات 162 6 مسجل معلومات 4062 5

 1019323698 رابعة خالد حممد النوديل  1503
مسجل 
 معلومات

 91950 عمادة شؤون املكتبات 3512 6 مسجل معلومات 3962 5

مسجل  1033417120 قاسم مسحل بطي السلمي  1504
 معلومات

 92752 كلية ادارة االعمال 3870 6 مسجل معلومات 3972 5

 1034574812 العتيىب حممد فضاء حممد الدغيليب  1505
مسجل 
 معلومات

 27919 كلية ادارة االعمال 861 6 مسجل معلومات 2912 5

 1026903268 دانيا فهد عبدهللا بن دخيل  1506
مسجل 
كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  3939 6 مسجل معلومات 3763 5 معلومات

 88602 للطالبات

مسجل  1060035134 نوف فهد عبدهللا البشري  1507
 معلومات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3849 6 مسجل معلومات 3933 5
 92333 للطالبات

 1066143080 انئف حممد خرصان العجمي  1508
مسجل 
 92073 كلية اآلداب/ قسم التاريخ 3947 6 مسجل معلومات 4054 5 معلومات

مسجل  1033687847 حممد علي حممد جبلي  1509
 معلومات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  6191 6 مسجل معلومات 3742 5
 38595 اجملتمع



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1082094457 يزيد حممد سفر املطريي  1510
مسجل 
 معلومات

 92020 كلية العلوم 6192 6 مسجل معلومات 4025 5

 1035085644 اماىن عبدالرمحن عبدالعزيز الغفيص  1511
مسجل 
ملدينة كلية العلوم الطبية التطبيقية اب 6181 6 مسجل معلومات 3474 5 معلومات

 37271 اجلامعية للطالبات

مسجل  1047352073 نوف صاحل فرج البخيت  1512
 معلومات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  6190 6 مسجل معلومات 3882 5
 92144 للطالبات/ وكيلة الكلية

 1025244128 عبدالعزيز انصر عبدالعزيز السلطان  1513
مسجل 
 معلومات

 92034 لعمارة والتخطيطكلية ا 3451 6 مسجل معلومات 3838 5

مسجل  1062765670 حممد ابراهيم حممد التميمي  1514
 معلومات

كلية اللغات والرتمجة/ قسم اللغة  1973 6 مسجل معلومات 3885 5
 91855 االجنليزية والرتمجة

 1071782658 متعب مناجى عبدان العتيىب  1515
مسجل 
 معلومات

 31578 كلية اهلندسة 6193 6 مسجل معلومات 2646 5

 1023032301 ساره إبراهيم علي الفواز  1516
مسجل 
كلية طب االسنان ابملدينة اجلامعية  3751 6 مسجل معلومات 4087 5 معلومات

 93573 للطالبات/ الشؤون االدارية

مسجل  1037334438 نوره راشد حممد الدغيم  1517
 معلومات

كلية علوم احلاسب واملعلومات  3603 6 مسجل معلومات 4058 5
 92319 جلامعية للطالباتابملدينة ا

 1085813010 فهد حيي علي الفيفي  1518
مسجل 
 91787 مركز االتصاالت االدارية 6186 6 مسجل معلومات 3926 5 معلومات

مسجل  1065908301 فيصل مقرن عبدهللا املقرن  1519
 معلومات

 91492 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3630 6 مسجل معلومات 3907 5



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 1073841650 فاطمه علي حممد زويح  1520
مسجل 
 معلومات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/ قسم  3510 6 مسجل معلومات 3638 5
 39303 التغذية

 1024341792 نوح على على الصاحل  1521
مسجل 
مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1619 6 مسجل معلومات 1245 5 معلومات

 18343 املدير الطيب

1522  
عبدالرمحن عبدالعزيز عبدالرمحن 

 يصانالعف
مسجل  1014668089

 معلومات
مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  6187 6 مسجل معلومات 1424 5

 19973 مكتب استقبال املرضى

 1010314407 حممد على حممد جعفرى  1523
مسجل 
 معلومات

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  3409 6 مسجل معلومات 97 5
 28348 مكتب التقارير الطبية

مسجل  1070427925 بدهللا احلميدىحممد على ع  1524
 معلومات

 91366 وكيل اجلامعة 1707 6 مسجل معلومات 3884 5

 1092497021 هاشم ابراهيم فريج القثامى  1525
مسجل 
 معلومات

 31669 وكيل اجلامعة للمشاريع 6177 6 مسجل معلومات 3375 5

 1107947150 بشاير حممد سلطان بن سليم  1526
مشغل أجهزة 

 3881 5 مكتبية
شغل أجهزة م

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  6160 6 مكتبية
 91848 للطالبات

مشغل أجهزة  1074736263 راما عبد العزيز إبراهيم التميمي  1527
 مكتبية

مشغل أجهزة  4696 5
 مكتبية

 101502 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 6168 6

 5906 6 شة نساءمفت 2684 5 مفتشة نساء 1044305348 صباح عمر امحد القنوى  1528
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

10387 

 6237 6 مفتشة نساء 3873 5 مفتشة نساء 1073211862 موضي عثمان بالل حممد  1529
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

91829 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  5740 6 مفتشة نساء 2496 5 مفتشة نساء 1072988049 هناء عبدالرمحن منصور البخيت  1530
 11124 وحدة االمن والسالمة

وكالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة  4506 6 مفتشة نساء 2846 5 مفتشة نساء 1053085930 البندرى مسعود سعيد املطريى  1531
 30733 املتابعة امليدانية /اجلامعية للطالبات

مالحظ أعمال  1012116503 عبدالعزيز عبدهللا سلمان البندرى  1532
 خياطة

مالحظ أعمال  1019 5
 خياطة

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1693 6
 18424 اخلدمات العامة

 96405 طوير البيئةادارة االستدامة وت 243 6 ميكانيكي 4340 5 ميكانيكي 1064673088 ابسم حممد علي عناب  1533

 97892 ادارة النقل 4054 6 ميكانيكي 4276 5 ميكانيكي 1084638335 عبدهللا عبده علي عناب  1534

 95937 ادارة النقل 212 6 ميكانيكي 4514 5 ميكانيكي 1060585526 حممد عوض علي العيسي  1535

 104409 ادارة النقل 4543 6 ميكانيكي 4384 5 ميكانيكي 1087473730 بندر عبدالعزيز سليمان الذايب  1536

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  1301 6 ميكانيكي 4634 5 ميكانيكي 1012527758 تركي محد محود احلازمي  1537
 96505 التدريس واملوظفني

كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم  3292 6 ميكانيكي حديد 2541 5 ميكانيكي حديد 1087165807 انصر حممد سعد اليحىي  1538
 26893 الزراعيةاهلندسة 

ادارة التعاون الدويل والتوأمة العلمية  1498 6 انسخ آله 4073 5 انسخ آله 1036061677 حممد عبدالعزيز حممد بن مهنا  1539
 92134 والعاملية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 91487 ادارة اجلمعيات العلمية 1437 6 انسخ آله 3883 5 انسخ آله 1029561071 مازن ضاوى محود العتييب  1540

 92422 ادارة اجلمعيات العلمية 3387 6 مسجل معلومات 3935 5 انسخ آله 1069229530 احلريبحممد فارع وازن   1541

ادارة اخلدمات واملرافق العامة  3459 6 مسجل معلومات 4056 5 انسخ آله 1113811317 اعتزاز صاحل فايز جريس  1542
 91910 ابملدينة اجلامعية للطالبات

االدارة العامة للتشغيل والصيانة/  1645 6 انسخ آله 3924 5 انسخ آله 1014258949 هاين موسى حممد الشريقي النخلي  1543
 110306 إدارة صيانة جممع اخلدمات

 30604 االدارة العامة للعالقات واالعالم 3568 6 انسخ آله 3174 5 انسخ آله 1043023629 عبدهللا سلطان عبدهللا الراشد  1544

االدارة العامة للعالقات واالعالم/  877 6 انسخ آله 2696 5 سخ آلهان 1021218845 حممد عبدالرمحن راشد احلساوي  1545
 28244 االتصاالت االدارية

 91626 االدارة العامة للمشاريع 3974 6 مسجل معلومات 3836 5 انسخ آله 1087560916 عبدالعزيز انصر عبدالعزيز احلويل  1546

 36675 االدارة القانونية 1492 6 انسخ آله 3206 5 انسخ آله 1011153085 عبدهللا صاحل عبدالرمحن اليحيا  1547

 36163 االدارة القانونية 3683 6 انسخ آله 3224 5 انسخ آله 1132749043 فيصل طلعت ابراهيم مكى  1548

 91421 االدارة املالية 3423 6 انسخ آله 3906 5 انسخ آله 1072396771 مشعل عبد هللا محد البيشان  1549



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 31522 إدارة املستودعات 1726 6 انسخ آله 261 5 انسخ آله 1068408937 حممد عبدهللا محد اجلريوى  1550

 91681 إدارة املستودعات 3556 6 انسخ آله 3980 5 انسخ آله 1072199639 نواف حممد خربوش  القحطاين  1551

 35118 ادارة النقل 1519 6 انسخ آله 4115 5 انسخ آله 1063625501 فارس حزام عليان العتيىب  1552

 91372 ادارة صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 1639 6 انسخ آله 3835 5 انسخ آله 1021609068 رمحن عبدهللا الزوماثمر عبدال  1553

 91474 ادارة منظومة صناعة املعرفة 948 6 انسخ آله 4003 5 انسخ آله 1070934565 سعدون فيحان سعد املطريي  1554

 91604 برانمج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 6162 6 انسخ آله 4064 5 انسخ آله 1012828701 عزيزه ابراهيم محد اخلويتم  1555

 91718 برانمج كراسي البحث العلمي 1501 6 انسخ آله 3911 5 انسخ آله 1071944647 مالك مناور الرحيمي املطريي  1556

 1635 6 انسخ آله 272 5 انسخ آله 1002017794 عبدالكرمي سعد عايض العتيىب  1557
لتدريس عمادة اعضاء هيئة ا

واملوظفني/ ادارة تنمية املوارد البشرية  
 وحدة االبتعاث

28959 

 1526 6 انسخ آله 162 5 انسخ آله 1068890837 راشد فيحان معدي العتييب  1558
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة االستحقاقات

30998 

 35436 عمادة الدراسات العليا 1926 6 مسجل معلومات 3264 5 خ آلهانس 1007809278 يوسف حسن عبدهللا ال حميا  1559



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 92483 عمادة الدراسات العليا 3596 6 انسخ آله 4082 5 انسخ آله 1052142047 ثرايء حزام غرامه الكعيب  1560

 عمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن 6196 6 انسخ آله 3017 5 انسخ آله 1004550131 عبدهللا الىف عيد الصاحلى  1561
 21636 الطالب

 91951 عمادة شؤون املكتبات 6166 6 انسخ آله 3998 5 انسخ آله 1092191699 انتصار سعد حممد صاحل  1562

 92368 عمادة شؤون املكتبات 1477 6 انسخ آله 3976 5 انسخ آله 1041613785 عواطف مناور إبراهيم املطريي  1563

 92623 كلية ادارة االعمال 871 6 انسخ آله 3925 5 هانسخ آل 1090287275 ضيف هللا سعود ضيف هللا العتييب  1564

كلية ادارة االعمال/ وكيل الكلية  6164 6 انسخ آله 2764 5 انسخ آله 1009235662 حممد مساعد اثين العنزي  1565
 31024 للشؤون االكادميية

دينة اجلامعية كلية اآلداب ابمل 1640 6 انسخ آله 293 5 انسخ آله 1012828685 حصه ابراهيم محد اخلويتم  1566
 25113 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  6165 6 انسخ آله 3369 5 انسخ آله 1038091524 ليلى منصور حممد اجلريس  1567
 35140 للطالبات

 35497 كلية اآلداب/ الشؤون االدارية 3488 6 مسجل معلومات 3303 5 انسخ آله 1036729687 فهد عبداهلادي سعد العنزي  1568

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  3505 6 مسجل معلومات 4046 5 انسخ آله 1084619889 يل صاحل عبدالعزيز بن عبيكانهد  1569
 92576 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

ن كلية الرتبية/ وكيل الكلية للشؤو  252 6 انسخ آله 278 5 انسخ آله 1004649123 عامر حسني عمر العمرى  1570
 26988 االكادميية

كلية احلقوق والعلوم السياسية/ وكيل  908 6 انسخ آله 3667 5 انسخ آله 1010719977 فهد سعد علي احلماد  1571
 88425 الكلية للجودة والتطوير

 90986 كلية السياحة واالاثر 935 6 انسخ آله 888 5 انسخ آله 1065339937 انصر عيد حسني العتييب  1572

 30997 كلية السياحة واالاثر/ مدير االدارة 1643 6 انسخ آله 239 5 انسخ آله 1071768939 خالد حسني هادى حرىب  1573

 91427 كلية العلوم الطبية التطبيقية 4429 6 مسجل معلومات 3961 5 انسخ آله 1061276463 حسني حسن جابر ودعاين  1574

شؤون كلية العلوم الطبية التطبيقية/ ال 6154 6 انسخ آله 295 5 انسخ آله 1049275751 بندر عويض عبدالعزيز العتييب  1575
 27262 االدارية

كلية العلوم الطبية التطبيقية/ الشؤون  3535 6 مسجل معلومات 481 5 انسخ آله 1100606985 عبدالعزيز سعد عبداحملسن احلسينان  1576
 27410 االدارية

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1636 6 انسخ آله 3814 5 انسخ آله 1001206653 نوره سامل سعد البادي  1577
 91478 ت/ قسم الرايضياتللطالبا

 103871 كلية اجملتمع ابلرايض 1644 6 انسخ آله 3501 5 انسخ آله 1000107969 خالد سليمان حممد الدخيل هللا  1578

كلية علوم احلاسب واملعلومات/  6159 6 انسخ آله 548 5 انسخ آله 1004126247 سلطان فيصل حممدابواخلري ابوشال  1579
 28760 الشؤون االدارية



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 98618 مدير اجلامعة 3869 6 انسخ آله 250 5 انسخ آله 1069556395 بن عبدهللا بن حممد الرشيد لؤي  1580

 91480 مركز تقنيات الطاقة املستدامة 1460 6 مسجل معلومات 3801 5 انسخ آله 1049361825 حسني علي مشبب القحطاين  1581

 27456 مستشفى امللك خالد اجلامعي 6163 6 انسخ آله 2189 5 انسخ آله 1041082882 موسى حسني جزاء العتيىب  1582

 88341 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3511 6 مسجل معلومات 3675 5 انسخ آله 1015030545 أمحد حسني عبده دوداين  1583

 88558 مشروع وادي الرايض للتقنية 3665 6 مسجل معلومات 3674 5 انسخ آله 1030808883 عبدالكرمي سعيد حممد سعيد  1584

 31049 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو 309 6 انسخ آله 3248 5 انسخ آله 1036543419 بدهللا قاسم االمحرىماهر ع  1585

وكالة اجلامعة للمشاريع/ ادارة  869 6 انسخ آله 3676 5 انسخ آله 1008051169 قاسم حممد حسن اجلابري  1586
 39330 الشؤون االدارية

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  6167 6 انسخ آله 4100 5 انسخ آله 1004185201 حممد موسى عبد العزيز احلكمي  1587
 38637 والبحث العلمي

 6195 6 انسخ آله 3993 5 انسخ آله 1023497249 حممد سفر عبدالرمحن ال سعد  1588
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي/ مساعد الوكيل 
 للشؤون العلمية

92631 

 38799 وكيل اجلامعة للمشاريع 1822 6 انسخ آله 3778 5 انسخ آله 1035243813 يفهد محد راشد القميز   1589



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 29244 ادارة االسكان 889 6 انسخ آله بلغتني 637 5 انسخ آله بلغتني 1035805967 حممد على حممد النعمى  1590

اعضاء هيئة التدريس  عمادة 1128 6 انسخ آله بلغتني 207 5 انسخ آله بلغتني 1081111559 وليد صاحل خليف احلرىب  1591
 35584 واملوظفني/ العميد

1592  
حكيم  مشرع  مطلق العصيمي 

 العتييب
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  572 6 انسخ آله بلغتني 2383 5 انسخ آله بلغتني 1073407718

 102043 اجملتمع

 28966 كلية الصيدلة 583 6 انسخ آله بلغتني 211 5 انسخ آله بلغتني 1022728040 عبدهللا زيد سيف املشارى  1593

كلية الطب ابملدينة اجلامعية  1407 6 انسخ آله بلغتني 205 5 انسخ آله بلغتني 1080227331 هدى عبدالرمحن حممد السلطان  1594
 31520 للطالبات

 36225 مدير االدارة كلية اللغات والرتمجة/ 1130 6 انسخ آله بلغتني 2341 5 انسخ آله بلغتني 1024143404 مازن عواض سفران املطريي  1595

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  1156 6 انسخ آله بلغتني 79 5 انسخ آله بلغتني 1056036773 منري محود منور الرشيدى  1596
 30980 االتصاالت االدارية

ت اجلامعة فرع املشرف على كليا 256 6 انسخ آله بلغتني 2386 5 انسخ آله بلغتني 1051768396 اثمر عبدهللا سلطان الرشيد  1597
 101757 املزامحية

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  879 6 انسخ آله بلغتني 305 5 انسخ آله بلغتني 1126730926 سعود حسيان عقيل العنزي  1598
 29200 والبحث العلمي/ امانة جملس اجلامعة

 927 6 نيانسخ آله بلغت 2779 5 انسخ آله بلغتني 1067334910 عبدالكرمي مطر تركى املناعى  1599
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي/ مساعد الوكيل 
 للتبادل املعريف ونقل التقنية

35159 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 871 4 خياط 1042570489 محزه صاحل عطيه العطيه  1600
مالحظ أعمال 

 خياطة
 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/ 1019 5

 22652 اخلدمات العامة

 88586 عمادة التعامالت االلكرتونية 4079 5 سكرتري خاص 2222 4 سكرتري خاص 1012624845 خلود صاحل حممد الفوزان  1601

االدارة املالية ابملدينة اجلامعية  4369 5 كاتب 4451 4 كاتب 1011045919 نوره انيف مطر البقمي  1602
 100786 للطالبات

 18532 املشرتايت/ قسم االرشيفادارة  342 5 مأمور مشرتايت 50 4 كاتب 1074797000 مسفر مانع سامل القحطاىن  1603

 100889 ادارة امالك اجلامعة 2990 5 كاتب 1204 4 كاتب 1019103868 حسن علي امحد املبارك  1604

 100932 أقسام العلوم اإلنسانية 4852 5 كاتب 4418 4 كاتب 1076375425 جنود بنت راشد بن انصر الشرعان  1605

1606  
اضواء بنت حممد بن ابراهيم بن 

 3295 5 سكرتري 4635 4 كاتب 1069111522 صليهم
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة شؤون املوظفات

97106 

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  550 5 كاتب 1192 4 كاتب 1001038213 نوف بنت صاحل بن عبدهللا السويد  1607
 101660 اجلامعية للطالبات

 92266 عمادة شؤون املكتبات 4518 5 أمني مكتبة 1142 4 كاتب 1084653524 ء بندر عبدالعزيز اجلديدالربا  1608

 101537 كلية اآلداب/ الشؤون االدارية 12 5 كاتب 1195 4 كاتب 1045336797 امحد حممد سليمان احلريب  1609



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

1610  
مد نوره عبدالعزيز بن عبدهللا بن حم

 محيدين
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2729 5 كاتب 3424 4 كاتب 1032519579

 106703 للطالبات

1611  
غدير بنت فرحان بن زيد االسعدي 

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2460 5 كاتب 4436 4 كاتب 1040734574 العتييب
 105137 للطالبات

اجلامعية كلية العلوم ابملدينة  2994 5 كاتب 5000 4 كاتب 1008928523 شروق علي محد الدوسري  1612
 100719 للطالبات/ قسم علم احليوان

كلية علوم احلاسب واملعلومات  1015 5 سكرتري 4683 4 كاتب 1049948456 سهام علي حمسن املالكي  1613
 101292 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 96968 ض للتقنيةمشروع وادي الراي 1766 5 سكرتري 4324 4 كاتب 1068578010 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ال عبيد  1614

وكالة اجلامعة للمشاريع ابملدينة  4828 5 كاتب 1061 4 كاتب 1030754277 سعده فرحان فروان العنزى  1615
 28436 اجلامعية للطالبات/ الشؤون االدارية

 5202 ادارة النقل/ ورشة السيارات 3945 5 حلام 1042 4 حلام 1026941748 محد حممد فريح الدوسرى  1616

 27757 دار جامعة امللك سعود للنشر 509 5 جملد 5046 4 جملد 1119827440 رمحن عبدهللا املنصورعبدهللا عبدال  1617

1618  
حسينه محيد مجعان ال غريب 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  4535 5 مراقب خدمات 4906 4 مراقب 1016995795 الدوسري
 100626 املدير التنفيذي لشؤون املرضى

1619  
يع بسمه بنت خالد بن سعد املن

 البيشي
مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  4859 5 مراقب خدمات 5001 4 مراقب 1035193257

 100718 املغسلة



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/ 2675 5 مراقب خدمات 4453 4 مراقب 1088162134 رفعه بنت علي بن صاحل بن متيم  1620
 101309 وحدة االمن

 1019286713 عبدالرمحن حممد محود املزيىن  1621
مراقب أمن و 

 930 4 سالمة
مراقب أمن و 

 2417 5 سالمة
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

15933 

مراقب أمن و  1062367360 عبيد حيىي قاسم مكرش  1622
 سالمة

مراقب أمن و  3352 4
 سالمة

5 3856 
ي/ ادارة ادارة السالمة واالمن اجلامع

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

18829 

 1053513568 حممد شارع منري العصيمي  1623
مراقب أمن و 

 سالمة
4 963 

مراقب أمن و 
 سالمة

5 3853 
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

18832 

مراقب أمن و  1046061758 جابر موسى امحد كعىب  1624
 سالمة

مراقب أمن و  1143 4
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2805 5
 18830 اجلامعي

 1073303644 صاحل بن علي بن صاحل اليامي  1625
مراقب أمن و 

 سالمة
4 4439 

مراقب أمن و 
 سالمة

5 2477 
االدارة العامة للسالمة واالمن 
 اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية

 قسم التحكم والسيطرة
98072 

 1036303285 فايز فهد فرحان السبيعي العنزي  1626
مراقب أمن و 

 1229 4 سالمة
مراقب أمن و 

 3857 5 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن ابمللز

18898 

و مراقب أمن  1036259487 خليل على حسني فواز  1627
 سالمة

مراقب أمن و  1177 4
 سالمة

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  3691 5
 18831 وحدة االمن والسالمة

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4861 5 مراقب خدمات 4285 4 مراقب خدمات 1047748072 رحاب  عبدهللا بن علي املطرود  1628
 98446 للطالبات

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  4860 5 مراقب خدمات 4400 4 مراقب خدمات 1056282542 مسريه بنت فرج بن موسى اهلادي  1629
 99494 وحدة االمن والسالمة



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4208 5 مراقب طلبة 1373 4 مراقب طلبة 1038653760 جنالء ابراهيم عبدالعزيز  السحيم  1630
 35928 اجملتمع

 99322 ادارة االسكان 4489 5 مساعد إداري 4674 4 مساعد إداري 1074276203 عبداالله بن محد بن صاحل العطاهللا  1631

 98590 ادارة االسكان 2709 5 كاتب 3619 4 مساعد إداري 1060234646 فضل امحد علي خرف  1632

1633  
عبدالرمحن اليف حبيليص الضبيطي 

 املطريي
ويل والتوأمة العلمية ادارة التعاون الد 4836 5 مساعد إداري 4605 4 مساعد إداري 1061750491

 96023 والعاملية

ادارة التعاون الدويل والتوأمة العلمية  4421 5 مساعد إداري 4614 4 مساعد إداري 1044255469 فاروق حممد احلسن ال علي زرابن  1634
 97476 والعاملية

1635  
سلطان بن عويضه بن حويفض 

 املخلفي احلريب
 98716 ارة اجلمعيات العلميةاد 778 5 كاتب 3925 4 مساعد إداري 1075490654

1636  
مشاري بن شارع بن حممد الروقي 

 97281 ادارة اجلمعيات العلمية 4338 5 مساعد إداري 3980 4 مساعد إداري 1060991864 العتييب

 99952 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 4868 5 كاتب 4761 4 مساعد إداري 1052726849 انيف بن سلمان بن صاحل الناصر  1637

 99785 االدارة العامة للمشاريع 4838 5 مساعد إداري 3556 4 مساعد إداري 1087551915 اجد رجاء حممد الوهيب احلريبم  1638

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4671 5 مأمور استعالمات 4416 4 مساعد إداري 1035411576 عائشه سعد حممد بن حوابن  1639
 97920 ابملدينة اجلامعية للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

إدارة العالقات العامة واإلعالم  4854 5 مأمور استعالمات 4992 4 مساعد إداري 1032854091 ه انصر عبدهللا اهلاليلفاطم  1640
 99333 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 97708 إدارة املستودعات 4251 5 مساعد إداري 3702 4 مساعد إداري 1070566201 حممد زيد ابراهيم الكعيب  1641

1642  
بن علي آل مسعد  بدور بنت عبدهللا

 القرين
 101509 ادارة مراقبة املخزون 2233 5 مراقب عهدة 3933 4 مساعد إداري 1073263772

1643  
غاده محود بن خليف بن علي بن 

 خليف الشمري
 104505 أقسام العلوم اإلنسانية 4280 5 مساعد إداري 3827 4 مساعد إداري 1000182053

 105236 أقسام العلوم اإلنسانية 4429 5 مساعد إداري 3848 4 مساعد إداري 1069896882 مالك عبدالرمحن أمحد عبدهللا اابمني  1644

 100864 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2464 5 سكرتري 4396 4 مساعد إداري 1022039737 اهلنوف انصر حممد العجالن  1645

 96250 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4829 5 مساعد إداري 4185 4 مساعد إداري 1092744489 ثناء سعيد حممد الشهراين  1646

 96444 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2753 5 مساعد إداري 4663 4 مساعد إداري 1018581684 رحاب حممد علي اجلمعه  1647

 103138 ةاقسام العلوم والدراسات الطبي 4482 5 مساعد إداري 4276 4 مساعد إداري 1075114833 جنود عبدالكرمي صاحل العلي  1648

 97671 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4373 5 مساعد إداري 4774 4 مساعد إداري 1041613413 هدى بنت ابراهيم بن صاحل العكيلي  1649



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

1650  
لي جيهان بنت عبيد بن ابراهيم الشمي

 الشمري
 106537 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4809 5 سكرتري 4563 4 مساعد إداري 1080897083

1651  
ره عبدهللا بن عبدهللا بن سليمان سا

 104526 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4243 5 مساعد إداري 3707 4 مساعد إداري 1076080330 العبيد

 104456 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4839 5 مساعد إداري 3931 4 مساعد إداري 1059611895 هاله خالد بن حممد بن فهد املدوح  1652

 99229 برانمج احباث املؤشرات احليوية 4308 5 مساعد إداري 3825 4 مساعد إداري 1067900710 دالعزيز بن صاحل الصاحليفهد بن عب  1653

1654  
هدى بنت عبدهللا بن علي آل مسعد 

 القرين
 100587 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 438 5 سكرتري 5038 4 مساعد إداري 1042309755

 95831 برانمج الشراكة العلمية الدولية 3812 5 مساعد إداري 3646 4 مساعد إداري 1063966277 لعمريحممد عبدالعزيز عبدهللا ا  1655

 4723 5 مساعد إداري 3723 4 مساعد إداري 1068825791 سويد بن عبدالعزيز بن سويد السويد  1656
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة االستحقاقات

98218 

 4819 5 مساعد إداري 4660 4 مساعد إداري 1073974097 عبدالعزيز عبيد سعد الرشود  1657
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة االستحقاقات

100121 

1658  
فارس بن مزيد بن داخل الشاطري 

 4591 5 مساعد إداري 4458 4 مساعد إداري 1076042298 املطريي
ء هيئة التدريس عمادة اعضا

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة الرتقيات

95971 

 1223 5 كاتب 3817 4 مساعد إداري 1058467091 علي حيىي حممد محدي  1659
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة شؤون املوظفني  
 وحدة املساندة

104403 



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4644 5 مساعد إداري 4422 4 يمساعد إدار  1066874486 عبدهللا طلق صاحل العتييب  1660
 99264 واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني

 3828 5 مساعد إداري 3942 4 مساعد إداري 1091858124 ماجد خليف صنهات احلريب  1661
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني 
 وحدة االتصاالت االدارية

98023 

1662  
حممد بن جازي بن خالد القرمودي 

 البقمي
 4253 5 مساعد إداري 3722 4 مساعد إداري 1085450581

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني 
وحدة خدمات منسويب اجلامعة 

 واملتقاعدين

99861 

 4590 5 كاتب 3760 4 مساعد إداري 1086356159 سجى سعد  عبدهللا القريشي  1663
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
املوظفات  وحدة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

101043 

 4396 5 مساعد إداري 3731 4 مساعد إداري 1055422545 فاطمه بنت مسفر بن حممد امليموين  1664
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 شؤون املوظفات املوظفات  وحدة

96826 

 4625 5 مساعد إداري 3636 4 مساعد إداري 1072456583 امساء عبداحملسن بن صاحل العمري  1665
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة االتصاالت االدارية

104464 

 4863 5 كاتب 3897 4 مساعد إداري 1000385086 مهاء عبدالرمحن حممد احملياء  1666
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ وكالة العمادة لشؤون 
 املوظفات  وحدة عالقات املوظفات

105347 

1667  
عذاري بنت عبدهللا بن قاعد احلايف 

 العتييب
عمادة البحث العلمي ابملدينة  4202 5 مساعد إداري 4427 4 مساعد إداري 1044542395

 99282 اجلامعية للطالبات

عمادة البحث العلمي ابملدينة  1095 5 سكرتري 4831 4 مساعد إداري 1031943747 منريه عبدهللا ابراهيم الدغيثر  1668
 101362 اجلامعية للطالبات

 97023 عمادة التعامالت االلكرتونية 4791 5 مساعد إداري 4677 4 مساعد إداري 1006175648 مرزوقه بنت سليم بن حتسني بن سعيد  1669



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 96722 عمادة التعامالت االلكرتونية 2723 5 كاتب 4393 4 مساعد إداري 1012546279 انصر بن عثمان مدخلينوال بنت   1670

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  4815 5 مساعد إداري 4506 4 مساعد إداري 1059532034 اانس سامل عبدالرمحن العنرب  1671
 96590 اجلامعية للطالبات

1672  
ن مسفر الصعييب عبدالرمحن بن سامل ب

 املطريي
عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  4834 5 مساعد إداري 4611 4 مساعد إداري 1028684320

 98557 بعد

 100232 عمادة الدراسات العليا 2192 5 سكرتري 4024 4 مساعد إداري 1067333169 اهلنوف عبدهللا حممد العيد  1673

1674  
أشواق بنت حممد راشد بن عبدهللا 

 يليالغف
 101736 عمادة الدراسات العليا 219 5 كاتب 3547 4 مساعد إداري 1073879130

1675  
شيخه بنت انصر بن غازي الرباق 

 العتييب
 101137 عمادة الدراسات العليا 117 5 سكرتري 4641 4 مساعد إداري 1069703781

 99270 عمادة الدراسات العليا 4389 5 مساعد إداري 5026 4 مساعد إداري 1011434477 هاال مطر تركي العتييب  1676

 98756 عمادة الدراسات العليا 4853 5 كاتب 3986 4 مساعد إداري 1059052975 وائل محد حممد الراجح  1677

 97619 عمادة الدراسات العليا/ العميد 4846 5 مساعد إداري 4558 4 مساعد إداري 1054223779 حصه سعد عثمان الزهراين  1678

 97676 عمادة الدراسات العليا/ العميد 4432 5 مساعد إداري 4102 4 مساعد إداري 1074710672 لعتييبحنان بنت كتاب  معدي ا  1679



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 100883 عمادة القبول والتسجيل 4840 5 مساعد إداري 4202 4 مساعد إداري 1010350047 اشواق علي بن راشد الصميدع  1680

 99999 عمادة القبول والتسجيل 4405 5 مساعد إداري 3647 4 مساعد إداري 1068751344 صاحل بن سامي بن عبدهللا الشيحه  1681

1682  
فهد بن شايع بن عبداهلادي املشعيب 

 السبيعي
 96391 عمادة القبول والتسجيل 259 5 سكرتري 3915 4 مساعد إداري 1074067479

 98087 قبول والتسجيلعمادة ال 4400 5 مساعد إداري 4280 4 مساعد إداري 1072555715 مشاري عبدالرمحن عبدهللا احلمود  1683

 98389 عمادة القبول والتسجيل 956 5 سكرتري 4147 4 مساعد إداري 1081352757 انيف بن عبيد بن سليم العبيد  1684

 95936 عمادة القبول والتسجيل 4270 5 مساعد إداري 4367 4 مساعد إداري 1027910247 انيف عياد غثيث الشمري  1685

 96647 عمادة شؤون الطالب 4823 5 مساعد إداري 3616 4 مساعد إداري 1076899705 ابراهيم انصر ابراهيم ابو محيد  1686

 98382 عمادة شؤون الطالب 4856 5 مساعد إداري 4571 4 مساعد إداري 1071967879 راشد عبدهللا راشد املنيع  1687

 101310 ون الطالبعمادة شؤ  4833 5 مساعد إداري 4088 4 مساعد إداري 1093473682 صابرين اندر معصوم البخاري  1688

 97570 عمادة شؤون الطالب 2636 5 كاتب 4579 4 مساعد إداري 1092296381 عبدالرمحن موسى عبدالرمحن اجلابر  1689



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
 مسماها

رتبة
املــ

 

 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  4412 5 مساعد إداري 4278 4 مساعد إداري 1079691943 مها عبدالرمحن بن صاحل العقيل  1690
 98393 يضاجلامعية للطالبات/ النادي الراي

1691  
أمريه بنت عيضه حامد البنيوسي 

عمادة شؤون الطالب/ وكيل العمادة  4843 5 مساعد إداري 4917 4 مساعد إداري 1029418678 احلارثي
 97870 للتطوير واجلودة

ادة عمادة شؤون الطالب/ وكيل العم 4830 5 مساعد إداري 3728 4 مساعد إداري 1065492991 راشد حممد عبدالرمحن الفارس  1692
 99797 للتطوير واجلودة

عمادة شؤون الطالب/ وكيل العمادة  4706 5 مساعد إداري 4232 4 مساعد إداري 1100503489 زيد بن علي بن محد احلامد  1693
 96049 للتطوير واجلودة

 101530 باتعمادة شؤون املكت 3347 5 أمني مكتبة 3736 4 مساعد إداري 1077438214 خدجية خالد عبدهللا بن تومي التومي  1694

 101091 عمادة شؤون املكتبات 67 5 كاتب 4303 4 مساعد إداري 1059798924 فاديه حممد  علي القحطاين  1695

 101018 عمادة شؤون املكتبات 2698 5 كاتب 4243 4 مساعد إداري 1020050975 فاطمه حسن علي راجحي  1696

 96835 عمادة شؤون املكتبات 2948 5 اعد إداريمس 4164 4 مساعد إداري 1046690788 مها بنت عياده  شلش الشمري  1697

 100753 عمادة شؤون املكتبات 99 5 كاتب 3930 4 مساعد إداري 1056301672 هيفاء فهد بن انصر العثمان  1698

 96450 كرسي احلوسبة احمليطة واملتنقلة 4862 5 كاتب 4489 4 مساعد إداري 1065333369 وحيد ابراهيم جربان فيفي  1699



 

 رقم السجل املدين االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

 102085 كلية ادارة االعمال 4864 5 مساعد إداري 3625 4 مساعد إداري 1017934728 د بن عبدهللا النويصرخالد بن ولي  1700

1701  
حممد مبارك سعيد آل هديبان 

 99063 كلية ادارة االعمال 2656 5 كاتب 4383 4 مساعد إداري 1072884271 الدوسري

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  4814 5 د إداريمساع 4391 4 مساعد إداري 1047570914 جنود فهد صاحل املانع  1702
 105124 للطالبات

 97014 كلية ادارة االعمال/ الشؤون االدارية 4821 5 مساعد إداري 3479 4 مساعد إداري 1092503596 عبدهللا أمحد علي جاري  1703

1704  
بسمه مسفر حممد آل حمسون 

 امليموين
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4844 5 اريمساعد إد 3977 4 مساعد إداري 1060687066

 96594 للطالبات

 98098 كلية اآلداب/ قسم االعالم 2711 5 كاتب 4290 4 مساعد إداري 1073135582 حسام صاحل محد التيسان  1705

 100244 كلية اآلداب/ قسم االعالم 4356 5 مساعد إداري 3505 4 مساعد إداري 1066445428 عمر عبدالعزيز عثمان املسند  1706

1707  
محود بن حمارب بن بشري السحيمي 

 احلريب
كلية اآلداب/ قسم الدراسات  265 5 كاتب 3785 4 مساعد إداري 1061207898

 100316 االجتماعية

 104159 كلية الرتبية 3092 5 سكرتري 3570 4 مساعد إداري 1082960657 عبداهلادي سامل راشد القحطاين  1708

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4392 5 مساعد إداري 4857 4 مساعد إداري 1011270905 تغريد بنت راشد  انصر اجلليفي  1709
 100404 للطالبات



 

 رقم السجل املدين االسم م
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 مسماها رقمها

رتبة
املــ

 

 رقمها

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4845 5 مساعد إداري 4637 4 مساعد إداري 1012986251 هتاين بنت انشي  محد العتييب  1710
 98466 للطالبات

1711  
سلمى بنت سامل بن حممد بن حسني 

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4858 5 مساعد إداري 4167 4 مساعد إداري 1068453636 يكانشو 
 100173 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  4827 5 كاتب 4490 4 مساعد إداري 1068404159 نوره سعد ظافر القحطاين  1712
 96601 للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  60 5 كاتب 3767 4 مساعد إداري 1073642082 ملى بنت حممد بن مبارك آل سليمان  1713
 101556 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  948 5 سكرتري 4972 4 مساعد إداري 1000999415 مرمي حممد عبدالعزيز السليم  1714
 98820 ابملدينة اجلامعية للطالبات

1715  
هللا نوف بنت أمحد  عقيل بن عبد

 الطيار
كلية احلقوق والعلوم السياسية  4439 5 مساعد إداري 4329 4 مساعد إداري 1073881409

 97717 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية/  61 5 سكرتري 4247 4 مساعد إداري 1003263694 سليمان بن سعد بن سلمان الكنهل  1716
 99085 العميد

كلية احلقوق والعلوم السياسية/ وكيل  4491 5 مساعد إداري 5011 4 مساعد إداري 1004934442 عبدالرمحن بن عبيد خالد بن سعد بن  1717
 98292 الكلية للشؤون االكادميية

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4865 5 مساعد إداري 3955 4 مساعد إداري 1062575053 سلوى علي حسن قرادي  1718
 100229 اجملتمع

كلية السياحة واالاثر ابملدينة  4831 5 مساعد إداري 4385 4 مساعد إداري 1046195127 احل بن ابراهيم احلريبمسر ص  1719
 97624 اجلامعية للطالبات
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 رقمها

كلية السياحة واالاثر ابملدينة  2995 5 كاتب 4350 4 مساعد إداري 1046867535 مسريه جابر بن امحد النجعي  1720
 99033 اجلامعية للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  552 5 كاتب 4996 4 مساعد إداري 1047303035 عوض  تركي بن الدلبحي العتييب امينه  1721
 96879 للطالبات

1722  
نوال بنت جزاء بن عشيش 

 عبيداملخلفي احلريب
كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4395 5 مساعد إداري 4910 4 مساعد إداري 1022934150

 96871 للطالبات

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  4486 5 كاتب 3934 4 مساعد إداري 1076292745 ابتسام خلف سعد املطريي  1723
 95872 للطالبات/ وكيلة الكلية

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  4503 5 مساعد إداري 5035 4 مساعد إداري 1059118990 خلود بنت محد محود احلازمي  1724
 116789 اتاجلامعية للطالب

كلية العلوم/ قسم االحصاء وحبوث  4564 5 مساعد إداري 4061 4 مساعد إداري 1079992002 عمر مرزوق دوجان احلريب  1725
 95789 العمليات

 100756 كلية العمارة والتخطيط 4857 5 مساعد إداري 4825 4 مساعد إداري 1040515965 سعود حممد سعود القباين  1726

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  2794 5 كاتب 4315 4 مساعد إداري 1069337739 رويسهنى عبدالعزيز جزاء ال  1727
 101229 اجلامعية للطالبات

1728  
جنالء محود خليف علي خليف 

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  4813 5 مساعد إداري 3903 4 مساعد إداري 1000182020 الشمري
 104506 اجلامعية للطالبات

كلية اللغات والرتمجة/ قسم اللغات  4078 5 سكرتري 4871 4 مساعد إداري 1037580113 العتييب حممد عيد فيحان  1729
 98652 احلديثة
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 99415 ارةكلية اللغات والرتمجة/ مدير االد 4267 5 مساعد إداري 3798 4 مساعد إداري 1066525377 ماجد عبدالعزيز عبدهللا الزومان  1730

1731  
ال عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن 

 99190 كلية اجملتمع ابلرايض/ املستودع 4835 5 مساعد إداري 4502 4 مساعد إداري 1072490145 مهوي االمسري

 97277 كلية اهلندسة/ االتصاالت االدارية 4818 5 مساعد إداري 4741 4 مساعد إداري 1005572183 سليمان بن سلمان بن جربان الودعاين  1732

 97647 كلية طب االسنان 4824 5 مساعد إداري 4082 4 مساعد إداري 1066577352 يداشواق بنت محد بن سليمان ابومح  1733

 99171 كلية طب االسنان 3581 5 مساعد إداري 3489 4 مساعد إداري 1125680742 امريه عبدهللا عبود املصلوخي العنزي  1734

 97976 لية طب االسنان/ وحدة اجلودةك 4263 5 مساعد إداري 4273 4 مساعد إداري 1063054827 منر انصر خالد الغريب  1735

كلية علوم االغذية والزراعة/ الشؤون  3970 5 مساعد إداري 3744 4 مساعد إداري 1095035430 حيىي بن علي بن علي قحل  1736
 97882 االدارية

قسم  كلية علوم االغذية والزراعة/ 14 5 كاتب 3712 4 مساعد إداري 1072356734 خالد سعود سعد اجلميلي احلريب  1737
 96970 علوم الرتبة

 119997 كلية علوم احلاسب واملعلومات 4512 5 مساعد إداري 4173 4 مساعد إداري 1058646736 متعب حممد سعيد شاهر  1738

 109481 كلية علوم الرايضة والنشاط البدين 2710 5 كاتب 4083 4 مساعد إداري 1069260600 عبد هللا نوار حممد العصيمي  1739
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1740  
ن بن صاحل بن خوله بنت سليما

 عبدالرمحن البطي
ية املخترب املركزي ابملدينة اجلامع 4855 5 مساعد إداري 4140 4 مساعد إداري 1022622961

 102322 للطالبات

مركز خدمات ذوي االحتياجات  4812 5 مساعد إداري 4316 4 مساعد إداري 1089366296 مزنه محد بن سعيد الدوسري  1741
 99050 لطالباتاخلاصة ابملدينة اجلامعية ل

 102026 مستشفى امللك خالد اجلامعي 4457 5 كاتب 3558 4 مساعد إداري 1078829452 عبدهللا حممد علي الزهراين  1742

 99279 مستشفى امللك خالد اجلامعي 762 5 سكرتري 4352 4 مساعد إداري 1065390336 حممد جابر مفرح مسرحي  1743

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  4222 5 مساعد إداري 3679 4 إداري مساعد 1069632758 حبيب متعب حبيب العتييب  1744
 96944 وحدة االمن والسالمة

1745  
حممد بن ديل بن مشعان السبيعي 

 العنزي
 102280 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4866 5 مساعد إداري 4644 4 مساعد إداري 1126859360

 99566 مشروع وادي الرايض للتقنية 4841 5 مساعد إداري 4234 4 مساعد إداري 1072120221 إبراهيم عبد هللا إبراهيم العدواين  1746

 98188 معهد التصنيع املتقدم 1942 5 كاتب 3935 4 مساعد إداري 1083924371 نواف انئف خفران السهلي  1747

 97538 ت العربيةمعهد اللغواي 4817 5 مساعد إداري 4890 4 مساعد إداري 1044034203 تركي بن عايض بن عويض احلريب  1748

 96635 معهد اللغوايت العربية 4376 5 مساعد إداري 4778 4 مساعد إداري 1022484305 منرية عبدالعزيز سعود ال دهام  1749
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 مسماها رقمها

رتبة
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 101954 معهد اللغوايت العربية/ العميد 4132 5 سكرتري 4766 4 مساعد إداري 1043971751 حممد بن انصر حممد الصياحي  1750

 96259 معهد امللك سلمان لرايدة االعمال 4212 5 مساعد إداري 3819 4 مساعد إداري 1070734585 نزيمحدان مقبل محدان الع  1751

وكالة اجلامعة للمشاريع/ ادارة املتابعة  4608 5 مساعد إداري 4925 4 مساعد إداري 1024499798 اندر سعود انصر العصيمي  1752
 98331 امليدانية

وكالة اجلامعة للمشاريع/ االتصاالت  4294 5 كاتب 3791 4 مساعد إداري 1076295417 عمر ضيدان حسني القحطاين  1753
 100198 االدارية

1754  
ابمسه بنت حسني بن حسن بن فتحي 

 خرمي
وكيل اجلامعة للدراسات العليا  3896 5 مساعد إداري 4106 4 مساعد إداري 1067701043

 104790 والبحث العلمي

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن  3230 5 مصور تليفزيوين 5049 4 مساعد مصور 1050828886 انصر عبدالعزيز فهد ال سلمه  1755
 28531 بعد

 1044711875 حممد أمحد صاحل مرير  1756
مسجل 
 104241 كلية اآلداب/ الشؤون االدارية 188 5 مسجل معلومات 717 4 معلومات

مشغل أجهزة  1038862148 حممد مقبول مقبل العتيىب  1757
 مكتبية

مشغل أجهزة  2355 4
 مكتبية

 11660 كلية العلوم/ الشؤون االدارية 2689 5

 4850 5 مفتشة نساء 3503 4 مفتشة نساء 1090166156 جنالء ابراهيم عبدهللا الدوسري  1758
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

34636 

 3873 5 مفتشة نساء 4501 4 مفتشة نساء 1070252554 هتاين بنت منصور  ضايف الدوسري  1759
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

101061 
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1760  
زهراء ابراهيم مشين ال صيوي 

 الشهري
 2846 5 مفتشة نساء 4905 4 مفتشة نساء 1031550187

دارة ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ا
ة مة واالمن ابملدينة اجلامعيالسال

 للطالبات
100766 

 4848 5 مفتشة نساء 4709 4 مفتشة نساء 1018210854 لطيفه علي عبدهللا املرجان  1761
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

101735 

 2496 5 مفتشة نساء 4971 4 مفتشة نساء 1027933181 ندى يعقوب عبداللطيف احلسينان  1762
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

100871 

 4851 5 مفتشة نساء 4736 4 مفتشة نساء 1008812214 هبه ابراهيم على احلرىب  1763
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 لباتللطا

99155 

1764  
مجعه بنت حممد  حمسن آل دجني 

 الدوسري
 4847 5 مفتشة نساء 3833 4 مفتشة نساء 1071873200

ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 
السالمة واالمن مبركز الدراسات 

 اجلامعية بعليشة
96949 

 4849 5 مفتشة نساء 4897 4 مفتشة نساء 1018606754 رمي بنت فريد بن سعيد الفوزان  1765
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

97165 

 2684 5 مفتشة نساء 4731 4 مفتشة نساء 1023539610 هناء حممد عبدهللا العمرى  1766
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

97330 

عمادة شؤون املكتبات/ الشؤون  3340 4 كاتب 273 3 كاتب 1067987162 مشعل سعود عبدهللا السهلى  1767
 28195 االدارية

 31158 كلية اآلداب/ االتصاالت االدارية 3440 4 كاتب 329 3 كاتب 1067987154 عبدهللا سعود عبدهللا السهلى  1768

 23220 مركز االتصاالت االدارية 330 4 بكات 778 3 كاتب 1058540830 حممد مجعان على الغامدى  1769
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 99423 االدارة العامة للمشاريع 5219 4 حلام 741 3 حلام 1020169353 امحد بن مزعوي بن امحد الكيادي  1770

 1036830519 مسفر عبدهللا عبدالعزيز القحطاىن  1771
مراقب أمن و 

 370 3 سالمة
مراقب أمن و 

 5241 4 سالمة
ادارة  /ادارة السالمة واالمن اجلامعي

السالمة واالمن مبركز الدراسات 
 اجلامعية بعليشة

27932 

1772  
سلمان مسعود مسفر الفهادي 

 العجمي
مراقب أمن و  1086492202

 سالمة
مراقب أمن و  736 3

 سالمة
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ وحدة  5236 4

 99309 سكن الطالبات

 1037769484 بداح وصل منصور القحطاين  1773
 مراقب أمن و

 سالمة
3 512 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1578 4
 38969 اجلامعي

مراقب أمن و  1078660816 جابر على قاسم الفيفى  1774
 سالمة

مراقب أمن و  586 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5242 4
 27944 اجلامعي

 1021890213 حمسن حممد فيحان السبيعي  1775
و مراقب أمن 

 سالمة
3 531 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5084 4
 39123 اجلامعي

 1055883530 سلطان الىف عبدالرمحن احلرىب  1776
مراقب أمن و 

 675 3 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  5208 4 سالمة
 36013 اجلامعي

أمن و  مراقب 1045787866 صديق حممد صديق سويدي  1777
 سالمة

مراقب أمن و  659 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5212 4
 36829 اجلامعي

 1075579563 عبدهللا عيسى  السبيعي  1778
مراقب أمن و 

 654 3 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  5209 4 سالمة
 36657 اجلامعي

ب أمن و مراق 1064652215 ماجد سعد حممد الشهراين  1779
 سالمة

مراقب أمن و  615 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5203 4
 91697 اجلامعي
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 1045854815 حممد سامل سعيد محود  1780
مراقب أمن و 

 سالمة
3 628 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5202 4
 91512 اجلامعي

 1135537908 مرعي مضحي طرف العنزي  1781
من و مراقب أ

 627 3 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  5205 4 سالمة
 91569 اجلامعي

1782  
منصور مسعود مسفر الفهادى 

 العجمى
مراقب أمن و  1086492194

 سالمة
مراقب أمن و  651 3

 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن  5207 4

 35808 اجلامعي

 1014308827 مهذل سامل عبدهللا الدوسري  1783
مراقب أمن و 

 سالمة
3 597 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5213 4
 91828 اجلامعي

مراقب أمن و  1069080602 حسني بن بيشي بن مساوى عرييب  1784
 سالمة

مراقب أمن و  727 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5225 4
 97099 اجلامعي

 1057548081 العبدالعزيز خالد بن ضاحي بن سرور  1785
مراقب أمن و 

 سالمة
3 700 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5228 4
 97961 اجلامعي

 1079191324 دحام عايض بيان الروقي  1786
مراقب أمن و 

 712 3 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  5227 4 سالمة
 97740 اجلامعي

مراقب أمن و  1049887605 لي قرمان هزازيزيد علي ع  1787
 سالمة

مراقب أمن و  758 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5230 4
 98460 اجلامعي

 1092699345 سويلم سعد سويلم السعود  1788
مراقب أمن و 

 702 3 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  5238 4 سالمة
 99991 اجلامعي

مراقب أمن و  1074662287 زيز  حممد علي صفيانعبدالع  1789
 سالمة

مراقب أمن و  696 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5231 4
 98712 اجلامعي
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 1060152905 عبدهللا  ابراهيم علي معشي  1790
مراقب أمن و 

 سالمة
3 701 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5237 4
 99555 اجلامعي

 1100925427 متعب بدر دليم العتييب  1791
مراقب أمن و 

 717 3 سالمة
مراقب أمن و 

االدارة العامة للسالمة واالمن  5224 4 سالمة
 95980 اجلامعي

مراقب أمن و  1030693756 حممد مضحي فلجي السبيعي العنزي  1792
 سالمة

مراقب أمن و  739 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5234 4
 99291 ياجلامع

 1046325302 مسفر حممد عامر الشهري  1793
مراقب أمن و 

 سالمة
3 728 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5244 4
 100970 اجلامعي

مراقب أمن و  1113464521 انصر فهيد مسعود السبيعي  1794
 سالمة

مراقب أمن و  698 3
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5239 4
 99993 امعياجل

 1078583018 انيف حممد جابر قيسي  1795
مراقب أمن و 

 سالمة
3 730 

مراقب أمن و 
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  5233 4
 99195 اجلامعي

 1053265532 اثمر صاحل عبدالعزيز الكويبني  1796
مراقب أمن و 

 752 3 سالمة
مراقب أمن و 

 5226 4 سالمة
ن االدارة العامة للسالمة واالم

اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية 
 قسم االمن واحلراسات

97174 

مراقب أمن و  1034535912 عبدهللا بن علي بن علي خرشي كعيب  1797
 سالمة

مراقب أمن و  761 3
 سالمة

4 5232 
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية 
 قسم املرور

98997 

 1029111786 العزيب عبدهللا عبدالرمحن زيد  1798
مراقب أمن و 

 563 3 سالمة
مراقب أمن و 

 5201 4 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن ابمللز

18881 

مراقب أمن و  1054816390 متعب حسن علي عففي  1799
 سالمة

مراقب أمن و  726 3
 سالمة

4 5229 
للسالمة واالمن  االدارة العامة

اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية 
 قسم السالمة واالمن بكلية اجملتمع

98412 
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1800  
مفلح بن عايد بن مفلح الطلوحي 

 العنزي
1059682383 

مراقب أمن و 
 سالمة

3 704 
مراقب أمن و 

 سالمة
4 5215 

االدارة العامة للسالمة واالمن 
 اجلامعي/ ادارة الوحدات اخلارجية

 عمة واالمن بكلية اجملتمقسم السال
100006 

 1054278344 حممد على امحد غزواىن  1801
مراقب أمن و 

 611 3 سالمة
مراقب أمن و 

مستشفى امللك خالد اجلامعي/  5243 4 سالمة
 27988 وحدة االمن والسالمة

مراقب أمن و  1026125557 مطلق فيصل شجاع السبيعى  1802
 سالمة

مراقب أمن و  606 3
 سالمة

فى امللك خالد اجلامعي/ مستش 5240 4
 27930 وحدة االمن والسالمة

 1060840020 حسن بن حممد بن حيي هتاين  1803
مراقب أمن و 

 سالمة
3 694 

مراقب أمن و 
 سالمة

 99300 مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 5235 4

مراقب أمن و  1076661915 مبارك عايض محد ال زويري  1804
 سالمة

مراقب أمن و  681 3
 سالمة

4 5210 
املشرف على كليات اجلامعة فرع 
املزامحية/ املشرف على كليات 
اجلامعة فرع املزامحية للمشاريع 

 والتشغيل والصيانة

36680 

1805  
سعود بن عبدهللا بن عبدالعزيز بن 

 علي
عمادة شؤون الطالب/ ادارة التوجيه  1472 4 مساعد إداري 708 3 مساعد إداري 1095990279

 97142 واالرشاد الطاليب

1806  
مسيه فهد بن تركي بن عواد النحيت 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  3344 4 مساعد إداري 718 3 مساعد إداري 1078869151 احلريب
 104306 اجملتمع

مسجل  1070523616 فهد عقيل حميل الدلبحي  1807
 معلومات

 92860 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 717 4 مسجل معلومات 604 3

 1059471969 حممد عبدالعزيز السلطان عبدالعزيز  1808
مسجل 
 28185 املراقب املايل 1231 4 مساعد إداري 415 3 معلومات

مشغل أجهزة  1094696588 تركي عبد هللا حممد األمحري  1809
 مكتبية

معهد امللك عبد هللا للبحوث  3378 4 مساعد إداري 553 3
 38683 والدراسات االستشارية
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 38929 كلية الصيدلة 295 4 انسخ آله 445 3 انسخ آله 1057998666 جسار علي حممد السبيعي  1810

إدارة التخطيط والربامج واملشاريع  3844 3 كاتب 825 2 كاتب 1041540863 وضحاء حممد سامل القريين  1811
 100049 ابملدينة اجلامعية للطالبات

الدارة العامة للسالمة واالمن ا 708 3 مساعد إداري 980 2 كاتب 1043116530 حممد بن امحد بن مسواك قيسي  1812
 99343 اجلامعي

 97895 دار جامعة امللك سعود للنشر 2843 3 كاتب 777 2 كاتب 1087589931 هاين فيحان سعد الدلبحي العتييب  1813

1814  
غزيل بنت عبيد  حويدر الوهييب 

 احلريب
 96777 عمادة السنة األوىل املشرتكة 2854 3 كاتب 982 2 كاتب 1037447578

 792 3 كاتب 897 2 كاتب 1102789748 هادي سامل الشامري العجميسعود   1815
كلية االمري سلطان بن عبدالعزيز 
للخدمات الطبية الطارئة/ قسم 

 اخلدمات االسعافية
97612 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2841 3 كاتب 791 2 كاتب 1082003649 طالل فهد ابراهيم الذايب  1816
 97535 اجملتمع

املشرف على كليات اجلامعة فرع  2840 3 كاتب 792 2 كاتب 1060152897 اهيم بن علي معشيمتعب  ابر   1817
 98986 املزامحية

 98174 معهد اللغوايت العربية 2839 3 كاتب 769 2 كاتب 1074607738 عبداالله ابراهيم عبدهللا ال دخيل  1818

1819  
منصور بن طلق بن عواض النخيش 

 العتييب
 2842 3 بكات 636 2 كاتب 1090253699

وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي/ مساعد الوكيل 

 للشؤون العلمية
98308 
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1820  
حممد بن خبيت بن مجعان ال أمحد 

 الزبيدي
1016243998 

مراقب أمن و 
 سالمة

2 925 
مراقب أمن و 

 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن  669 3

 98275 اجلامعي

 1116901677 علي محود علي معشي  1821
مراقب أمن و 

 858 2 سالمة
مراقب أمن و 

 673 3 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

اجلامعي/ ادارة العمليات االمنية 
 قسم املرور

99564 

 98635 ادارة االسكان 2856 3 كاتب 627 2 مساعد إداري 1122160748 علي بن امحد بن علي حوذان  1822

 99214 ادارة اجلمعيات العلمية 865 3 مساعد إداري 709 2 ساعد إداريم 1083337921 حسن قاسم مفرح اجلابري  1823

 96878 ادارة اجلمعيات العلمية 2845 3 كاتب 722 2 مساعد إداري 1128554530 رايض حيىي حيىي مقري  1824

 97562 علميةادارة اجلمعيات ال 887 3 مساعد إداري 933 2 مساعد إداري 1041613793 نواف  بن مناور بن ابراهيم املطريي  1825

ادارة اخلدمات واملرافق العامة  869 3 مساعد إداري 784 2 مساعد إداري 1076190410 امل بنت حسني بن هادي كعيب  1826
 99560 ابملدينة اجلامعية للطالبات

لعامة ادارة اخلدمات واملرافق ا 883 3 مساعد إداري 664 2 مساعد إداري 1075958536 هتاين بنت سليمان بن حممد املهناء  1827
 96616 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 868 3 مساعد إداري 918 2 مساعد إداري 1021020076 سلمى عبدهللا ابراهيم الدريويش  1828
ادارة السالمة واالمن اجلامعي/ ادارة 

السالمة واالمن ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

101430 

1829  
امريه بنت سعيد بن فواز العدواين  

 الزهراين
 97677 االدارة العامة للصيانة 846 3 مساعد إداري 696 2 مساعد إداري 1082247212
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1830  
نوف بنت ابراهيم بن مبارك ال 

 سليمان
 98007 ادارة املتابعة 2850 3 كاتب 630 2 مساعد إداري 1061760037

 36293 ادارة النقل 886 3 مساعد إداري 746 2 مساعد إداري 1126832748 محيدي عبيد صليب العنزي  1831

1832  
منريه بنت عبدالعزيز  عبدالرمحن بن 

 مجعان
 98059 ادارة النقل 2851 3 كاتب 638 2 مساعد إداري 1075065027

1833  
عبدالرمحن بن سعيد بن ابراهيم 

 ابوشريد الدوسري
 104449 ادارة النقل 888 3 مساعد إداري 810 2 مساعد إداري 1085357893

 97183 ادارة صيانة الرايض 874 3 مساعد إداري 901 2 اريمساعد إد 1020108815 بدور علي حيي املالكي  1834

1835  
حصه بنت سعود بن عبدالعزيز بن 

 مسيح
 96494 أقسام العلوم اإلنسانية 329 3 كاتب 644 2 مساعد إداري 1084093598

 101607 نيةأقسام العلوم اإلنسا 890 3 مساعد إداري 829 2 مساعد إداري 1046653612 نوال مبارك عبدالعزيز القحطاين  1836

1837  
يسرا  حسن  سعيد سرحان السراحني 

 الغامدي
 98740 أقسام العلوم اإلنسانية 861 3 مساعد إداري 785 2 مساعد إداري 1073628453

 98040 اقسام العلوم والدراسات الطبية 860 3 مساعد إداري 672 2 مساعد إداري 1056195801 فاطمه حممد دريويش الشايع  1838

 96961 اوقاف اجلامعة 864 3 مساعد إداري 657 2 مساعد إداري 1064092859 العتييبنشمي مثيب وقيان   1839
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ح الصندوق اخلريي لرعاية طالب املن 851 3 مساعد إداري 667 2 مساعد إداري 1083156099 امحد علي ضيف هللا الشهري  1840
 96661 الدراسية

1841  
فهد بن عبدهللا بن سليم الفقريي 

 855 3 مساعد إداري 668 2 اريمساعد إد 1086658513 العنزي
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني/ ادارة عالقات املوظفني  
 وحدة اجلوازات واالستقدام

96019 

1842  
فيصل بن حممد بن فاحل الشامري 

 العجمي
 850 3 مساعد إداري 944 2 مساعد إداري 1047695885

عمادة اعضاء هيئة التدريس 
ظفني واملوظفني/ ادارة عالقات املو 
 وحدة االتصاالت االدارية

96089 

 97777 عمادة التطوير واجلودة 2846 3 كاتب 860 2 مساعد إداري 1077111837 عبدهللا بن قاسم بن حيىي ودعاين  1843

1844  
مجيله خليفه بن غوينم بن محود 

 املخلفي احلريب
 97716 ةعمادة التعامالت االلكرتوني 849 3 مساعد إداري 712 2 مساعد إداري 1082114347

عمادة التعامالت االلكرتونية ابملدينة  894 3 مساعد إداري 974 2 مساعد إداري 1014918245 اشواق عبدالعزيز محدان احلموان  1845
 98825 اجلامعية للطالبات

ينة عمادة التعامالت االلكرتونية ابملد 858 3 مساعد إداري 896 2 مساعد إداري 1064731183 حسناء عبدهللا سعد الدوسري  1846
 96738 اجلامعية للطالبات

 100590 عمادة الدراسات العليا 842 3 مساعد إداري 904 2 مساعد إداري 1085953022 غزالن مسفر ابراهيم القحطاين  1847

 97050 عمادة الدراسات العليا 854 3 مساعد إداري 625 2 مساعد إداري 1084168184 جنود مجعان علي الغامدي  1848

 97644 عمادة السنة األوىل املشرتكة 845 3 مساعد إداري 803 2 مساعد إداري 1085313979 جاريأفراح عبدالرمحن علي   1849
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 96219 عمادة القبول والتسجيل 841 3 مساعد إداري 622 2 مساعد إداري 1083457919 وائل ابراهيم جربان فيفي  1850

 101133 دة تطوير املهاراتعما 2848 3 كاتب 692 2 مساعد إداري 1065391615 معجبه سعد منصور البيشي  1851

 99160 عمادة شؤون الطالب 273 3 كاتب 780 2 مساعد إداري 1082367671 بسام علي عمر اخلراشي  1852

 100124 عمادة شؤون الطالب 878 3 مساعد إداري 716 2 مساعد إداري 1078973201 مهند هادي حسن حصامي شراحيلي  1853

1854  
شذى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا 

 السحيم
 96582 عمادة شؤون املكتبات 2853 3 كاتب 799 2 مساعد إداري 1004933345

 97071 عمادة شؤون املكتبات 2849 3 كاتب 909 2 مساعد إداري 1041500875 اجماد بنت طارق  شوعي بن صباحي  1855

 100098 عمادة شؤون املكتبات 839 3 مساعد إداري 926 2 مساعد إداري 1032384735 سهام  زيد  ابراهيم اجمللي  1856

1857  
عبري عايض بن سعود بن غرم هللا 

 العاصمي املالكي
 97684 عمادة شؤون املكتبات 892 3 مساعد إداري 628 2 مساعد إداري 1085559746

1858  
غدير عبدهللا بن دبيان املفضل 

 100922 عمادة شؤون املكتبات 853 3 مساعد إداري 710 2 مساعد إداري 1096278609 الشمري

كلية ادارة األعمال ابملدينة اجلامعية  876 3 مساعد إداري 757 2 مساعد إداري 1058430115   علي حمنشيدمهاء  عبدهللا  1859
 105127 للطالبات
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1860  
حجاب بن سعد بن حممد العضياين 

 العتييب
 100314 عامةكلية ادارة االعمال/ العالقات ال 840 3 مساعد إداري 707 2 مساعد إداري 1070135676

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  847 3 مساعد إداري 936 2 مساعد إداري 1017083906 مد امحدعتاب فرهود حم  1861
 98430 للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  859 3 مساعد إداري 848 2 مساعد إداري 1079479158 افنان امحد بن عقيل عبدهللا الطيار  1862
 97847 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  893 3 مساعد إداري 759 2 مساعد إداري 1070070121 د بن صاحل بن عبدهللا العوادمزنه عوا  1863
 98453 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  882 3 مساعد إداري 683 2 مساعد إداري 1073439398 حنان خلف سليمان املشيطي  1864
 101386 اجملتمع

1865  
غاليه حسن  سعيد ال سراحني 

 الغامدي
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  889 3 مساعد إداري 702 2 مساعد إداري 1064834300

 101157 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  870 3 مساعد إداري 617 2 مساعد إداري 1080551557 فيصل فهد محد سويد  1866
 98949 اجملتمع

1867  
ن عواد النحيت منريه بنت تركي ب

 احلريب
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  885 3 مساعد إداري 907 2 مساعد إداري 1003961701

 99389 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2852 3 كاتب 802 2 مساعد إداري 1084705969 ندى بنت خالد بن منصور البصيص  1868
 99280 اجملتمع

كلية السياحة واالاثر/ شؤون  848 3 مساعد إداري 727 2 مساعد إداري 1078074687 حممد صاحل حممد الداوود  1869
 98250 الطالب
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كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  872 3 مساعد إداري 632 2 مساعد إداري 1090222322 بيان ابراهيم عبدهللا العريفى  1870
 96502 للطالبات

1871  
نوال بنت حممد  عبدهللا بن مصلح 

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  875 3 مساعد إداري 801 2 مساعد إداري 1086016951 الدهيس املالكي
 99151 للطالبات

1872  
هيفاء بنت مبارك بن عبدهللا اجلوهر 

 الدوسري
كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  880 3 مساعد إداري 662 2 مساعد إداري 1114886391

 100024 للطالبات

1873  
بن على لطيفه بنت خليفه بن سعد 

 الزريق
كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  2847 3 كاتب 620 2 مساعد إداري 1068341450

 101056 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم الطبية التطبيقية ابملدينة  857 3 مساعد إداري 873 2 مساعد إداري 1068198561 مها زيد علي بن طالب  1874
 101120 اجلامعية للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  862 3 مساعد إداري 846 2 مساعد إداري 1081274639 بنت خالدبن ابراهيم القدير دانه  1875
 99334 للطالبات/ قسم الرايضيات

1876  
هند بنت عواد بن شطي السبيعي 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  866 3 مساعد إداري 929 2 مساعد إداري 1036476271 العنزي
 101219 وكيلة الكلية /للطالبات

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  843 3 مساعد إداري 970 2 مساعد إداري 1026650760 ساميه صاحل رازن العتييب  1877
 90632 اجلامعية للطالبات

1878  
سلطان عبدالعزيز امحد املشيخي 

 100424 كلية اجملتمع ابلرايض 819 3 مساعد إداري 649 2 مساعد إداري 1081981712 املالكي

 96755 كلية طب االسنان 873 3 مساعد إداري 859 2 مساعد إداري 1066774140 بشائر علي مسلم الشوميان  1879
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1880  
  مشا بنت عبدهللا بن صاحل بن انصر

 االمحد
 96251 كلية طب االسنان 891 3 مساعد إداري 698 2 مساعد إداري 1104842321

كلية علوم األغذية والزراعة ابملدينة  2855 3 كاتب 948 2 إداري مساعد 1036344651 نوره  سعود  شايف الدوسري  1881
 100646 اجلامعية للطالبات

 99222 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 844 3 مساعد إداري 659 2 مساعد إداري 1082311463 امحد بن انصر بن مدهللا احلامد  1882

 100047 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 877 3 مساعد إداري 679 2 يمساعد إدار  1078973839 حممد فهد صاحل العجالن  1883

1884  
بندري بنت عثمان بن امحد آل 

 مخيس الشمراين
مركز خدمات ذوي االحتياجات  881 3 مساعد إداري 740 2 مساعد إداري 1087964472

 100580 اخلاصة ابملدينة اجلامعية للطالبات

1885  
عيسى ال عبدالعزيز بن ابراهيم بن 

 براهيم
 23721 مستشفى امللك خالد اجلامعي 863 3 مساعد إداري 697 2 مساعد إداري 1056501750

 106526 مستشفى امللك خالد اجلامعي 871 3 مساعد إداري 884 2 مساعد إداري 1046342034 بدر بن عبدهللا بن راشد مجعان  1886

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  778 3 كاتب 923 2 د إداريمساع 1049161001 مشاء بنت منصور بن عبدهللا بن عتيق  1887
 101295 االحصاء والسجالت الطبية

1888  
رائد بن سعود بن صعيب املهلكي 

مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي/  895 3 مساعد إداري 857 2 مساعد إداري 1067668978 املطريي
 95837 االدارة اهلندسية والصيانة

وكالة اجلامعة للمشاريع/ ادارة  852 3 مساعد إداري 831 2 مساعد إداري 1068724374 دوسريفهد  زيد ظافر ال  1889
 98795 الشؤون االدارية
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ملتابعة وكالة اجلامعة للمشاريع/ ادارة ا 879 3 مساعد إداري 770 2 مساعد إداري 1113002727 موسى عبدهللا موسى داود  1890
 98850 امليدانية

 99940 وكيل اجلامعة للمشاريع 856 3 مساعد إداري 754 2 مساعد إداري 1124098763 ارثيعبداحلميد علي حممد احل  1891

 98435 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 718 3 مساعد إداري 985 2 مساعد إداري 1034132355 وفاء عبدهللا سعد العجيان  1892

1893  
صاحله بنت مشرف عبدالرمحن 

 الشهري
 983 2 مساعد خياط 1002682084

أجهزة مشغل 
 مكتبية

 101125 عمادة شؤون الطالب 600 3

مشغل أجهزة  1129583595 ساره بنت علي  حممد  احلارثي  1894
 مكتبية

 101836 اقسام العلوم والدراسات الطبية 775 2 مساعد إداري 167 1

1895  
هالله بنت فرحان  زيد االسعدي  

 العتييب
1040734541 

مشغل أجهزة 
 مكتبية

 105300 اقسام العلوم والدراسات الطبية 816 2 مساعد إداري 165 1

 1026497980 وفاء بنت حممد انصر القريشي  1896
مشغل أجهزة 

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  809 2 مساعد إداري 201 1 مكتبية
 103678 للطالبات

مشغل أجهزة  1055890345 فرجه حممد بنيان العرت  1897
 مكتبية

كزي ابملدينة اجلامعية املخترب املر  776 2 مساعد إداري 130 1
 98624 للطالبات



 

 


