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 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 1001380904 ملياء عبدهللا سعيد البيشان  1
ادارة  أخصائي

 370 9 صحي دماتخ
 أخصائي إدارة
 18383 مستشفى امللك خالد اجلامعي 246 10 خدمات صحي

 7653 االدارة العامة للتخطيط وامليزانية 388 10 أخصائي 455 9 أخصائي 1011668272 يعقوب يوسف حسن عابد  2

أخصائي  1044067757 مسريه محود صاحل احلمودى  3
 5310 مستشفى امللك خالد اجلامعي 585 10 كبري مشريف اسكان 412 9 اجتماعي

كلية علوم األغذية والزراعة  434 10 أخصائي تغذية 632 9 أخصائي تغذية 1040368365 مرمي حسن صاحل السحيباىن  4
 11946 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 12707 مستشفى امللك خالد اجلامعي 563 10 أمني مستودع 308 9 أمني مستودع 1036636965 خالد سليمان موسى العجالن  5

 10553 عمادة شؤون املكتبات 118 10 أمني مكتبة 635 9 أمني مكتبة 1005291420 وليد عبدالرمحن حممد اهلويشل  6

 1046299952 لطيفه حممد فهد اهلزاع  7
كبري مراقيب 

 528 10 كانكبري مشريف اس 620 9 إسكان
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية 

 9526 للطالبات

 18605 االدارة العامة للتخطيط وامليزانية 436 10 مصمم برامج أول 645 9 حملل ومصمم نظم 1015206459 ابراهيم على حممد بكارى  8

 1015074220 عبدهللا على سعيد االمسرى  9
مدير وحدة أمن 

 358 9 و سالمة
مدير وحدة أمن 

 28290 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 538 10 وسالمة

مراقب أمن و  1001919933 على امحد على السويرى  11
 سالمة مشرف

مراقب أمن وسالمة  658 9
 مشرف

مستشفى امللك عبدالعزيز  628 10
 اجلامعي

28333 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مساعد إداري  1036803292 هحممد امحد على ابوسبع  11
مساعد مدير  418 9 مشرف

 28393 مركز االتصاالت االدارية 210 10 شئون االدريةال

 12663 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 574 10 كبري مشريف اسكان 628 9 اجتماعيمشرف  1051658357 انديه حممد ابراهيم عيدان  12

 10929 عمادة شؤون الطالب 573 10 كبري مشريف اسكان 404 9 مشرف اسكان 1043818416 دهللا على الزيرخالد عب  13

 10917 عمادة شؤون الطالب 524 10 كبري مشريف اسكان 405 9 مشرف اسكان 1020175889 فهد حممد جارهللا الفهيد  14

 9315 عمادة شؤون الطالب 586 11 كبري مشريف اسكان 681 9 مشرف اسكان 1112473294 ملهى عبدهللا ملهى العرجاين  15

 9136 عمادة شؤون الطالب 431 10 كبري مشريف اسكان 406 9 مشرف اسكان 1048746638 حيىي مشرقى امحد حدادى  16

 11528 عمادة شؤون الطالب 529 10 مشريف اسكان كبري 629 9 مشرف أسكان 1060399753 عبدهللا على زيد عناب  17

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  510 10 مصمم برامج أول 399 9 مصمم برامج 1016448522 عبدالرمحن انصر عبدالكرمي احمليميد  18
 12537 عن بعد

يمهندس ميكانيك 1029362801 فايز عايض كليفيخ الشلوى  19 مهندس ميكانيكي  12 9 
 16853 االدارة العامة للمشاريع 625 10 مشرف

 28063 كلية احلقوق والعلوم السياسية 614 10 انسخ آلة مشرف 622 9 انسخ آلة مشرف 1051669032 ابراهيم على ابراهيم كعىب  21
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 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  555 9 إخصائي 1836 8 أخصائي 1041776756 راشد سعد راشد القريىن  21
 15477 والبحث العلمي

 10190 عمادة شؤون الطالب 308 9 أمني مستودع 907 8 أمني مستودع 1003200936 حممد مشعل راشد العتيىب  22

 25367 كلية احلقوق والعلوم السياسية 366 9 ستودعامني م 104 8 أمني مستودع 1031143637 عبدالعزيز حممد ابراهيم آل متران  23

 12686 عمادة شؤون املكتبات 567 9 إخصائي واثئق 1860 8 أمني مكتبة 1075062487 امساء تركى انصر البكر  24

 13496 عمادة شؤون املكتبات 885 9 أمني مكتبة 1857 8 أمني مكتبة 1009898550 فاضل عباس صاحل املتوزى  25

 4962 عمادة شؤون املكتبات 978 9 أمني مكتبة 1900 8 أمني مكتبة 1072604943 فاطمه سليمان عبدهللا النفيسه  26

 16038 عمادة شؤون املكتبات 841 9 أمني مكتبة 1858 8 أمني مكتبة 1019621018 صالح حممد سليمان احلسياين  27

 17977 عمادة شؤون املكتبات 804 9 أخصائي واثئق 1847 8 أمني مكتبة 1000552651 عبداجمليد عبدالرمحن حممد الفيصل  28

 28211 عمادة شؤون املكتبات 635 9 أمني مكتبة 850 8 أمني مكتبة 1000348027 هتاىن حسن صاحل العطيه  29

 12900 عمادة شؤون الطالب 953 9 اخصائي إجتماعي 834 8 ابحث إجتماعي 1072529488 يز احلرقانمرمي حممد عبدالعز   31
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رتبة مسماها رقمها
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 رقمها

 18273 عمادة شؤون الطالب 858 9 اخصائي إجتماعي 366 8 ابحث إجتماعي 1009518992 هيا حممد سعد القحطاىن  31

 19502 عمادة شؤون الطالب 556 9 اخصائي إجتماعي 495 8 ابحث إجتماعي 1006703928 خالد عبدالعزيز عبدالرمحن بن زيد  32

 22834 عمادة شؤون الطالب 675 9 اخصائي إجتماعي 639 8 ابحث إجتماعي 1026921120 عبدهللا راشد عبدهللا ال زانن  33

 15715 مستشفى امللك خالد اجلامعي 986 9 اخصائي إجتماعي 149 8 ابحث إجتماعي 1048813255 فايزه احلميدى رمضان العنزى  34

ابحث تطوير  1010832564 حممد عبدهللا حممد العماري الزهراين  35
 اداري

أخصائي تطوير  1982 8
 إداري

 99292 عمادة التطوير واجلودة 417 9

شؤون ابحث  1236080001 منال عبدالعزيز عبدهللا الصاحل  36
إخصائي شؤون  1650 8 موظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  669 9 املوظفني
 28134 واملوظفني

 970 9 ابحث علمي 1970 8 ابحث علمي 1012276984 مىن بنت عبدالرمحن  عبدهللا العجالن  37
إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة 

 101744 اجلامعية للطالبات

إدارة النظم واملعلومات ابملدينة  649 9 ابحث علمي 1997 8 ابحث علمي 1063712697 اء زيد بن انصر اجلليفيامس  38
 101098 اجلامعية للطالبات

 98484 أقسام العلوم اإلنسانية 983 9 ابحث علمي 1953 8 ابحث علمي 1048302648 خلود عبدالعزيز حممد بن عتيق  39

 96462 اقسام العلوم والدراسات الطبية 982 9 ابحث علمي 1960 8 ابحث علمي 1105306334 ره علي مسعود ال جربه القحطايننو   41
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

برانمج امللكية الفكرية وترخيص  498 9 ابحث علمي 1961 8 ابحث علمي 1038221931 الغامدي ماجد حنش بن امحد   41
 101168 التقنية

 28182 دار جامعة امللك سعود للنشر 981 9 ابحث علمي 1797 8 ابحث علمي 1008047845 د على امحد زربطانامح  42

 101037 عمادة التطوير واجلودة 985 9 ابحث علمي 1986 8 ابحث علمي 1035236833 سعود بن عبدالعزيز بن ابراهيم الزهريي  43

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1012 9 ابحث علمي 1947 8 ابحث علمي 1007711235 احلكريعزيزه انصر عبدالعزيز   44
 101371 للطالبات

كلية احلقوق والعلوم السياسية  980 9 ابحث علمي 2006 8 ابحث علمي 1048273633 غزيل زهيميل علي احلريب  45
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

96813 

كلية احلقوق والعلوم السياسية  984 9 ابحث علمي 1948 8 ابحث علمي 1006472052 اميه بنت عبيد بن عبدهللا العبيدس  46
 100664 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 26193 زراعةكلية علوم االغذية وال 979 9 ابحث علمي 1821 8 ابحث علمي 1044265625 حسني مفلح حسني القحطاىن  47

 28488 كلية احلقوق والعلوم السياسية 991 9 سكرتري 475 8 سكرتري 1013921612 فهد انصر حممد جرجري  48

كلية الطب ابملدينة اجلامعية  990 9 سكرتري 2386 8 سكرتري خاص 1004090591 حنان بنت سليمان بن صاحل القوسي  49
 116777 للطالبات

 96456 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1005 9 فين اتصاالت 2004 8 فين اتصاالت 1010473385 عبدالرمحن بن حممد ال مجعان فهد  51



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 13096 ادارة االستدامة وتطوير البيئة 737 9 فين زراعي مشرف 204 8 فين زراعي مشرف 1052123070 ماجد دالك ابوقرنني املطريي  51

 26632 كلية علوم االغذية والزراعة 330 9 فين زراعي مشرف 205 8 فين زراعي مشرف 1024126029 ايض حممد مفرح القحطاىنر   52

 18949 اقسام العلوم والدراسات الطبية 613 9 فين خمترب 1803 8 فين خمترب 1010806766 اميان علي عبدالعزيز العمرييىن  53

 25364 كلية العلوم 46 9 رئيس فنيني خمترب 1541 8 فين خمترب 1024491951 حممدصاحل  الزريقيوليد   54

 26877 كلية العلوم 429 9 فين خمترب 1851 8 فين خمترب 1044467429 سامل كاتب عائد اخلمعلى العنزى  55

 26645 كلية العلوم 819 9 فين خمترب 1475 8 فين خمترب 1026767457 ايسر عبدهللا صاحل احلجاج  56

 660 9 فين خمترب 1957 8 فين خمترب 1042382729 مشاعل أمحد عبدهللا املشعل  57
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

 101761 للطالبات

 26446 كلية اهلندسة 820 9 فين خمترب 1870 8 فين خمترب 1025023092 عبدهللا عايد شاىف السبيعى  58

 100290 أقسام العلوم اإلنسانية 942 9 كبري مراقيب طلبة 1976 8 كبري مراقيب طلبة 1030553331 غاده عبدالرمحن ابراهيم بن حزمي  59

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  523 9 كبري مراقيب طلبة 1972 8 كبري مراقيب طلبة 1031446196 ليلى بنت علي بن عبدهللا احلميدي  61
 اجلامعية للطالبات

99156 
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 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

برانمج استقطاب االساتذة  956 9 مرتجم 1942 8 مرتجم 1039553993 منريه عبدالرمحن عبدالعزيز النفجان  61
 95886 والباحثني املتميزين

 460 9 مرتجم 1978 8 مرتجم 1015673708 ليلى بنت امحد بن ابراهيم الزهراين  62
برانمج السنة التأهيلية للطالب 
 101343 والطالبات الصم وضعاف السمع

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  974 9 مرتجم 1943 8 مرتجم 1046630867 هناء امحد سعيد القريين الزهراين  63
 والبحث العلمي

96107 

 28396 ادارة املشرتايت 334 9 حماسب 787 8 حماسب 1046296834 عيد صاحل فالح الروقى  64

 98828 عمادة البحث العلمي 1014 9 حماسب 1989 8 حماسب 1004260715 وائل بن عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز  65

التعليم االلكرتوين والتعلم  عمادة 1015 9 حماسب 471 8 حماسب 1014354193 ابراهيم حممد علي النويشر  66
 6552 عن بعد

 98211 كلية طب االسنان 1011 9 حماسب 1990 8 حماسب 1089698516 سعد حممد بن امحد العبديل املالكي  67

الشئون  مدير 1925 8 حمصل إيرادات 1016378281 فهد امحد عبدالعزيز الطواله  68
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  373 9 يةالاملدارية و اال

 16941 اجملتمع

 17023 ادارة املشرتايت 378 9 حماسب 1904 8 مدقق حساابت 1014280604 عبدهللا فهد سعد العثمان  69

 115199 عمادة شؤون الطالب 415 9 مدقق رواتب 2299 8 مدقق رواتب 1024304782 امحد محد عبدالعزيز العيسى  71



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مدقق شئون  1036517447 حممد عبدهللا حممد األمسري  71
أخصائي شئون  739 8 موظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  503 9 املوظفني
 11983 واملوظفني

 1042441673 سليمان خامت نكثان العنزى  72
مراقب أمن و 

 914 8 سالمة
مدير وحدة أمن و 

 28256 السالمة واالمن اجلامعي ادارة 358 9 سالمة

مراقب أمن و  1034965424 مرشد عبدهللا هادى الدوسرى  73
 سالمة

مراقب أمن و  909 8
 سالمة مشرف

 28118 مستشفى امللك خالد اجلامعي 658 9

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  941 9 كبري مراقيب طلبة 1842 8 مراقب طلبة 1044617874 هند صاحل خضري اخلضري  74
 17021 اجلامعية للطالبات

 15644 كلية الطب 939 9 كبري مراقيب طلبة 1840 8 مراقب طلبة 1015654286 اعتدال حممد مصطفى الرتكى  75

 15650 ستشفى امللك خالد اجلامعيم 940 9 كبري مراقيب طلبة 1841 8 مراقب طلبة 1015054974 طرفه عبدهللا عيسى الدريهم  76

 1051677514 طارق ابراهيم عيسى السويدان  77
مساعد ادارى 

 1898 8 مشرف
مساعد إداري 

 28081 كلية اآلداب 501 9 مشرف

مساعد إداري  1040717512 قاسم سليمان عبدالرمحن القاسم  78
ن و شؤ ال مدير 942 8 مشرف

 28322 دارة اخلدمات واملرافق العامةا 44 9 االدارية

مساعد إداري  1029277363 حممد بن فهد بن انصر األمحد  79
شؤن ال مدير 2000 8 مشرف

 98464 ادارة املتابعة 42 9 ليةاالدارية واملا

مساعد إداري  1044790994 حنان حممد عبداحملسن السيف  81
 مشرف

مساعد إداري  1933 8
 مشرف

 28121 أقسام العلوم اإلنسانية 614 9
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 رقمها

مساعد إداري  1016563437 ابتسام ابراهيم سليمان العلى اهلويريىن  81
مساعد إداري  1876 8 مشرف

 28444 اقسام العلوم والدراسات الطبية 793 9 مشرف

 1007939711 نوره حممد امحد الكنهل  82
مساعد إداري 

 1894 8 مشرف
ي مساعد إدار 
 28527 اقسام العلوم والدراسات الطبية 701 9 مشرف

مساعد إداري  1047829500 جابر حيىي حممد امحدى  83
 مشرف

 28151 عمادة التعامالت االلكرتونية 803 9 مساعد إداري 1832 8

مساعد إداري  1034841369 عائشه بنت حسني بن عبدهللا شرقه  84
ساعد إداري م 1966 8 مشرف

 100771 عمادة شؤون الطالب 792 9 مشرف

مساعد إداري  1008774588 امل بنت حممد بن ابراهيم الصاحلي  85
 مشرف

مساعد إداري  1956 8
 مشرف

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  673 9
 اجلامعية للطالبات

101049 

اعد إداري مس 1011939640 خلود حممد عبدهللا بن مرشد  86
مساعد إداري  1963 8 مشرف

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  704 9 مشرف
 100020 للطالبات

 1002921953 مسيحه منور حممود الطرازى  87
مساعد إداري 

 1906 8 مشرف
مساعد إداري 

 418 9 مشرف
كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 28364 اتابملدينة اجلامعية للطالب

مساعد إداري  1035599321 مساعد سلطان غازى السلطان  88
شئون ال مدير 1826 8 مشرف

 28087 كلية اهلندسة 386 9 اليةاالدارية وامل

مساعد إداري  1041513837 عائشه على سليمان السويلم  89
مساعد إداري  1875 8 مشرف

واملعلومات  كلية علوم احلاسب 997 9 مشرف
 7540 ابملدينة اجلامعية للطالبات

مساعد إداري  1009713247 عبري عبدالرمحن  قباع  91
 مشرف

مساعد إداري  904 8
 مشرف

 19966 مستشفى امللك خالد اجلامعي 616 9
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مساعد إداري  1118494184 فاطمه عبدالرمحن حممد برانوى  91
مساعد إداري  908 8 مشرف

 21093 مستشفى امللك خالد اجلامعي 626 9 مشرف

 1006255978 حليمه ظافر امحد االمحري  92
مساعد إداري 

 1964 8 مشرف
مساعد إداري 

 97080 وكالة اجلامعة للمشاريع 702 9 مشرف

مساعد إداري  1038453260 انصر سليمان صاحل العثيم  93
 مشرف

مساعد إداري  1998 8
 مشرف

 97668 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 662 9

مساعد إداري  1099760033 امال بنت امحد  حسني القلزاين  94
مساعد إداري  1987 8 مشرف

 101687 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 617 9 مشرف

مساعد أداري  1029125992 مريفت حممد راشد العريفج  95
 مشرف

مساعد إداري  1968 8
 مشرف

 99060 عمادة السنة التحضريية 698 9

مساعد أداري  1019975018 صاحله بنت عبدهللا بن عتيق الزهراين  96
مساعد إداري  1967 8 مشرف

 98592 عمادة شؤون الطالب 707 9 مشرف

 1831 8 مشرف 1028952636 امل عبدالعزيز حممد التميمى  97
مدير وحدة 

 232 9 اخلدمات
االدارة العامة للتشغيل واخلدمات 

املساندة ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

16820 

 11122 أقسام العلوم اإلنسانية 959 9 مشرف خدمات 1833 8 مشرف 1038187850 هيله محد عبدهللا احلنيطه  98

 15967 عمادة شؤون الطالب 412 9 أخصائي إجتماعي 1896 8 مشرف إجتماعي 1029873864 عفاف حممد سعد احلقباىن  99

 113064 عمادة شؤون الطالب 854 9 اخصائي إجتماعي 802 8 مشرف إجتماعي 1004873574 انصر عايد عطيه الشالحي املطريي  111
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كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  952 9 اعياخصائي إجتم 2013 8 مشرف إجتماعي 1036301313 امساء بنت انصر بن حممد بن طلحه  111
 97137 للطالبات

 17255 عمادة شؤون الطالب 628 9 مشرف إجتماعي 1874 8 مشرف أسكان 1037479753 ابراهيم انصر سعود املعطش  112

 18272 عمادة شؤون الطالب 620 9 كبري مراقيب إسكان 1913 8 مشرف أسكان 1011389549 حصه ابراهيم عبدهللا املهنا  113

 21072 عمادة شؤون الطالب 406 9 مشرف اسكان 1931 8 مشرف أسكان 1000760015 فلوه شحاد محد الربيكان  114

 20443 عمادة شؤون الطالب 629 9 مشرف أسكان 773 8 مشرف أسكان 1075071397 بندر محاد سعد الراشد  115

 26912 عمادة شؤون الطالب 423 9 مشرف إجتماعي 767 8 مشرف أسكان 1055358376 بدر حممد عبدالرمحن ال موسى  116

 866 9 مشرف إجتماعي 1938 8 مشرف أسكان 1016316737 عزه على عبدالرمحن الغامدى  117
كلية ادارة األعمال ابملدينة 

 16990 اجلامعية للطالبات

 19545 ادارة النقل 681 9 مشرف أسكان 1897 8 مشرف أسكان 1111139666 وائل موسى حممد املوسى  118

 13984 مستشفى امللك خالد اجلامعي 405 9 مشرف اسكان 1910 8 مشرف أسكان 1057662718 نوره جربين انصر اجلربين  119

 14483 معهد اللغوايت العربية 404 9 مشرف اسكان 1915 8 مشرف أسكان 1024384180 فاطمه سعد حممد الدوسرى  111
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مشرف أمن  1098740945 عبداملنعم عقالء شيحان العنزى  111
مراقب أمن وسالمة  1917 8 صناعي

 28152 مستشفى امللك خالد اجلامعي 874 9 مشرف

 28213 أقسام العلوم اإلنسانية 611 9 مشرف خدمات 729 8 مشرف خدمات 1028677712 رمي ابراهيم عبدهللا امساعيل  112

 20885 عمادة التعامالت االلكرتونية 645 9 حملل ومصمم نظم 1852 8 مطور برامج أول 1024377762 خالد عبدهللا جباد الريس  113

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  438 9 فين دعم 1853 8 ولمطور برامج أ 1074035211 عصام على مطاعن قشيش  114
 26623 عن بعد

 26852 كلية علوم احلاسب واملعلومات 399 9 مصمم برامج 1878 8 مطور برامج أول 1010592788 محود امحد محود مسرحى  115

 28462 عمادة شؤون املكتبات 567 9 أمني مكتبة 842 8 مفهرس 1003917562 هيله بداح عبدالعزيز العنقرى  116

 15925 كلية الرتبية 783 9 أمني مكتبة 838 8 مفهرس 1033433630 حممد عبدالرمحن سليمان السحيم  117

منسق قبول  1054513641 حنان عبدالرمحن  السويلم  118
مدير شعبة شؤن  1856 8 وتسجيل

 28068 عمادة القبول والتسجيل 234 9 الطالب

منسق قبول  1019736030 البندرى مربوك الطيب الشهراىن  119
منسق قبول  73 8 وتسجيل

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  389 9 وتسجيل
 28228 للطالبات

 26891 كلية علوم االغذية والزراعة 473 9 مهندس زراعي 39 8 مهندس زراعي 1062506082 ابراهيم حممد على االمحرى  121
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 26484 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 120 9 مهندس كهرابئي 85 8 مهندس كهرابئي 1030318487 سعود سعد راشد القحطاىن  121

 17003 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 944 9 ميكانيكي 1888 8 ميكانيكي 1000110054 انصر عبدالعزيز صاحل اجلارهللا  122

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  622 9 انسخ آلة مشرف 1930 8 انسخ آله 1011313663 قماشه عمر محد احلمدان  123
 للطالبات

13468 

 28382 عمادة القبول والتسجيل 2041 8 أمني مستودع 1379 7 أمني مستودع 1041657170 مثراء عبدهللا ظافر احلارثى  124

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2043 8 أمني مستودع 13 7 أمني مستودع 1027607363 مطلق سعود مطلق السهلى  125
 اجملتمع

28115 

 26524 شؤون املكتباتعمادة  1858 8 أمني مكتبة 1438 7 أمني مكتبة 1059777134 عبدهللا صاحل عبدهللا الصاحل  126

 26503 عمادة شؤون املكتبات 1854 8 أمني مكتبة 1308 7 أمني مكتبة 1021668437 عبدهللا حممد سعد اخلضري  127

 28496 عمادة شؤون املكتبات 1860 8 أمني مكتبة 747 7 أمني مكتبة 1040350405 عبري مطلق سامل املطلق  128

 98449 عمادة شؤون املكتبات 1847 8 أمني مكتبة 2657 7 أمني مكتبة 1006132896 عقيل السعدي الشمريالعنود حممد بن   129

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  1663 8 ابحث 84 7 ابحث 1028017158 نوال حسني عبدالرمحن السماعيل  131
 للطالبات

18862 
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 رقمها

ابحث تدريب  1048071102 منصور حسن عطيه الزهراىن  131
ابحث تدريب  331 7 وابتعاث

 28253 مستشفى امللك خالد اجلامعي 50 8 وابتعاث

 26525 مدير اجلامعة 9 8 ابحث تنظيم 132 7 ابحث تنظيم 1030505067 هاين سعد عايض احلريب  132

ابحث شئون  1026872596 اماىن امحد انصر الشيحه  133
 موظفني

دقق شئون م 58 7
 املوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  2093 8
 واملوظفني

28050 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1947 8 ابحث علمي 2623 7 ابحث علمي 1069812467 نوره جودهللا شلويح املطريي  134
 96547 للطالبات

حث علمي اب 1020300099 مسلط عسكر بن زاحم الروقي العتييب  135
 مساعد

 95924 ادارة املتابعة 1970 8 ابحث علمي 2761 7

ابحث علمي  1021120082 مرام بنت امحد  حممد العرفج  136
عمادة البحث العلمي ابملدينة  1797 8 ابحث علمي 2553 7 مساعد

 95757 اجلامعية للطالبات

 1016583989 سهام حممد ابن سعدي الغامدي  137
ابحث علمي 

 97788 عمادة الدراسات العليا 1961 8 ابحث علمي 2742 7 مساعد

ابحث علمي  1000990364 هتاين علي خبيت ابكيلي  138
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1986 8 ابحث علمي 2427 7 مساعد

 101174 للطالبات

ي ابحث علم 1059335792 لولوه سعد انصر احلصني  139
كلية احلقوق والعلوم السياسية  1960 8 ابحث علمي 2795 7 مساعد

 96729 ابملدينة اجلامعية للطالبات

ابحث علمي  1068208121 علي مداوي علي ال جربان القحطاين  141
 مساعد

 97945 كلية العلوم 1997 8 ابحث علمي 2735 7
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ابحث علمي  1043209970 أمل بنت سعد بن ابراهيم الشنيفي  141
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1821 8 ابحث علمي 2437 7 مساعد

 96507 للطالبات

 1036999199 مي امحد سعيد حسن الدوحيي الغامدي  142
ابحث علمي 

 2006 8 ابحث علمي 2058 7 مساعد
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

 95998 للطالبات

ابحث علمي  1047570070 بنت صاحل يوسف الشاجيي لولوه  143
 مساعد

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1948 8 ابحث علمي 2681 7
 للطالبات

96132 

ابحث علمي  1043224482 مىن بنت مساعد بن حممد بن موسى  144
وكيل اجلامعة للدراسات العليا  1953 8 ابحث علمي 2732 7 مساعد

 95922 البحث العلميو 

 14749 عمادة شؤون الطالب 1731 8 خطاط ورسام 2337 7 خطاط و رسام 1049873282 امحد مسند غنام املطريى  145

رئيس قسم  1030434128 امحد انصر امحد العصيمى  146
رئيس قسم شئون  378 7 التوظيف

 21908 مستشفى امللك خالد اجلامعي 508 8 املوظفني

 12962 كلية الصيدلة 2386 8 سكرتري 2200 7 سكرتري 1056862764 الدرويش عبدهللا عبدالرمحن عبدالسالم  147

 105145 كلية العلوم 475 8 سكرتري 2975 7 سكرتري 1043170883 جاري موسى حسني مرام  148

 95751 كلية اهلندسة 847 8 فين اتصاالت 2433 7 تفين اتصاال 1029400155 علي ابراهيم امحد ابواخلري  149

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  2302 8 فين دعم 2723 7 فين دعم 1062968076 منصور انصر مقحم اخلراصي العتييب  151
 عن بعد

96696 
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 17309 ادارة االستدامة وتطوير البيئة 512 8 فين زراعي مشرف 290 7 فين زراعي 1055129546 محود عايد عيد الشمرى  151

 97807 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 1867 8 فين صيانة 2651 7 فين صيانة اآلت 1059502417 سعود عبدالعزيز محد اهلذيل  152

 97428 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 1713 8 صيانة فين 2577 7 فين صيانة اآلت 1005084536 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز املنيع  153

 97586 إدارة املستودعات 2058 8 فين صيانة اآلت 2797 7 فين صيانة اآلت 1076513413 سعود  ابراهيم عبدهللا الدوسري  154

 18231 اقسام العلوم والدراسات الطبية 532 8 فين صيانة 1374 7 فين صيانة اآلت 1028197505 امحد امحد حسني العبيد  155

 96741 عمادة الدراسات العليا 728 8 فين صيانة 2389 7 فين صيانة اآلت 1046362164 عبدالعزيز حممد سعد احلمود  156

 254 8 فين صيانة 1365 7 فين صيانة اآلت 1030296584 سلطان انصر صقر املدرع  157
ة الدراسات التطبيقية وخدمة كلي

 28039 اجملتمع

 10399 دار جامعة امللك سعود للنشر 748 8 فين طباعة 2312 7 فين طباعة 1007757998 ابراهيم عبدهللا حممد السعيد  158

 15963 ة امللك سعود للنشردار جامع 2342 8 فين طباعة 2314 7 فين طباعة 1009923358 فيصل سعود عبدهللا بوقان  159

 28529 دار جامعة امللك سعود للنشر 1557 8 فين طباعة 2315 7 فين طباعة 1005047038 فيصل عبدالرمحن حممد العمار  161
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 95767 ادارة املتابعة 833 8 فين خمترب 2467 7 فين خمترب 1061812416 وليد بن شائع بن عبدهللا بيهان  161

 99069 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1623 8 فين خمترب 1805 7 فين خمترب 1005883580 وريه بنت انصر بن سليمان القبيسيح  162

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  861 8 فين خمترب 2763 7 فين خمترب 1056127473 خلود عمر عبدهللا السليم  163
 للطالبات

100840 

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  543 8 فين خمترب 2408 7 فين خمترب 1062174261 نوره عبدالرمحن بن عبدهللا الشوميي  164
 96877 للطالبات

 95887 كلية العلوم 1658 8 فين خمترب 2625 7 فين خمترب 1028885398 سحر بنت انصر  معجب الغامدي  165

 95913 كلية العلوم 846 8 فين خمترب 2867 7 فين خمترب 1037539077 صاحل الريس ابسل بن فهد بن  166

 2363 8 فين خمترب 2853 7 فين خمترب 1087442388 مسر عبدهللا بن راشد احلرايب  167
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

 96200 للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1657 8 فين خمترب 2868 7 فين خمترب 1031446188 اجلوهره بنت علي بن عبدهللا احلميدي  168
 99139 للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1631 8 فين خمترب 2757 7 فين خمترب 1040345736 هياء ابراهيم بن جازع القحطاين  169
 98418 للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1628 8 فين خمترب 2682 7 فين خمترب 1055651283  السيفساميه حممد بن عبدهللا  171
 للطالبات

100938 
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كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1572 8 فين خمترب 2869 7 فين خمترب 1044122800 خدجيه منصور  علي القحطاين  171
 98379 للطالبات

 865 8 فين خمترب 2643 7 فين خمترب 1051750063 هللا الراجحأمل حممد عبد  172
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

 101179 للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  49 8 فين خمترب 2599 7 فين خمترب 1014012296 هاجر بنت عبدهللا بن محد الدخيل  173
 للطالبات

97365 

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  1611 8 فين خمترب 2658 7 فين خمترب 1035273877 د بن صاحل املدفعهدى حمم  174
 95921 والبحث العلمي

مأمور اتصاالت  1738 7 مأمور اتصاالت 1016269688 فواز مجعان سعيد عجارم  175
 مشرف

 28339 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2255 8

أخصائي عالقات  206 7 مأمور العالقات 1041989201 عبداحملسن عبدالرمحن السليموليد   176
 17074 االدارة العامة للعالقات واالعالم 938 8 عامة

 1925 8 حمصل إيرادات 835 7 مأمور صرف 1004934939 حممد مسفر مسعود القحطاىن  177
مركز االمري سلطان الحباث البية 

 28114 ملياه والصحراءوا

أخصائي عالقات  1451 7 مأمور عالقات 1027087632 معتز سعد سعد املشعان  178
 28193 االدارة العامة للعالقات واالعالم 2366 8 عامة

مأمور عالقات  1049706094 بندر بن عبدهللا بن سعد اخلويطر  179
 98946 عامالت االلكرتونيةعمادة الت 1836 8 أخصائي 2842 7 عامة

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  2349 8 مراقب خمزون 2317 7 مأمور عهدة 1054748544 امحد امحد انصر الغنيم  181
 والبحث العلمي

26276 
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ملدينة إدارة الدراسات املؤسسية اب 1943 8 مرتجم 2022 7 مرتجم 1054231962 غاده فهد محد القريين  181
 91606 اجلامعية للطالبات

 1978 8 مرتجم 2003 7 مرتجم 1014694507 نوف حممد عبدهللا املدبل  182
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 35066 واملوظفني

 101448 عمادة الدراسات العليا 1942 8 مرتجم 2471 7 مرتجم 1067791713 مرام جباد فائز العلوي احلريب  183

 99590 االدارة العامة للمشاريع 616 8 حماسب 2739 7 حماسب 1069200028 انصر بن محد بن انصر الربيعه  184

 26989 االدارة املالية 2369 8 حماسب 838 7 حماسب 1006969099 يوسف على حممد الزهراىن  185

 26982 االدارة املالية 2368 8 اسبحم 975 7 حماسب 1003848155 عبدالعزيز راشد على املسعرى  186

 27005 االدارة املالية 2367 8 حماسب 2323 7 حماسب 1044803144 قاسم على حسني السامل  187

 26984 إدارة املشرتايت 2086 8 حساابت مدقق 2329 7 حماسب 1010287629 العصفور عبدهللا حممد امحد  188

 28236 أقسام العلوم اإلنسانية 2370 8 حماسب 2384 7 حماسب 1000107209 مد العصفورمها سعد حم  189

عمادة اعضاء هيئة التدريس  809 8 حماسب 2811 7 حماسب 1003166327 انصر ابراهيم عبدالرمحن العقيل  191
 واملوظفني

98321 
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 98203 عمادة السنة التحضريية 2371 8 حماسب 2822 7 حماسب 1032636712 صاحل سعيد ظافر القرين  191

 470 8 حماسب 301 7 حماسب 1018460319 خالد حممد سليمان الطريري  192
املركز الرتبوي للتطوير والتنمية 

 26270 املهنية

عمادة التعامالت االلكرتونية  1564 8 حملل نظم 2849 7 حملل نظم 1071699423 عهود عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان  193
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

96336 

 100937 عمادة تطوير املهارات 2348 8 حملل نظم 2641 7 حملل نظم 1028678405 شعيله صاحل امحد اخلليفه  194

 89211 عمادة التعامالت االلكرتونية 1904 8 مدقق حساابت 33 7 مدقق حساابت 1020613178 أمساء عبدهللا عبدالعزيز املسيند  195

مراقب أمن و  1027477627 فهد حممد شارع القحطاىن  196
 28372 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 2281 8 مراقب أمن وسالمة 1484 7 سالمة

 1000497485 انصر ابراهيم حممد العمرييىن  197
مراقب أمن و 

 28534 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1587 8 راقب أمن وسالمةم 2332 7 سالمة

مراقب أمن و  1125525103 منصور حسيان عقيل العنزى  198
االدارة العامة للسالمة واالمن  1814 8 مراقب أمن وسالمة 2220 7 سالمة

 28254 اجلامعي

ن و مراقب أم 1127236428 مناور هليل عياش العنزى  199
االدارة العامة للسالمة واالمن  914 8 مراقب أمن وسالمة 2228 7 سالمة

 28095 اجلامعي

مراقب أمن و  1031642356 سعد فهيد فايز اجليهاىن البيشى  211
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1845 8 مراقب أمن وسالمة 1485 7
 اجلامعي

28264 
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مراقب أمن و  1081407288 راجى العنزى ممدوح عناد  211
االدارة العامة للسالمة واالمن  909 8 مراقب أمن وسالمة 2346 7 سالمة

 28192 اجلامعي

 1097887291 خليف رمضان محريان السبيعى العنزى  212
مراقب أمن و 

 1491 7 سالمة
مشرف أمن 

 28146 عيمستشفى امللك خالد اجلام 1917 8 صناعي

 28210 عمادة شؤون الطالب 2314 8 كبري مراقيب طلبة 34 7 مراقب طلبة 1039235666 زينب سعد انصر اجلريد  213

 97193 عمادة شؤون الطالب 2316 8 كبري مراقيب طلبة 2727 7 مراقب طلبة 1027310703 حصه عايل ضاوي العتييب  214

 98732 عمادة شؤون الطالب 2315 8 كبري مراقيب طلبة 2864 7 مراقب طلبة 1007671462 ن الدبيانتغريد عبدهللا عبدالرمح  215

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1649 8 كبري مراقيب طلبة 1333 7 مراقب طلبة 1013897960 اميان عبدهللا بشري اخلشريم  216
 28227 للطالبات

 609 8 كبري مراقيب طلبة 49 7 مراقب طلبة 1011485594 سحصه عوض مخيس مخي  217
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية 

 28041 للطالبات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  1582 8 كبري مراقيب طلبة 175 7 مراقب طلبة 1075038354 نوره عبدالرمحن انصر الربيدى  218
 18948 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2313 8 كبري مراقيب طلبة 2590 7 مراقب طلبة 1024283853 دان نبات الدعجاين العتييبمنال غي  219
 97203 اجملتمع

امعية كلية العلوم ابملدينة اجل 1842 8 مراقب طلبة 1470 7 مراقب طلبة 1019795275 لولوه بنت سعود بن عبدالعزيز البدر  211
 للطالبات

102427 
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 96471 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 2317 8 كبري مراقيب طلبة 2533 7 مراقب طلبة 1047070840 بدرية خليف بن غوينم املخلفي  211

 2387 7 مساعد إداري 1019076700 خليل بن ابراهيم بن سامل الصعيدي  212
مساعد أداري 

 100403 ة اجلمعيات العلميةادار  912 8 مشرف

مساعد إداري  2871 7 مساعد إداري 1056071838 سلوى بنت علي حممد احلديثي  213
 مشرف

8 1876 
االدارة العامة للتشغيل واخلدمات 

املساندة ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

99277 

إداري مساعد  2860 7 مساعد إداري 1046076962 سناء حممد معتوق السناين  214
 1956 8 مشرف

االدارة العامة للتشغيل واخلدمات 
املساندة ابملدينة اجلامعية 

 للطالبات
97388 

مساعد أداري  2572 7 مساعد إداري 1007097460 هنا سعد سعيد الشهراين  215
 مشرف

 96359 أقسام العلوم اإلنسانية 1967 8

مساعد إداري  2850 7 مساعد إداري 1008013219 عواطف سعد عبدهللا الشباانت  216
 96993 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1894 8 مشرف

 2299 8 مدقق رواتب 2831 7 مساعد إداري 1024863142 هادي فهاد عبداهلادي السبيعي  217
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 95970 واملوظفني

مساعد إداري  192 7 مساعد إداري 1000140143 زاينماجد عبدالرمحن عبدهللا اهل  218
عمادة اعضاء هيئة التدريس  904 8 مشرف

 106360 واملوظفني

مساعد ادارى  2709 7 مساعد إداري 1014225302 امين بن سليمان بن عبدهللا القنيبط  219
 96434 عمادة التعامالت االلكرتونية 1898 8 مشرف

مساعد إداري  2385 7 مساعد إداري 1000687093 بداللطيف  حممد العبداللطيفعبري ع  221
 مشرف

 99832 عمادة التعامالت االلكرتونية 1963 8
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مساعد إداري  2390 7 مساعد إداري 1051380309 عبدالرمحن عبدهللا عبدالرمحن بن عتيق  221
 97245 يةعمادة التعامالت االلكرتون 1875 8 مشرف

 2819 7 مساعد إداري 1051116471 عبري علي بن حممد احلصيين  222
مساعد إداري 

 98970 عمادة تطوير املهارات 1966 8 مشرف

مساعد أداري  2434 7 مساعد إداري 1028805222 اميان حممد محد ال حوشان الدوسري  223
 مشرف

 96891 عمادة تطوير املهارات 1819 8

مساعد أداري  2232 7 مساعد إداري 1030361594 بدر ميشع عقاب السليس  224
 10915 عمادة شؤون الطالب 2267 8 مشرف

مساعد إداري  2534 7 مساعد إداري 1030123648 خالد بن صاحل بن علي القوسي  225
 مشرف

 100073 عمادة شؤون الطالب 1987 8

مساعد إداري  2655 7 مساعد إداري 1034036887 حي املالكيامال عوض زويد الراب  226
 96519 عمادة شؤون الطالب 908 8 مشرف

 2356 7 إداري مساعد 1060787858 العبداللطيف حممد عبدهللا هدى  227
مساعد إداري 

 6075 كلية ادارة االعمال 1826 8 مشرف

مساعد إداري  2728 7 مساعد إداري 1034967123 لمسليمان حممد السوي هتاين انصر   228
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1906 8 مشرف

 101114 للطالبات

مساعد إداري  2738 7 مساعد إداري 1042601714 عهود سعد حممد اليميين  229
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1933 8 مشرف

 96734 للطالبات

مساعد إداري  2636 7 إداري مساعد 1002934956 الشمري عقيل بن هليل بنت ليلى  231
 مشرف

 100157 كلية الرتبية 942 8
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مساعد إداري  2830 7 مساعد إداري 1023168345 ملياء بنت عبدهللا بن زايد املطريي  231
كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  1964 8 مشرف

 96876 للطالبات

 2304 7 مساعد إداري 1049895921 حيىي فتحى ابراهيم بعلول  232
مساعد أداري 

 14414 كلية العلوم 2143 8 مشرف

مساعد إداري  2821 7 إداري مساعد 1006693251 الدخيل عبدالعزيز بن سعد بن تركي  233
 مشرف

 96025 كلية العمارة والتخطيط 1832 8

مساعد أداري  146 7 مساعد إداري 1011120902 عبدهللا املهيزعلطيفه حممد   234
كلية علوم األغذية والزراعة  1968 8 مشرف

 6100 ابملدينة اجلامعية للطالبات

مساعد أداري  2231 7 مساعد إداري 1010788824 محود صنات صنيتان العتيىب  235
 مشرف

 10955 اجلامعي مستشفى امللك خالد 2144 8

مساعد إداري  2354 7 مساعد إداري 1007466723 سلطان جربان دخيل هللا الثبيىت  236
مستشفى امللك عبدالعزيز  1998 8 مشرف

 28040 اجلامعي

 1000533628 الدوسري اجلوهر عبدهللا ابراهيم ساره  237
مساعد إداري 

 2482 7 مشرف
مساعد إداري 

 2000 8 مشرف
االدارة العامة للتشغيل واخلدمات 

 97084 املساندة

كلية علوم األغذية والزراعة  1586 8 مسجل طلبه 2221 7 مسجل طلبة 1006934242 ليلى رابح عايد احلرىب  238
 28119 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 28457 االدارة العامة للعالقات واالعالم 2381 8 علوماتمسجل م 2295 7 مسجل معلومات 1032879676 انصر دخيل عبدالرمحن الزيد  239

 12664 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1651 8 مسجل معلومات 2334 7 مسجل معلومات 1015215526 فوزيه حممد زيد املطيويع  241
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 16225 كلية الطب 2377 8 لوماتمسجل مع 1367 7 مسجل معلومات 1038898738 مشاعل سعد حممد احملبوب  241

 2375 8 مسجل معلومات 2290 7 مسجل معلومات 1009728708 عبدهللا انصر عبدهللا الشليل  242
كلية علوم الرايضة والنشاط 

 28293 البدين

 28005 مدير اجلامعة 2380 8 مسجل معلومات 2294 7 مسجل معلومات 1002223426 فهد سلمان محد العشيوى  243

 16446 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2372 8 مسجل معلومات 2345 7 مسجل معلومات 1013063696 انديه سليمان مستور عواد العتيىب  244

 28557 مللك خالد اجلامعيمستشفى ا 2384 8 مسجل معلومات 2382 7 مسجل معلومات 1111339766 سلمى فرج عبدالرمحن العبدالرمحن  245

 17506 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2376 8 مسجل معلومات 1450 7 مسجل معلومات 1029161328 هتاىن فاحل ابراهيم الرشيد  246

 16234 جلامعيمستشفى امللك خالد ا 2373 8 مسجل معلومات 2367 7 مسجل معلومات 1072178856 هيا سعيد خريهللا الشموسي  247

مستشفى امللك عبدالعزيز  2385 8 مسجل معلومات 2311 7 مسجل معلومات 1021686579 عبداالله عبدالعزيز عبدالرمحن الراشد  248
 28513 اجلامعي

عزيز مستشفى امللك عبدال 2383 8 مسجل معلومات 2344 7 مسجل معلومات 1107582932 فوزيه خلف خبيت الشمرى  249
 28271 اجلامعي

مستشفى امللك عبدالعزيز  2382 8 مسجل معلومات 291 7 مسجل معلومات 1057062554 دليله انصر صويه الدوسرى  251
 اجلامعي

28539 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

ز مستشفى امللك عبدالعزي 1577 8 مسجل معلومات 2326 7 مسجل معلومات 1006951741 اثمر مساعد ابراهيم املزيد  251
 28367 اجلامعي

 28370 وكيل اجلامعة 2374 8 مسجل معلومات 2319 7 مسجل معلومات 1046962492 ماجد محد عبدالرمحن احلامت  252

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  1831 8 مشرف 2523 7 مشرف 1031216557 نوف عبدالرمحن سعد العبالن  253
 اجلامعية للطالبات

98304 

 97752 عمادة شؤون الطالب 775 8 مشرف اسكان 2828 7 مشرف أسكان 1031288929 مد بن احلميدي بن انيف بن سقيانحم  254

 28032 ادارة النقل 2097 8 مشرف خدمات 2338 7 مشرف خدمات 1006959504 لولوه خليفه سليمان املرشد  255

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  729 8 مشرف خدمات 2336 7 رف خدماتمش 1004899009 لطيفه حممد حبيب احلبيب  256
 28033 للطالبات

 2286 8 مشرف رايضي 54 7 مشرف رايضي 1083217750 انصر صاحل انصر اهلداين  257
كلية علوم الرايضة والنشاط 

 27197 البدين

 96663 عمادة التعامالت االلكرتونية 1878 8 مطور برامج أول 727 7 مطور برامج 1049149824 جمري بن غازي بن فارس زنيدان البقمي  258

عمادة التعامالت االلكرتونية  1739 8 مطور برامج أول 2017 7 مطور برامج 1015827692 نوره حسني عبد الكرمي احلسني  259
 91754 ابملدينة اجلامعية للطالبات

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  1852 8 مطور برامج أول 408 7 مطور برامج 1002170007 سن احلبويبعلى عدانن حم  261
 عن بعد

92228 
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 26979 كلية ادارة االعمال 1853 8 مطور برامج أول 78 7 مطور برامج 1025006352 عايض اندر عجاب القحطاىن  261

 1578 8 مطور برامج أول 77 7 مطور برامج 1024607978 على حيىي امحد املريع  262
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 

 28104 اجملتمع

مهندس زراعي  1021570674 عبدهللا خامت  امحد الزهراين  263
 مساعد

 99381 كلية علوم االغذية والزراعة 1661 8 مهندس زراعي 1162 7

مهندس معماري  1054858194 ن سعيدامحد عبداإلله سعد ب  264
 99172 مشروع وادي الرايض للتقنية 2354 8 مهندس معماري 2604 7 مساعد

مهندس ميكانيكي  1015019209 بدر ظافر سعيد آل انصر القحطاين  265
 مساعد

 100320 ادارة التشغيل والصيانة للطالبات 59 8 مهندس ميكانيكي 2731 7

 8845 ادارة النقل 1509 8 ميكانيكي 2371 7 ميكانيكي 1046907422 د مسلم مفضي احلريبحمم  266

 7670 ادارة النقل 1888 8 ميكانيكي 936 7 ميكانيكي 1000239127 عبدهللا محد حممد العزاز  267

 7928 ادارة النقل 1921 8 ميكانيكي 1332 7 ميكانيكي 1001091162 فهيد سليمان حممد السعد  268

 97474 ادارة النقل 863 8 ميكانيكي 2493 7 ميكانيكي 1011102165 سعد مسفر سعد الدوسري  269

 28106 ادارة النقل 2254 8 انسخ الة 2210 7 انسخ آله 1038664155 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الرامى  271
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رتبة مسماها رقمها
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 رقمها

 28437 برانمج استاذ زائر 2249 8 انسخ الة 2204 7 انسخ آله 1056106857 راهيم الدريويشجاسم عبدهللا اب  271

 10090 عمادة شؤون الطالب 2256 8 انسخ الة 2214 7 انسخ آله 1050603271 نوره ابراهيم عبدهللا املنيع  272

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2273 8 انسخ الة 2333 7 انسخ آله 1051078184 نوف عبدهللا عيسى الزير  273
 للطالبات

4722 

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2258 8 انسخ الة 2364 7 انسخ آله 1032267013 حصه امحد عبدالرمحن الكنهل  274
 28485 للطالبات

 28538 كلية العمارة والتخطيط 2253 8 انسخ الة 2213 7 انسخ آله 1009808435 جاسم حممد ابراهيم اجلراد  275

 22616 كلية طب االسنان 2251 8 انسخ الة 2363 7 انسخ آله 1011104864 حصه عبدهللا حممد العقال  276

 2248 8 انسخ الة 2207 7 انسخ آله 1050266962 امحد عبدالرمحن امحد العسكر  277
لدائمة للوقاية من اللجنة ا

 28060 االشعاعات

 16678 مركز االبتكارات 2274 8 انسخ الة 2205 7 انسخ آله 1012906432 خالد شرير سوجير العنزي  278

 28329 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2259 8 انسخ الة 2211 7 انسخ آله 1014426017 سامل عفتان صلىب العنزى  279

 28310 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 2252 8 انسخ الة 2201 7 انسخ آله 1025484708  عمر عبدالرمحن الالحمعبدهللا  281
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 13487 االدارة القانونية 1648 8 انسخ آلة بلغتني 2212 7 انسخ آله بلغتني 1029342712 لولوه عمر عبدالعزيز السبيل  281

 28535 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1636 8 انسخ آلة بلغتني 1541 7 انسخ آله بلغتني 1018508885 خيلمسر سليمان فهد الد  282

 15449 كلية اهلندسة 1617 8 انسخ آلة بلغتني 2218 7 انسخ آله بلغتني 1012538169 عبدالعزيز هزاع مبارك الثبيىت  283

مالحظ اعمال  2378 7 جنار 1020047401 عبدالعزيز صاحل  احلصيىن  284
 28289 ادارة صيانة الرايض 2319 8 جنارة

 28288 ادارة صيانة الرايض 1924 8 مالحظ اعمال جنار 2377 7 جنار 1018266963 على عبدهللا على اجلميعه  285

 مالحظ اعمال 2376 7 جنار 1007406914 منصور عبدهللا فهد الونيس  286
 28136 وكيل اجلامعة للمشاريع 951 8 جنارة

 3832 7 أمني مستودع 7 6 أمني مستودع 1034204113 امحد حممد حيدر منصور  287
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 28218 اجلامعي

 19451 إدارة املستودعات 201 7 أمني مستودع 324 6 أمني مستودع 1054165129 انيف سامل سليمان احلرىب  288

 18473 عمادة شؤون املكتبات 83 7 أمني مستودع 107 6 أمني مستودع 1030698649 حممد عنيد فرحان العنزي  289

كلية العلوم الطبية التطبيقية  1240 7 أمني مستودع 1995 6 أمني مستودع 1026806131 هيا عبدهللا رشيد املبدل  291
 ملدينة اجلامعية للطالباتاب

28234 
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 97409 كلية طب االسنان 839 7 أمني مستودع 388 6 أمني مستودع 1022985970 عبدالعزيز بن مخيس آل مخيس  291

 99388 ادارة املتابعة 3987 7 أمني مكتبة 4508 6 أمني مكتبة 1003645114 رانيا سامل حممد شويكان  292

 96834 عمادة التطوير واجلودة 568 7 أمني مكتبة 5520 6 أمني مكتبة 1053161087 بن حممد العنزي حصه حسني  293

 101623 عمادة الدراسات العليا 3986 7 أمني مكتبة 5841 6 أمني مكتبة 1023945361 مهاء بنت فارس  عبدهللا الفارس  294

 98255 عمادة الدراسات العليا 3975 7 أمني مكتبة 4301 6 أمني مكتبة 1056475781 لطيفه حممد عبدالرمحن احلسيين  295

 101083 عمادة شؤون املكتبات 747 7 أمني مكتبة 4334 6 أمني مكتبة 1068043148 مىن ابراهيم محد املكريش  296

 97357 عمادة شؤون املكتبات 2657 7 مكتبة أمني 5020 6 أمني مكتبة 1109737815 شيخه عبدالعزيز سعد الغامن  297

 99275 عمادة شؤون املكتبات 1438 7 أمني مكتبة 5174 6 أمني مكتبة 1098238189 امساء بنت عبدالعزيز بن انصر السليمان  298

 98566 عمادة شؤون املكتبات 1308 7 أمني مكتبة 5114 6 أمني مكتبة 1014410110 منال بنت صاحل بن عبدهللا الفيصل  299

 98747 عمادة شؤون املكتبات 3985 7 أمني مكتبة 4644 6 أمني مكتبة 1026341220 ليلى قليل زائد احلارثي  311



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 101488 عمادة شؤون املكتبات 1371 7 مفهرس 5791 6 أمني مكتبة 1012066823 ماجده  مشبب  دليم ال راقع  311

 98577 عمادة شؤون املكتبات 1331 7 مفهرس 4923 6 أمني مكتبة 1032113860 نوره عبدهللا بن عبيد الدوسري  312

 96847 عمادة شؤون املكتبات 1320 7 أمني مكتبة 5653 6 أمني مكتبة 1032492322 فاطمه بنت حممد مسحل العتييب  313

 96769 عمادة شؤون املكتبات 1247 7 أمني مكتبة 5402 6 أمني مكتبة 1025143403 قرييننوره انصر سلمان اابلروس ال  314

 99736 عمادة شؤون املكتبات 1244 7 أمني مكتبة 5056 6 أمني مكتبة 1069641874 منريه بنت عبدهللا  راشد السنيدي  315

 98907 عمادة شؤون املكتبات 357 7 أمني مكتبة 4756 6  مكتبةأمني 1004295414 وفاء بنت فهد  عبدهللا الغرييب  316

 97039 عمادة شؤون املكتبات 220 7 مفهرس 4133 6 أمني مكتبة 1095047385 هند عبيد فالح بن الضبعان  317

 98856 عمادة شؤون املكتبات 219 7 مفهرس 4047 6 أمني مكتبة 1058731108 نوره بنت عبدالعزيز عبدالرمحن فرحان  318

 95741 عمادة شؤون املكتبات 92 7 مفهرس 4221 6 أمني مكتبة 1098911330 ندى بنت عبد الرمحن السحيم  319

كلية علوم الرايضة والنشاط  3976 7 أمني مكتبة 30 6 أمني مكتبة 1049992397 علي موسى موسى مدوسى  311
 البدين

28017 
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ابحث إجتماعي  1048255499 مشاعل عبدهللا ابراهيم الواصل  311
 96390 عمادة البحث العلمي 196 7 ابحث 5685 6 مساعد

 1030342123 ابتسام عبدهللا علي بن بريكان  312
ابحث إجتماعي 

 96843 عمادة السنة التحضريية 65 7 ابحث 4941 6 مساعد

ابحث إجتماعي  1048256687 عبدهللا الوادعي فوزيه بنت علي بن  313
 مساعد

 113740 عمادة شؤون الطالب 1657 7 ابحث 5291 6

ابحث إجتماعي  1032889022 عفاف بندر رجأ الشمري  314
كلية احلقوق والعلوم السياسية  1658 7 ابحث 5430 6 مساعد

 101505 ابملدينة اجلامعية للطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم  2187 7 ابحث احصاء 5674 6 ابحث احصاء 1001430618 عبدالعزيز حممد اجلميح ساره  315
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

101489 

 99007 ادارة املتابعة 2040 7 ابحث احصاء 4778 6 ابحث احصاء 1036099065 عبدالعزيز انصر عبدالعزيز الراجح  316

 2016 7 ابحث احصاء 5778 6 ابحث احصاء 1026385458 شيماء عمر فريد السليم  317
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 100918 واملوظفني

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2124 7 ابحث احصاء 5449 6 ابحث احصاء 1040641050 رؤى مسند بن عبدهللا املسند  318
 101754 للطالبات

ابحث علمي  1013483860 هال ابراهيم عبدهللا ابو بكر  319
ابحث علمي  5812 6 مساعد

 97167 ادارة اجلمعيات العلمية 2462 7 مساعد

ابحث علمي  1059232072 هنى ضيف هللا مشهور الغامدي  321
 مساعد

ابحث علمي  4062 6
 مساعد

 99951 االدارة القانونية 2110 7
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ابحث علمي  1067973675 نوره فهد عبدالعزيز العجمي  321
ابحث علمي  4055 6 مساعد

 96953 أقسام العلوم اإلنسانية 2095 7 مساعد

 1024079426 نوره بنت ابراهيم سعود اخلضريي  322
ابحث علمي 

 4443 6 مساعد
ابحث علمي 

 101493 يةاقسام العلوم والدراسات الطب 2175 7 مساعد

ابحث علمي  1005992548 ابرار حممد سامل امحد ابمهام  323
 مساعد

ابحث علمي  5399 6
 مساعد

 97459 عمادة السنة التحضريية 2070 7

ابحث علمي  1015922238 العنود بنت بندر بن ابراهيم بن شليل  324
ابحث علمي  5833 6 مساعد

 99578 طالبعمادة شؤون ال 2136 7 مساعد

ابحث علمي  1057080200 وفاء بنت عايض بن حسن العمري  325
 مساعد

ابحث علمي  4199 6
 مساعد

 99833 عمادة شؤون املكتبات 2123 7

ابحث علمي  1003147079 امل بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املوسى  326
ابحث علمي  4522 6 مساعد

ملدينة اجلامعية كلية اآلداب اب 2393 7 مساعد
 101676 للطالبات

 1034305563 فاطمه بنت عبدهللا  عبدالرمحن اخلرجي  327
ابحث علمي 

 5211 6 مساعد
ابحث علمي 

 2182 7 مساعد
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية 

 101099 للطالبات

ابحث علمي  1045366893 ساره بنت عوض بن ابراهيم الشهري  328
ث علمي ابح 5431 6 مساعد

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2127 7 مساعد
 99100 للطالبات

ابحث علمي  1040669978 امل صاحل بن حممد الغريب  329
ابحث علمي  4391 6 مساعد

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2047 7 مساعد
 97149 للطالبات

ابحث علمي  1069013785 امريه بنت صاحل بن انصر اليامي  331
 مساعد

ابحث علمي  4392 6
 مساعد

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1831 7
 للطالبات

100239 
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ابحث علمي  1059464279 اهلنوف سعد  عبدالرمحن املعثم  331
ابحث علمي  4098 6 مساعد

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2397 7 مساعد
 97599 للطالبات

 1045365069 اميان ابراهيم عبدهللا السيف  332
ابحث علمي 

 4472 6 مساعد
ابحث علمي 

 2176 7 مساعد
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية 

 101305 للطالبات

ابحث علمي  1071554727 اجماد فهد مدهللا احلامد  333
 مساعد

ابحث علمي  4316 6
 مساعد

دينة اجلامعية كلية الرتبية ابمل 2162 7
 للطالبات

96211 

ابحث علمي  1044548111 هيفاء عبدالعزيز عبدهللا بن رشيد  334
ابحث علمي  5842 6 مساعد

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2112 7 مساعد
 96439 للطالبات

ابحث علمي  1060677240 اريج عبدالعزيز عبداللة العبدالكرمي  335
 مساعد

مي ابحث عل 4580 6
 مساعد

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2073 7
 للطالبات

99274 

ابحث علمي  1087242036 بدور   حممد  صاحل بن جريس  336
ابحث علمي  4317 6 مساعد

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2063 7 مساعد
 97258 للطالبات

 1051928966 رميا بنت حممد بن عبدهللا بن صاحل  337
ابحث علمي 

 5835 6 مساعد
ابحث علمي 

 2008 7 مساعد
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية 

 95999 للطالبات

ابحث علمي  1023280041 عبدالرمحن الفايز رحاب عبدهللا  338
ابحث علمي  5398 6 مساعد

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  1742 7 مساعد
 97821 للطالبات

ابحث علمي  1049119868 نوره براك بن حسن اجلريس الدوسري  339
ابحث علمي  5342 6 مساعد

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2027 7 مساعد
 100090 اجملتمع

ابحث علمي  1027992799 حنان عوضه عبدهللا مرعي الشهري  341
 مساعد

ابحث علمي  3203 6
 مساعد

العلوم ابملدينة اجلامعية كلية  2081 7
 للطالبات

96343 
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ابحث علمي  1031202391 عبد هللا عبد الرمحن عبد هللا بن خنني  341
ابحث علمي  4981 6 مساعد

معهد امللك عبد هللا للبحوث  1747 7 مساعد
 100943 والدراسات االستشارية

 1056920281 حفصه بنت عبدالرمحن العوله  342
ابحث قانوين 

 99739 االدارة القانونية 1660 7 ابحث 4360 6 اعدمس

ابحث قانوين  1036671434 نورة إبراهيم بن حممد بن حسني  343
 مساعد

 99182 أقسام العلوم اإلنسانية 1665 7 ابحث 5613 6

ابحث قانوين  1065309195 سارة بنت فهد  حممد الناصر  344
ابحث قانوين  4728 6 مساعد

 96909 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2421 7 ساعدم

 97713 عمادة شؤون املكتبات 1549 7 رسام خرائط 4924 6 رسام خرائط 1050814142 نبويه بنت حممد بن هادي ابوهداش  345

 97101 االدارة العامة للمشاريع 1728 7 رسام معماري 5307 6 رسام معماري 1046362172 سعد بن حممد بن سعد احلمود  346

 26666 ادارة اجلمعيات العلمية 2190 7 سكرتري 1417 6 سكرتري 1058498906 عبدالرمحن محد عبدالرمحن السبهان  347

دينة عمادة شؤون الطالب ابمل 3848 7 سكرتري 1864 6 سكرتري 1041131648 مشاعل عبدالعزيز فهد احلميد  348
 28406 اجلامعية للطالبات

 27073 كلية ادارة االعمال 3849 7 سكرتري 1418 6 سكرتري 1016018721 صاحل سعد عبدهللا السنيدى  349

كلية ادارة األعمال ابملدينة  2191 7 سكرتري 187 6 سكرتري 1013383904 منريه عبدهللا محد املتيعب  351
 اجلامعية للطالبات

28088 
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 18046 كلية الطب 4 7 سكرتري 3339 6 سكرتري 1050851433 فهد حيىي عواجى حكمى  351

 28321 كلية العلوم 1447 7 سكرتري 4040 6 سكرتري 1028316020 خالد سليم عبدالرمحن الربيه  352

 28318 كلية طب االسنان 2015 7 سكرتري 886 6 سكرتري 1003340864 سحر مسعود عبدهللا اخلالد  353

 27070 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 917 7 سكرتري 2081 6 سكرتري خاص 1028818654 حسام صاحل عبداحملسن بن سعيد  354

 27051 للنشردار جامعة امللك سعود  3847 7 سكرتري 1872 6 سكرتري خاص 1039090137 منصور امحد ساعد املالكى  355

 27064 كلية احلقوق والعلوم السياسية 2375 7 سكرتري 1884 6 سكرتري خاص 1004929368 عبيد فهيد عبيد العنزى  356

 2318 7 سكرتري 1478 6 سكرتري خاص 1047699200 بندر ابراهيم عبدهللا املفرج  357
مستشفى امللك عبدالعزيز 

 27066 اجلامعي

 100059 ادارة صيانة الرايض 2065 7 فين اتصاالت 4371 6 فين اتصاالت 1071244873 ركي  دخيل هللا احلارثيشاهر ت  358

 26250 ادارة صيانة الرايض 1324 7 فين اتصاالت 236 6 فين اتصاالت 1033641216 عبدهللا سعد براك البقمى  359

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  1301 7 فين اتصاالت 4048 6 فين اتصاالت 1062738081 حممد عبدهللا عوض الزايدي  361
 التدريس واملوظفني

97482 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

برانمج اخلطة الوطنية للعلوم  2433 7 فين اتصاالت 4099 6 فين اتصاالت 1078443676 علي بن عبدهللا بن عبده الصم  361
 98572 والتقنية

 96029 عمادة التعامالت االلكرتونية 2059 7 فين اتصاالت 4706 6 فين اتصاالت 1065703983 هري املقاطي العتييبعبدالرمحن غازي د  362

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  1287 7 فين اتصاالت 937 6 فين اتصاالت 1047133200 عبداملنعم محد على الشقريى  363
 عن بعد

26772 

 97438 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 1303 7 فين تربيد وتكييف 5815 6 فين تربيد وتكييف 1037555636 بن حامد بن محود القرشيحسام   364

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  1701 7 فين تربيد وتكييف 5891 6 فين تربيد وتكييف 1028141651 فهد اديهم ابين الرشيدي  365
 دريس واملوظفنيالت

97654 

 97812 كلية ادارة االعمال 1376 7 فين تشغيل اآلت 5012 6 فين تشغيل اآلت 1065152520 سلطان عبدهللا حممد الغامدي  366

 96085 الد اجلامعيمستشفى امللك خ 1363 7 فين تشغيل اآلت 4485 6 فين تشغيل اآلت 1028353553 هشام بن علي بن عبدهللا الغامدي  367

 100423 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1222 7 فين تشغيل اآلت 4678 6 فين تشغيل اآلت 1036297966 صاحل بن فهد بن صاحل الدغيثر  368

ابملدينة  عمادة شؤون الطالب 2809 7 فين تغذية 5777 6 فين تغذية 1015982257 خلود عبدهللا عبدالعزيز الرميزان  369
 98833 اجلامعية للطالبات

عمادة اعضاء هيئة التدريس  2723 7 فين دعم 5185 6 فين دعم مساعد 1054289218 بندر بن ماهر بن حسني زكي طه  371
 واملوظفني

95834 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

ة اعضاء هيئة التدريس عماد 2148 7 فين دعم 4934 6 فين دعم مساعد 1035170743 بدر بن عايد بن فالح الشمري  371
 97565 واملوظفني

 27128 كلية علوم االغذية والزراعة 2370 7 فين زراعي 217 6 فين زراعي 1024383281 عبدالعزيز عبدهللا صاحل العنزي  372

 98595 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1374 7 فين صيانة اآلت 4493 6 فين صيانة اآلت 1035085636 فهد عبدالرمحن عبدالعزيز الغفيص  373

 102209 عمادة التطوير واجلودة 1365 7 فين صيانة اآلت 5804 6 فين صيانة اآلت 1018425585 طارق صاحل محد التيسان  374

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  2797 7 فين صيانة اآلت 4845 6 فين صيانة اآلت 1066221027 عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا احلصيين  375
 عن بعد

95805 

 97495 عمادة شؤون الطالب 2651 7 فين صيانة اآلت 4049 6 فين صيانة اآلت 1057037689 ماجد  عبدالعزيز حممد احلميدي  376

 96866 كلية العمارة والتخطيط 2577 7 تفين صيانة اآل 5545 6 فين صيانة اآلت 1008893321 عبدالعزيز بن انصر بن خلف الدوسري  377

 97814 كلية العمارة والتخطيط 2389 7 فين صيانة اآلت 4215 6 فين صيانة اآلت 1066132646 امساعيل سليمان عبدهللا الشوميان  378

 28371 دار جامعة امللك سعود للنشر 2000 7 فين طباعة 313 6 فين طباعة 1036582367 فهد حممد درمان القحطاىن  379

 28049 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1748 7 فين خمترب 235 6 فين خمترب 1018467603 طارق خالد ابراهيم القدير  381



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 97515 التحضرييةعمادة السنة  1070 7 فين خمترب 5384 6 فين خمترب 1044546347 حنان حممد عبدالعزيز العيبان  381

 26840 كلية علوم االغذية والزراعة 1154 7 فين خمترب 208 6 فين خمترب 1060070966 حسن سعدون حسن اجلوعان  382

 95784 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2006 7 فين خمترب 4303 6 فين خمترب 1088017007 زايد انصر عثمان الركبان  383

 10666 إدارة النقل 744 7 احلركة قسم رئيس 4020 6 كاتب 1049086034 السهلى فهد عبدهللا مدعث  384

 18877 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2159 7 مساعد إداري 1958 6 كاتب 1002973202 عبدهللا انصر عبدهللا دخيل  385

 108306 ادارة التشغيل والصيانة للطالبات 1696 7 كهرابئي 1209 6 كهرابئي 1062543747 عبدالرمحن عبدالعزيز سعود ال دهام  386

 96377 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 2002 7 كهرابئي 4345 6 كهرابئي 1069424024 خالد عيسى عوض البدراين احلريب  387

 22651 كلية الصيدلة 1702 7 كهرابئي 845 6 كهرابئي 1127250031 حممد فرحان عليوي العنزي  388

 26820 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1688 7 كهرابئي 1194 6 كهرابئي 1055577595 سلمان حممد امحد ودعاىن  389

مستشفى امللك عبدالعزيز  1373 7 كهرابئي 4384 6 كهرابئي 1014511776 سليمان منيع هللا حممد املطريى  391
 امعياجل

24425 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 95785 معهد التصنيع املتقدم 1887 7 كهرابئي 4162 6 كهرابئي 1055854911 عبداهلادي دوجان دغيمان احلريب  391

 2041 7 مأمور صرف 5328 6 مأمور 1013974603 انيف عبد هللا صاحل البليهد  392
معهد امللك عبد هللا للبحوث 

 96253 والدراسات االستشارية

مستشفى امللك عبدالعزيز  602 7 مأمور اتصاالت 1360 6 مأمور اتصاالت 1030116246 فواز سعيد صعيب املطريى  393
 اجلامعي

28272 

 16908 كلية اهلندسة 172 7 مأمور صرف 156 6 مأمور صرف 1022602716 ابراهيم حممد عقيل حكمى  394

كلية علوم الرايضة والنشاط  835 7 مأمور صرف 1489 6 مأمور صرف 1041747625 حممد مروعي حسن معشي  395
 البدين

25401 

 28480 االدارة العامة للعالقات واالعالم 206 7 مأمور العالقات 1431 6 مأمور عالقات 1000534824 بندر عبدالرمحن حممد البصيص  396

 26708 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1385 7 مأمور عالقات 1470 6 مأمور عالقات 1024324087 مشعل محود عبدهللا اهلزاع الشمرى  397

مأمور عالقات  1017320340 هشام بن عبدالعزيز بن حممد املقرن  398
 97478 عمادة تطوير املهارات 1778 7 مأمور عالقات 5654 6 عامه

مأمور عالقات  1032159467 حممد علي سعد  احلريري  399
 98983 عمادة شؤون الطالب 1855 7 مأمور عالقات 5582 6 عامه

مأمور عالقات  1069406526 عبد العزيز بن حممد بن فواز الفواز  411
 عامه

مأمور عالقات  5075 6
 عامة

 96414 مركز التميز يف التعلم والتعليم 2842 7



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مأمور عالقات  1036125555 لقحطاىنسلطان بن شايع بن حممد ا  411
معهد امللك عبد هللا للبحوث  1451 7 مأمور عالقات 4394 6 عامه

 101166 والدراسات االستشارية

 14989 عمادة التطوير واجلودة 2317 7 مأمور عهدة 3705 6 مأمور عهدة 1008273847 جزاع شعيل رثعان احلرىب  412

 25352 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 3991 7 مامور عهدة 3782 6 مأمور عهدة 1015833732 د امحد عطيه الشالىلعبدهللا حام  413

إدارة الدراسات املؤسسية ابملدينة  1425 7 مرتجم 3983 6 مرتجم 1001747409 وجن مساعد عبدالعزيز املساعد  414
 35115 اجلامعية للطالبات

برانمج السنة التأهيلية للطالب  2023 7 مرتجم 4373 6 مرتجم 1093593810 بنت حممد بن عبدهللا الصعيديحنان   415
 والطالبات الصم وضعاف السمع

101265 

 21044 وكيل اجلامعة 2178 7 مرتجم 802 6 مرتجم 1049212705 فيصل ضيف هللا مذكر العتيىب  416

 99311 ادارة التشغيل والصيانة للطالبات 2739 7 حماسب 4561 6 حماسب مساعد 1089382707 ن انصر احلنيحنمشعل بن ابراهيم ب  417

 100162 ادارة املشرتايت 566 7 ابحث مشرتايت 5311 6 حماسب مساعد 1047318132 لولوه بنت امحد بن انصر الشيحه  418

عمادة اعضاء هيئة التدريس  301 7 حماسب 4523 6 حماسب مساعد 1065849125 لعتييبعبدالعزيز سلطان خالد السمريي ا  419
 97663 واملوظفني

 98973 عمادة تطوير املهارات 33 7 مدقق حساابت 5126 6 حماسب مساعد 1080116823 عمر بن عبدالعزيز بن عبدهللا املاجد  411



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 96170 عمادة تطوير املهارات 2323 7 حماسب 4979 6 حماسب مساعد 1072418021 وليد بن فهد بن حممد الداوود  411

 96021 عمادة تطوير املهارات 2811 7 حماسب 4155 6 حماسب مساعد 1064261389 عبدهللا بن صاحل بن عبدهللا بن شامان  412

 97219 كلية احلقوق والعلوم السياسية 2329 7 حماسب 5345 6 مساعد حماسب 1035359684 السهلي فهيد فيحان ومسيه  413

مستشفى امللك عبدالعزيز  2822 7 حماسب 3679 6 حماسب مساعد 1070300379 ابرار عبدهللا مشاري الراشد  414
 92542 اجلامعي

 28536 عمادة شؤون املكتبات 238 7 يراداتحمصل ا 4023 6 حمصل إيرادات 1001975802 عبدهللا عبدالرمحن عبدالعزيز العطيش  415

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  2020 7 فين خمترب 4201 6 حمضر خمترب 1075396745 رمي قاسم سليمان اجلذيل البلوي  416
 101348 اجملتمع

 1295 7 تربحمضر خم 4405 6 حمضر خمترب 1068822467 طالل بن خالد بن عبدالرمحن العتيق  417
مركز احباث التميز يف التقنية 

 99002 احليوية

مركز احباث التميز يف التقنية  1218 7 حمضر خمترب 4408 6 حمضر خمترب 1049396599 طالب بن امحد بن عبدهللا الشنقيطي  418
 97356 احليوية

 97678 عمادة الدراسات العليا 2338 7 مشرف خدمات 5222 6 مراقب 1064932021 هياء ابراهيم  سعد العجيان  419

مراقب أمن و  1003189758 عبدالعزيز على عبدالعزيز النجدى  421
 سالمة

مراقب أمن و  1533 6
 سالمة

 28045 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 3596 7



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مراقب أمن و  1039121593 بندر مناع عتقان املطريى  421
مراقب أمن و  1563 6 سالمة

 17566 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 3587 7 سالمة

 1041805217 عبدهللا حممد عبدهللا سدحان  422
مراقب أمن و 

 1549 6 سالمة
مراقب أمن و 

 28022 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1497 7 سالمة

ب أمن و مراق 1089355216 بدوى منيشري مشعان الشمرى  423
 سالمة

مراقب أمن و  1588 6
 سالمة

 28474 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 2228 7

مراقب أمن و  1033632157 صاحل انصر مسعود النجراىن  424
مراقب أمن و  1547 6 سالمة

 28269 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 3601 7 سالمة

مراقب أمن و  1055845356 ارثيسعيد حممد حاظر آل عايض احل  425
 سالمة

مراقب أمن و  4149 6
 سالمة

 99864 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 2346 7

مراقب أمن و  1042851350 موسى صديق موسى فقيهى  426
مراقب أمن و  1539 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3599 7 سالمة
 28024 اجلامعي

 1010924874 عل مضحى طرفاء العنزىز   427
مراقب أمن و 

 1537 6 سالمة
مراقب أمن و 

 3598 7 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 28537 اجلامعي

مراقب أمن و  1037896014 حممد على سامل الدوسرى  428
مراقب أمن و  1546 6 سالمة

ة واالمن االدارة العامة للسالم 3590 7 سالمة
 28247 اجلامعي

مراقب أمن و  1123387951 محدان دهيلس جروح العنزى  429
مراقب أمن و  1578 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3584 7 سالمة
 28067 اجلامعي

مراقب أمن و  1023572132 هاضل فاحل حمماس السبيعى  431
 سالمة

مراقب أمن و  1576 6
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3533 7
 اجلامعي

28498 
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 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مراقب أمن و  1043939139 سعدهللا مسعد شلوه املطريى  431
مراقب أمن و  1574 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1496 7 سالمة
 28555 اجلامعي

 1004758114 اسعد تويس زعال العنزى  432
مراقب أمن و 

 1553 6 سالمة
مراقب أمن و 

 3592 7 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 28170 اجلامعي

مراقب أمن و  1018428977 فهد ابراهيم حممد الصاحل  433
 سالمة

مراقب أمن و  1555 6
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3591 7
 اجلامعي

28477 

مراقب أمن و  1014055865 عيد على صياح الرويلى  434
مراقب أمن و  1559 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3585 7 سالمة
 28395 اجلامعي

مراقب أمن و  1128663026 سامل رحيل زاله السبيعى العنزى  435
 سالمة

مراقب أمن و  1586 6
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3534 7
 اجلامعي

28283 

مراقب أمن و  1056462672 حيىي حممد عبدالعزيز الزومان  436
مراقب أمن و  1575 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  2196 7 سالمة
 28260 اجلامعي

 1030490948 حسني مبارك سعيد ال حشاش  437
مراقب أمن و 

 4415 6 سالمة
مراقب أمن و 

 3594 7 سالمة
العامة للسالمة واالمن  االدارة

 98638 اجلامعي

مراقب أمن و  1010609459 فهد سامل حممد العنزي  438
مراقب أمن و  3518 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3593 7 سالمة
 104343 اجلامعي

مراقب أمن و  1046012405 سامي بن هادي بن صايل العنزي  439
مراقب أمن و  5689 6 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3588 7 سالمة
 97657 اجلامعي

مراقب أمن و  1031683881 صاحل فرج عبدهللا الفرج  441
 سالمة

مراقب أمن و  1557 6
 سالمة

 28089 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3603 7



  

 السجل املدينرقم  االسم م
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مراقب أمن و  1045810098 سيف مضحى مناحى الرشيدى  441
مراقب أمن و  1562 6 سالمة

 28301 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1565 7 سالمة

 1030012148 عيد حممد محدان العتيىب  442
مراقب أمن و 

 1596 6 سالمة
مراقب أمن و 

 28291 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1484 7 سالمة

مراقب أمن و  1054836794 رايض صاحل عيسى املطاوعه  443
 ةسالم

مراقب أمن و  1541 6
 سالمة

 28216 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2220 7

مراقب أمن و  1014782641 حممد عاطف بركات الشهرى  444
مراقب أمن و  1530 6 سالمة

 28028 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2332 7 سالمة

مراقب أمن و  1063493587 سليم فرحان ودي العنزي  445
 المةس

مراقب أمن و  1540 6
 سالمة

 28432 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3600 7

مراقب أمن و  1005697121 حممد سعيد حممد  القحطاىن  446
مراقب أمن و  1527 6 سالمة

 28248 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3595 7 سالمة

 1060340146 مطر ضحوى عليان العويضى  447
من و مراقب أ

 1571 6 سالمة
مراقب أمن و 

 3606 7 سالمة
مستشفى امللك عبدالعزيز 

 28502 اجلامعي

مراقب أمن و  1034201747 منصور عبدهللا منصور الدوسرى  448
مراقب أمن و  1567 6 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز  3605 7 سالمة
 28148 اجلامعي

مراقب أمن و  1006427775 حممد هلد طالع الشمرى  449
مراقب أمن و  1550 6 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز  3602 7 سالمة
 28249 اجلامعي

مراقب أمن و  1058204577 خالد على مسعود احلارثى  451
 سالمة

مراقب أمن و  1538 6
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز  2302 7
 اجلامعي

28122 



  

 السجل املدينرقم  االسم م
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

مراقب أمن و  1029368212 عطيه احلرىب املالكىسعيد امحد   451
مراقب أمن و  1595 6 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز  1485 7 سالمة
 28214 اجلامعي

 1041055326 على حسني على لغىب  452
مراقب أمن و 

 1580 6 سالمة
مراقب أمن و 

 3609 7 سالمة
مستشفى امللك عبدالعزيز 

 28158 اجلامعي

مراقب أمن و  1039513013 احلميدى جماهد سعدى املطريى  453
 سالمة

مراقب أمن و  1534 6
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز  3597 7
 اجلامعي

28128 

مراقب أمن و  1017665660 ابراهيم حسن دهيم مهدى ال بليه  454
مراقب أمن و  1544 6 سالمة

مللك عبدالعزيز مستشفى ا 3589 7 سالمة
 28350 اجلامعي

مراقب أمن و  1005084320 حامد عيسى جدعان العنزى  455
 سالمة

مراقب أمن و  1594 6
 سالمة

مستشفى امللك عبدالعزيز  3586 7
 اجلامعي

28489 

 2523 7 مشرف 4026 6 مراقب خدمات 1045367131 هتاىن حممد عبدالعزيز بن عماش  456
العامة للتشغيل واخلدمات  االدارة

املساندة ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

28212 

 2336 7 مشرف خدمات 4461 6 مراقب خدمات 1096496375 ساره حممد عبدالرمحن العمار  457
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية 

 98452 للطالبات

 3914 7 مراقب طلبة 5695 6 مراقب طلبة 1044786802 ساره علي بن حممد العامر  458
إدارة التخطيط والربامج 

واملشاريع ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

96824 

 97143 أقسام العلوم اإلنسانية 2590 7 مراقب طلبة 5316 6 مراقب طلبة 1054465388 عبري سليمان عبدهللا الغصن  459

 98259 عمادة التطوير واجلودة 49 7 مراقب طلبة 4335 6 ةمراقب طلب 1063370959 منايش مسفر سعد العرمي  461



  

 السجل املدينرقم  االسم م
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 101069 عمادة السنة التحضريية 2533 7 مراقب طلبة 5367 6 مراقب طلبة 1015836347 منريه ابراهيم انصر العنزان  461

 96810 عمادة السنة التحضريية 3911 7 مراقب طلبة 4968 6 مراقب طلبة 1059127108 نوره بنت علي بن مسفر املالكي  462

 96774 عمادة السنة التحضريية 3909 7 مراقب طلبة 4277 6 مراقب طلبة 1080250341 حصه بنت غنام زيد ال غنام  463

 96319 التحضريية عمادة السنة 2192 7 مراقب طلبة 4811 6 مراقب طلبة 1021774565 اشواق حممد عبدهللا البداح  464

 96007 عمادة تطوير املهارات 3918 7 مراقب طلبة 4120 6 مراقب طلبة 1083391118 العنود بنت مساعدبن ابراهيم املريشد  465

 99817 عمادة شؤون الطالب 2864 7 مراقب طلبة 4925 6 مراقب طلبة 1077349338 مىن بنت انصر بن عبدهللا احلميضي  466

 101355 عمادة شؤون الطالب 3929 7 مراقب طلبة 5595 6 مراقب طلبة 1026467934 منريه بنت عيسى بن انصر املزيين  467

 96321 عمادة شؤون الطالب 3917 7 مراقب طلبة 5254 6 مراقب طلبة 1066049683 روايب امحد بن فهد بن انصر األمحد  468

 101357 عمادة شؤون الطالب 3915 7 مراقب طلبة 5763 6 مراقب طلبة 1026467942 انصر املزيينفاطمه بنت عيسى بن   469

 101277 عمادة شؤون الطالب 3912 7 مراقب طلبة 4139 6 مراقب طلبة 1082365907 اهلنوف بنت عبدهللا بن حممد النمي  471



  

 السجل املدينرقم  االسم م
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 98260 عمادة شؤون الطالب 3882 7 مراقب طلبة 5491 6 لبةمراقب ط 1025260587 نوره حممد محد احلمد  471

 95825 عمادة شؤون الطالب 3881 7 مراقب طلبة 4821 6 مراقب طلبة 1005904816 جنال بنت سعود  عيد النجيم  472

 96112 عمادة شؤون الطالب 3723 7 مراقب طلبة 4250 6 مراقب طلبة 1069246468 منريه  ابراهيم انصر التميمي  473

 99143 عمادة شؤون املكتبات 175 7 مراقب طلبة 4228 6 مراقب طلبة 1101928503 هيفاء حميسن بن سليم املولد  474

امعية كلية اآلداب ابملدينة اجل 3916 7 مراقب طلبة 4511 6 مراقب طلبة 1000467827 نوال عبدهللا حممد احليدري  475
 للطالبات

97801 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3913 7 مراقب طلبة 4528 6 مراقب طلبة 1101578126 فوزيه بنت بندر بن تركي الغيالن  476
 98636 للطالبات

 1333 7 مراقب طلبة 4243 6 مراقب طلبة 1056346008 حصة ابراهيم حممد اجلنيدل  477
ة ابملدينة اجلامعية كلية الرتبي

 96589 للطالبات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  1470 7 مراقب طلبة 5533 6 مراقب طلبة 1038671432 شيخه عبدالرمحن زعري حبيب آل زعري  478
 99363 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  34 7 مراقب طلبة 5482 6 مراقب طلبة 1037677851 نوره امحد ابراهيم اهلويش  479
 99092 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  3910 7 مراقب طلبة 5693 6 مراقب طلبة 1040021808 منريه عبدالرمحن عبدهللا القحطاين  481
 اجملتمع

96782 
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رتبة مسماها رقمها
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 رقمها

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2727 7 مراقب طلبة 5065 6 مراقب طلبة 1013925068 امريه ظافر عبدهللا الشهري  481
 97013 للطالبات

 30 7 مراقب طلبة 4552 6 مراقب طلبة 1004952105 مي بنت عبدهللا بن علي النزاوي اجلهين  482
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 98593 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 26815 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1886 7 مراقب خمزون 930 6 ب خمزونمراق 1044510749 بدر عيد حسني العتيىب  483

 99318 عمادة شؤون املكتبات 237 7 خمرج 4231 6 مراقب مطبوعات 1071279986 عبدهللا بن عايض بن قزعان احلارثي  484

 96283 االدارة املالية 2384 7 حماسب 4554 6 مساعد إداري 1003407226 منريه عبدالعزيز عبدالرمحن السلطان  485

 100184 االدارة املالية 838 7 حماسب 5735 6 مساعد إداري 1052915558 مالك بنت عبدالرمحن  حممد العليوي  486

 96409 رة املاليةاالدا 975 7 حماسب 4851 6 مساعد إداري 1067327989 أشواق عبدهللا  ابراهيم بن االمري  487

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  3799 7 مساعد إداري 4503 6 مساعد إداري 1008034876 عبدهللا عليان راجي األيداء العنزي  488
 97368 التدريس واملوظفني

 98803 إدارة مراقبة املخزون 2636 7 إداري مساعد 5215 6 إداري مساعد 1014288565 الطلحي زايد عبيدهللا عبدهللا بنت صفيه  489

 101187 أقسام العلوم اإلنسانية 2709 7 مساعد إداري 4293 6 مساعد إداري 1067247187 اريج حممد بن صاحل بن عاطف  491



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 98241 العلوم والدراسات الطبيةاقسام  2871 7 مساعد إداري 4717 6 مساعد إداري 1048133167 طرفه عبدهللا بن ابراهيم الدوخي  491

 192 7 مساعد إداري 5297 6 مساعد إداري 1072395666 رفيف امحد بن عبدالرمحن اليعيش  492
برانمج السنة التأهيلية للطالب 
 98932 والطالبات الصم وضعاف السمع

حث شئون اب 4265 6 مساعد إداري 1061786867 نوره بنت وليد عبدهللا بن سعد آل داعج  493
 موظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  58 7
 واملوظفني

101182 

ابحث تدريب  5863 6 مساعد إداري 1046729164 العنود حسن عبدالرمحن الدغيثر  494
عمادة اعضاء هيئة التدريس  331 7 وابتعاث

 100675 واملوظفني

مدقق شؤون  4803 6 مساعد إداري 1149319278 الطمره سعد بن عبدهللا بن عبدالعزيز  495
 املوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3571 7
 واملوظفني

99223 

عمادة اعضاء هيئة التدريس  35 7 مبتعثني مسجل 4631 6 إداري مساعد 1055378614 امحد بن زهون بن فايز االمسري  496
 97781 واملوظفني

 4939 6 مساعد إداري 1017575430 احلميضيبسمه راشد ابراهيم   497
مدقق شؤون 

 139 7 املوظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 104689 واملوظفني

 109164 عمادة التطوير واجلودة 203 7 مساعد إداري 4708 6 مساعد إداري 1049380494 نوره  سعيد  عمر الصواين الدوسري  498

 96196 عمادة التعامالت االلكرتونية 2821 7 إداري مساعد 4070 6 إداري مساعد 1006693251 الرفيعي عبدالعزيز سليمان ابتهال  499

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  2534 7 مساعد إداري 4349 6 مساعد إداري 1059961209 منرية سليمان حممد املهوس  511
 عن بعد

96969 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 101090 عمادة الدراسات العليا 2354 7 مساعد إداري 4462 6 مساعد إداري 1059692614 بدالرمحن بن عبدالكرمي اجلميلافراح ع  511

 99853 عمادة شؤون الطالب 2819 7 مساعد إداري 5873 6 مساعد إداري 1032129452 حممد زين حسن هبكلي  512

 99219 عمادة شؤون الطالب 2572 7 مساعد إداري 4172 6 مساعد إداري 1058552827 قعيبعبدهللا بن فهد بن عبدهللا الص  513

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  2390 7 مساعد إداري 5111 6 مساعد إداري 1010105755 جنالء بنت شرف بن حممد ابوشال  514
 98273 اجلامعية للطالبات

 99443 عمادة شؤون املكتبات 2434 7 مساعد إداري 4920 6 مساعد إداري 1052077011 دبيانأمريه عبدهللا راشد ال  515

كلية ادارة األعمال ابملدينة  2831 7 مساعد إداري 4430 6 مساعد إداري 1043976107 ملياء علي  غازي احلميدي اجلهين  516
 97786 اجلامعية للطالبات

 2850 7 مساعد إداري 4904 6 مساعد إداري 1005427933 م الشويعرمنال فهد ابراهي  517
كلية ادارة األعمال ابملدينة 

 97346 اجلامعية للطالبات

كلية ادارة األعمال ابملدينة  2738 7 مساعد إداري 5587 6 مساعد إداري 1035506235 اهلنوف شلهوب مفرح فرحان الفرحان  518
 98001 لطالباتاجلامعية ل

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2728 7 مساعد إداري 4107 6 مساعد إداري 1059098911 منريه بنت حممد حيىي الزومان  519
 98734 للطالبات

دينة اجلامعية كلية اآلداب ابمل 2860 7 مساعد إداري 4715 6 مساعد إداري 1034503779 عفاف عبدالعزيز حممد الشديد  511
 للطالبات

101454 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية
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رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2830 7 مساعد إداري 4660 6 مساعد إداري 1051855748 نوره بنت سعد بن حممد الورهى  511
 96469 للطالبات

 146 7 مساعد إداري 5644 6 مساعد إداري 1032617852 هياء حممد شائع الكليب الدوسري  512
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية 

 95941 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2655 7 مساعد إداري 4474 6 مساعد إداري 1035449709 زمله عبدهللا عمر الدوسري  513
 للطالبات

96765 

كلية الطب واملستشفيات  2149 7 يمساعد أدار  5571 6 مساعد إداري 1036992806 غفران بنت فيصل بن حممد ابو طربوش  514
 99047 اجلامعية

كلية العلوم الطبية التطبيقية  2304 7 مساعد إداري 4783 6 مساعد إداري 1024367490 انهد حممد عبدالعزيز اجلبريي  515
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

100928 

كلية العلوم الطبية التطبيقية  1315 7 مساعد إداري 5506 6 مساعد إداري 1006050924 رشاء بنت عبدالرمحن  صاحل التميمي  516
 98954 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 98392 كلية طب االسنان 2232 7 مساعد إداري 4953 6 مساعد إداري 1020851323 حنان عبدالعزيز دخيل هللا املالكي  517

مركز االتصاالت االدارية ابملدينة  2231 7 مساعد إداري 4363 6 مساعد إداري 1054908973 بتول يوسف عبدهللا بن عقيل  518
 95769 اجلامعية للطالبات

مساعد إداري  4995 6 إداري مساعد 1029714621 السلمي هللا جود غازي منريه  519
 96599 ث العلميوكيل اجلامعة للبح 2482 7 مشرف

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  2385 7 مساعد إداري 5063 6 مساعد إداري 1065363820 هند ضيف هللا عبدهللا العتييب  521
 والبحث العلمي

95745 



  

 السجل املدينرقم  االسم م
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املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

اسات العليا وكيل اجلامعة للدر  2387 7 مساعد إداري 4703 6 مساعد إداري 1059258325 فاطمه حممد محد صليح  521
 101167 والبحث العلمي

 26834 دار جامعة امللك سعود للنشر 1888 7 خمرج 1 6 مساعد خمرج 1063544587 عبداحلميد ابراهيم عبدهللا الشايع  522

رئيس قسم شئؤون  1514 6 مسجل طلبة 1049212697 طارق ضيف هللا مذكر العتيىب  523
 الطلبة

 18857 لتشغيل والصيانة للطالباتادارة ا 1437 7

 95839 عمادة الدراسات العليا 2221 7 مسجل طلبة 4274 6 مسجل طلبة 1075935294 هند حممد مسعود اهلاجري  524

منسق قبول  5209 6 مسجل طلبة 1025517291 أمل جباد بطيحان فهد الرقيش السهلي  525
 وتسجيل

 98994 العلياعمادة الدراسات  3921 7

منسق قبول  5073 6 مسجل طلبة 1029101514 هنادي حمسن بن متعب الشمري  526
 97130 عمادة الدراسات العليا 10 7 وتسجيل

 17418 عمادة القبول والتسجيل 388 7 رئيس قسم 1783 6 مسجل طلبة 1040927152 تركي بن عبدالعزيز بن علي الدخيل  527

منسق قبول  1517 6 مسجل طلبة 1013440332 مد محد الشويشنوره حم  528
 28010 عمادة القبول والتسجيل 1462 7 وتسجيل

منسق قبول  4166 6 مسجل طلبة 1061875330 عهود سعدبن حسني السهلي  529
 98773 عمادة القبول والتسجيل 3922 7 وتسجيل

منسق قبول  5382 6 مسجل طلبة 1026901239 ندى  عبدهللا  صاحل الضواين  531
 وتسجيل

 101632 عمادة القبول والتسجيل 2891 7
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 96920 عمادة القبول والتسجيل 760 7 مسجل طلبة 4170 6 مسجل طلبة 1067093409 هاجر عبدهللا سعيد املزعور  531

 4059 6 مسجل طلبة 1071471898 منال فهد عبدهللا الطرير  532
منسق قبول 

 100367 عمادة شؤون املكتبات 2347 7 وتسجيل

 مىن بنت حطاب  فهيد بن حطاب  533
 السبيعي

منسق قبول  5397 6 مسجل طلبة 1006025108
 وتسجيل

كلية ادارة األعمال ابملدينة  3920 7
 اجلامعية للطالبات

101325 

منسق قبول  4310 6 مسجل طلبة 1063474538 نوف بنت ربيعه  حممد الربيعه  534
كلية ادارة األعمال ابملدينة  3919 7 وتسجيل

 101787 اجلامعية للطالبات

منسق قبول  3691 6 مسجل طلبة 1001765575 نسرين عبدالعزيز دخيل الفريح  535
 وتسجيل

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1739 7
 للطالبات

105126 

 28373 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 2344 7 مسجل معلومات 1389 6 مسجل معلومات 1104645534 دهللا حممد بن خالدفهد عب  536

 24525 ادارة املتابعة 2367 7 مسجل معلومات 1463 6 مسجل معلومات 1046575880 سلطان ابراهيم محود احلمود  537

 92477 أقسام العلوم اإلنسانية 2326 7 مسجل معلومات 3772 6 مسجل معلومات 1046934186 نوف سعد ابراهيم الشنيفي  538

 91669 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2382 7 مسجل معلومات 3442 6 مسجل معلومات 1024742676 ااثر سليمان خليفة املرشد  539

 25133 عمادة الدراسات العليا 1450 7 مسجل معلومات 1468 6 مسجل معلومات 1127104295 عبدالرمحن محيدى دواين العنزى  541
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رتبة مسماها رقمها
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 رقمها

 27253 عمادة القبول والتسجيل 3031 7 مسجل معلومات 1467 6 مسجل معلومات 1052050307 حارث سعد مسفر القرىن  541

 2334 7 مسجل معلومات 3606 6 مسجل معلومات 1089375867 دميا عبدالعزيز عبدالرمحن اجلريوي  542
كلية ادارة األعمال ابملدينة 

 91806 اجلامعية للطالبات

 98974 كلية اآلداب 2295 7 مسجل معلومات 4366 6 مسجل معلومات 1059617975 حممد بن عبدهللا بن حممد آل سامل  543

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  291 7 مسجل معلومات 3564 6 ماتمسجل معلو  1044722583 هند عبدالرمحن حسن ال جمادب  544
 92575 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2311 7 مسجل معلومات 3591 6 مسجل معلومات 1017695576 غاده عبدالرمحن عبدالعزيز احلصيين  545
 للطالبات

92000 

 28086 املراقب املايل 2294 7 مسجل معلومات 323 6 مسجل معلومات 1006693285 لفهد سعد عبدالعزيز الدخي  546

 26032 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1367 7 مسجل معلومات 1441 6 مسجل معلومات 1055331357 سفانه عبدالعزيز منصور مدخلى  547

 28109 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2345 7 مسجل معلومات 189 6 لوماتمسجل مع 1005769375 عائشه عبدهللا حممد اخلطيب  548

 25353 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 2330 7 مسجل معلومات 1522 6 مسجل معلومات 1029219845 هشام صاحل حممد اخلزمي  549

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  2290 7 معلوماتمسجل  911 6 مسجل معلومات 1057836387 خالد سعد فالح العتيىب  551
 واالكادميية

28176 
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 رقمها

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  356 7 مسجل معلومات 1473 6 مسجل معلومات 1004257687 طارق عبدالرمحن محد الصاحل  551
 28080 واالكادميية

 13348 وكيل اجلامعة للمشاريع 2319 7 مسجل معلومات 1513 6 ماتمسجل معلو  1080478371 عيسى على امحد زربطان  552

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2820 7 مشرف اجتماعي 5303 6 مشرف إجتماعي 1038531628 وفاء بنت سعد عبدالرمحن اجلدعان  553
 للطالبات

96778 

مشرف أمن  1045349501 حسن حيىي عثمان غزواىن  554
مراقب أمن و  1560 6 وسالمة

 28016 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3604 7 سالمة

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  3810 7 مصحح لغوي 4390 6 مصحح لغوي 1005837768 غضبان بن سعد بن صياح الشمري  555
 والبحث العلمي

95850 

 18211 االدارة العامة للعالقات واالعالم 3769 7 مصور فوتوغرايف 4001 6 مصور فوتوغرايف 1039328842 حممد مشهور حممد الغامدى  556

 26043 كلية الطب 3923 7 مصور فوتوغرايف 4002 6 مصور فوتوغرايف 1004657308 ايسر حممد عبدالرمحن اخلضريى  557

امج مطور بر  1016779595 ابتسام صاحل عبدهللا الغامدي  558
مطور برامج  4487 6 مساعد

 99231 ادارة اجلمعيات العلمية 2076 7 مساعد

مطور برامج  1061900583 عبدهللا بن محد بن حممد القحطاين  559
مطور برامج  4171 6 مساعد

 97709 ادارة اجلمعيات العلمية 1851 7 مساعد

ر برامج مطو  1091129823 سحر فهيد بن سعود السهلي  561
 مساعد

مطور برامج  5302 6
 مساعد

إدارة العالقات العامة واإلعالم  2143 7
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

96139 
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مطور برامج  1066333798 ايسر عبدالعزيز خالد الشدي  561
مطور برامج  5133 6 مساعد

 96975 ادارة املتابعة 2117 7 مساعد

 1001639812 احللفي املطريي فيصل فهد مسفر  562
مطور برامج 

 4661 6 مساعد
مطور برامج 

 98728 ادارة املشرتايت 3937 7 مساعد

مطور برامج  1025975259 نسرين دخيل حممد السعدون  563
 مساعد

مطور برامج  5641 6
 مساعد

إدارة النظم واملعلومات ابملدينة  666 7
 اجلامعية للطالبات

96062 

مطور برامج  1004350847 عبدهللا بن عايض بن ظافر القرين  564
مطور برامج  5354 6 مساعد

 96038 ادارة امالك اجلامعة 2043 7 مساعد

مطور برامج  1060688643 مرام بنت حممد بن سعد الكثريي  565
 مساعد

مطور برامج  5045 6
 مساعد

اتذة برانمج استقطاب االس 2007 7
 والباحثني املتميزين

97317 

مطور برامج  1049461484 صالح امحد موسى مشرقي  566
مطور برامج  5395 6 مساعد

 95951 برانمج تواصل للتميز البحثي 2113 7 مساعد

 1102504410 طالل علي حممد محادي حكمي  567
مطور برامج 

 4340 6 مساعد
مطور برامج 

 2035 7 مساعد
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 96952 واملوظفني

مطور برامج  1023039900 وليد بن عبدالعزيز بن حممد ال دخيل  568
مطور برامج  4496 6 مساعد

عمادة اعضاء هيئة التدريس  2118 7 مساعد
 98359 واملوظفني

مطور برامج  1005198393 ساره  فهد  عبدالرمحن السعيد  569
ور برامج مط 5188 6 مساعد

عمادة اعضاء هيئة التدريس  2080 7 مساعد
 99084 واملوظفني

مطور برامج  1048795221 مشاعل سليمان بن علي العجروش  571
 مساعد

مطور برامج  5175 6
 مساعد

عمادة اعضاء هيئة التدريس  2009 7
 واملوظفني

97318 
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املــ

 

 رقمها

مطور برامج  1047043888 عبدهللا بن ابراهيم بن سعد الدريس  571
مطور برامج  5760 6 مساعد

 99856 عمادة التعامالت االلكرتونية 2170 7 مساعد

 1029812839 امحد بن ابراهيم بن عبدهللا الدايل  572
مطور برامج 

 4484 6 مساعد
مطور برامج 

 95775 عمادة التعامالت االلكرتونية 2038 7 مساعد

مطور برامج  1102102058 د بن سعد القحطاينرزنه بنت سعو   573
 مساعد

مطور برامج  4419 6
 مساعد

 95899 عمادة التعامالت االلكرتونية 2173 7

مطور برامج  1079937213 تغريد صاحل امحد العبودي  574
مطور برامج  4586 6 مساعد

 101153 عمادة التعامالت االلكرتونية 2079 7 مساعد

مطور برامج  1061069280 مها حممد عبدالرمحن الصرامي  575
 مساعد

مطور برامج  4147 6
 مساعد

عمادة التعامالت االلكرتونية  2126 7
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

99724 

مطور برامج  1090969070 نوره سلمان بن صاحل فرج  576
مطور برامج  5019 6 مساعد

عمادة التعامالت االلكرتونية  1132 7 مساعد
 100263 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 1064754508 اماين حممد مسفرال عبدهللا القحطاين  577
مطور برامج 

 5121 6 مساعد
مطور برامج 

 95842 عمادة الدراسات العليا 2172 7 مساعد

مطور برامج  1035915436 مسر سليمان بن عبدالعزيز العجروش  578
مطور برامج  5589 6 اعدمس

 101175 عمادة السنة التحضريية 2094 7 مساعد

مطور برامج  1027429081 مها عوض غريب املطريي  579
مطور برامج  4951 6 مساعد

 95742 عمادة القبول والتسجيل 2108 7 مساعد

مطور برامج  1038546212 نوامي صاحل حمسن أبوغنيه  581
 مساعد

مطور برامج  5394 6
 مساعد

 101096 عمادة شؤون الطالب 2171 7
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مطور برامج  1055749111 نوره علي عبدان الشهري  581
مطور برامج  4332 6 مساعد

 95915 عمادة شؤون الطالب 2111 7 مساعد

 1034933125 فهدة بنت فهد بن عبدهللا املليفى  582
مطور برامج 

 5527 6 مساعد
برامج  مطور

 97361 عمادة شؤون الطالب 2082 7 مساعد

مطور برامج  1053619910 دميه وائل ابراهيم الوائل  583
 مساعد

مطور برامج  4952 6
 مساعد

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  2137 7
 اجلامعية للطالبات

97563 

 مطور برامج 1055690869 هنوف بنت علي بن حممد الرفاع  584
مطور برامج  5301 6 مساعد

كلية ادارة األعمال ابملدينة  2105 7 مساعد
 97196 اجلامعية للطالبات

مطور برامج  1008461590 مسر حسن سعيد مسكري  585
 مساعد

مطور برامج  5801 6
 مساعد

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  2157 7
 للطالبات

99680 

مطور برامج  1048845232 بن علي العمريجواهر بنت صاحب   586
مطور برامج  5642 6 مساعد

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2033 7 مساعد
 101240 للطالبات

 1061555379 منريه حيىي علي جاري  587
مطور برامج 

 4919 6 مساعد
مطور برامج 

 1838 7 مساعد
كلية اللغات والرتمجة ابملدينة 

 98246 امعية للطالباتاجل

مطور برامج  1047511413 ابسم بن انصر بن حسني البسطي  588
مطور برامج  5762 6 مساعد

مستشفى امللك عبدالعزيز  2044 7 مساعد
 96460 اجلامعي

مطور برامج  1054871759 طارق بن علي بن حمب عريشي  589
مطور برامج  4263 6 مساعد

مشروع نظام إدارة األداء  2181 7 مساعد
 98270 اإللكرتوين

مطور برامج  1018676088 خالد مشعان محدان املطريى  591
 مساعد

مطور برامج  3913 6
 مساعد

 24505 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 1865 7
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مطور برامج  1103058077 عبده بن علي بن حممد محادي حكمي  591
مطور برامج  4832 6 مساعد

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  2014 7 اعدمس
 96045 والبحث العلمي

 1063743254 عامر  حسن  حممد الربعي  592
مطور برامج 

 4194 6 مساعد
مطور برامج 

 98122 وكيل اجلامعة للمشاريع 2165 7 مساعد

مطور برامج  1017643600 نوره مناع معتق االمسري  593
 مساعد

مطور برامج  5866 6
 مساعد

 100060 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 2072 7

 100652 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 3936 7 مفتشة نساء 5906 6 مفتشة نساء 1009147883 جواهر عبدهللا ابراهيم الطيار  594

 98252 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 3935 7 نساءمفتشة  4506 6 مفتشة نساء 1080710112 اروى فهد راشد الفراج  595

 101713 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 3932 7 مفتشة نساء 4755 6 مفتشة نساء 1070689102 اميان بنت عبدالعزيز بن ابراهيم اخلريف  596

 3934 7 نساء مفتشة 5740 6 مفتشة نساء 1046331144 انيفه عسكر بن ملفى العنزي  597
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 95875 اجلامعي

االدارة العامة للسالمة واالمن  3933 7 مفتشة نساء 4416 6 مفتشة نساء 1126727773 امل عبدهللا عطيه السبيعى العنزي  598
 98930 اجلامعي

االدارة العامة للسالمة واالمن  3761 7 مفتشة نساء 4719 6 مفتشة نساء 1070022379 رميه حيي سليم عسريي  599
 97592 اجلامعي

مالحظ أعمال  1034522258 امحد سعدهللا محزه السمريى  611
 جتليد

مالحظ أعمال  3997 6
 جتليد

 28172 دار جامعة امللك سعود للنشر 3613 7
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ظ أعمال مالح 1069269494 يوسف عبدهللا عبداهلادي احلريب  611
مالحظ أعمال  3995 6 جتليد

 28259 دار جامعة امللك سعود للنشر 1723 7 جتليد

 1043466885 حممد عطيه سليمان العطيه  612
مالحظ أعمال 

 4039 6 جتليد
مالحظ أعمال 

 28251 دار جامعة امللك سعود للنشر 519 7 جتليد

مالحظ أعمال  1066791631 امحد عوض امحد املقرم  613
 جتليد

مالحظ أعمال  1634 6
 جتليد

 28064 دار جامعة امللك سعود للنشر 3612 7

مالحظ أعمال  1056541038 سليمان فهد نصار النصار الدوسرى  614
مالحظ أعمال  4004 6 جتليد

 28278 كلية اهلندسة 3889 7 جتليد

مالحظ أعمال  1047197320 حممد انصر عبدهللا وثالن  615
 جتليد

مالحظ أعمال  4005 6
 جتليد

 28298 كلية اهلندسة 1615 7

مالحظ أعمال  1049043134 أريج بنت ابراهيم  جممد الفايز  616
مالحظ اعمال  5843 6 خياطة

 101176 عمادة شؤون املكتبات 3582 7 خياطة

 28402 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 2210 7 انسخ آله 1484 6 انسخ آله 1052407960 حممد زيد راشد البوري  617

 91740 اقسام العلوم والدراسات الطبية 2205 7 انسخ آله 3736 6 انسخ آله 1028994562 ابرار علي عبدالعزيز العضاض  618

 92662 عمادة الدراسات العليا 2333 7 انسخ آله 3739 6 انسخ آله 1041138312 فاطمة عائض سامل القحطاين  619

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  2214 7 انسخ آله 3627 6 انسخ آله 1020980700 هند علي عبدهللا الدخيل  611
 للطالبات

92381 
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 24657 كلية العلوم 2207 7 انسخ آله 1536 6 انسخ آله 1001233269 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الليفان  611

 2211 7 انسخ آله 3668 6 انسخ آله 1033080662 اميان حممد ابراهيم ال طالب  612
كلية العلوم ابملدينة اجلامعية 

 92979 للطالبات

ية كلية العلوم ابملدينة اجلامع 2364 7 انسخ آله 3742 6 انسخ آله 1020565097 مىن عوض حممد الشهري  613
 للطالبات

92816 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2213 7 انسخ آله 3741 6 انسخ آله 1020565048 فايزه عوض حممد الشهري  614
 92814 للطالبات

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  2363 7 انسخ آله 3502 6 انسخ آله 1001410388 ابتسام سامل حممد القحطاين  615
 لطالباتل

91412 

 28316 كلية اللغات والرتمجة 2212 7 انسخ آله بلغتني 1490 6 انسخ آله 1064132705 دخيل هللا ضيف هللا حسن العتيىب  616

 9758 كلية اهلندسة 2201 7 انسخ آله 1499 6 انسخ آله 1041127869 حممد عبيد حممد عشان  617

 28356 مركز الرتمجة 2356 7 انسخ آلة 1457 6 انسخ آله 1070594906 نخالد انصر سليمان السمري  618

 24463 معهد اللغوايت العربية 2366 7 انسخ آلة 2113 6 انسخ آله 1045345111 عبدهللا سعد عبدهللا العقيفى  619

 18394 كلية اآلداب 2218 7 ه بلغتنيانسخ آل 879 6 انسخ آله بلغتني 1002472411 خالد سليمان صاحل اخلضريى  621
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كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1541 7 انسخ آله بلغتني 1136 6 انسخ آله بلغتني 1057901827 العنود عبدالعزيز عبدهللا السعدون  621
 28239 للطالبات

 4804 ادارة صيانة الرايض 2376 7 جنار 1300 6 جنار 1024070946 حسني حسن حسني غروى  622

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  2377 7 جنار 27 6 جنار 1032845305 فهد محد علي الصبيح  623
 التدريس واملوظفني

24671 

 97701 راسات الطبيةاقسام العلوم والد 358 6 أمني صندوق 4247 5 أمني صندوق 1063130544 فيصل بن علي بن مبارك احلريب  624

عمادة اعضاء هيئة التدريس  324 6 أمني مستودع 4335 5 أمني مستودع 1063138059 عبداحملسن بن حممد العوجان  625
 واملوظفني

98666 

 97439 عمادة البحث العلمي 7 6 أمني مستودع 4476 5 أمني مستودع 1037792635 مسري امحد قاسم آل حيي  626

 98170 عمادة الدراسات العليا 388 6 أمني مستودع 4663 5 أمني مستودع 1046197354 حممد عبدهللا مجعان الغامدي  627

مستشفى امللك عبدالعزيز  1393 6 أمني مستودع 397 5 أمني مستودع 1047926884 عبدهللا حممد جباد املطريى  628
 28492 اجلامعي

 100858 عمادة شؤون املكتبات 3385 6 أمني مكتبة 4566 5 أمني مكتبة 1043403177 ن حسني القريينحصه بنت سعد ب  629

 95950 كلية احلقوق والعلوم السياسية 2111 6 أمني مكتبة 4518 5 أمني مكتبة 1005084502 عبدالرمحن بن ابراهيم املنيع  631
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كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4924 6 رسام خرائط 4171 5 رسام خرائط 1071654972 بوارديمنريه بنت عبدالعزيز سليمان ال  631
 98483 للطالبات

 99714 كلية العمارة والتخطيط 5307 6 رسام معماري 4516 5 رسام معماري 1063411670 عبدالرمحن بن بندر بن سعيد العتييب  632

 28300 كلية علوم االغذية والزراعة 3914 6 سكرتري 146 5 سكرتري 1036697439 ريسحممد انيف حممد اجل  633

 28270 كلية علوم االغذية والزراعة 3519 6 سكرتري 956 5 سكرتري 1044523379 فهد عبدهللا عبدالعزيز التميمي  634

 28098 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3486 6 سكرتري 117 5 سكرتري 1003815600 حممد مفرح ظافر الشهرى  635

مستشفى امللك عبدالعزيز  1876 6 سكرتري 3830 5 سكرتري 1037814736 يزيد فهيد حممد اهلدايين  636
 91585 اجلامعي

 3816 6 سكرتري 948 5 سكرتري 1042092336 سطام سعد دخيل هللا السهلى  637
بد هللا للبحوث معهد امللك ع

 28124 والدراسات االستشارية

 25343 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 3785 6 سكرتري 762 5 سكرتري 1051673174 عبدالعزيز محد عبدهللا بن دايل  638

ابملدينة  كلية اللغات والرتمجة 3793 6 سكرتري 2681 5 سكرتري خاص 1044297453 صفيه فهد انصر الفواز  639
 19556 اجلامعية للطالبات

فىن صيانة  1076255494 عبدهللا حممد عالن صاحل  641
 حاسب

 98443 كرسي احلوسبة احمليطة واملتنقلة 3719 6 فين صيانة حاسب 4274 5
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اجلامعية  كلية الرتبية ابملدينة 244 6 فين 3526 5 فين 1043980679 مها حممد عبد هللا بن معمر  641
 39223 للطالبات

 5532 6 فين اتصاالت 4520 5 فين اتصاالت 1039061484 ابراهيم مسلم علي الشوميان  642
عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم 

 100015 عن بعد

تشفى امللك عبدالعزيز مس 3754 6 فين اتصاالت 2529 5 فين اتصاالت 1064563586 منيف بن حلبان بن عبيد العتييب  643
 اجلامعي

98763 

 95795 عمادة التعامالت االلكرتونية 3444 6 فين دعم مساعد 4388 5 فين دعم مساعد 1042735082 هنادي بنت سعد بن راشد الرشود  644

 97469 عمادة التعامالت االلكرتونية 3404 6 فين دعم مساعد 4390 5 فين دعم مساعد 1022435679 عبدهللا بن فهد بن عبدهللا النخيالين  645

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  3834 6 فين دعم مساعد 4685 5 فين دعم مساعد 1012742837 هدى بنت حممد  صاحل السبيعي  646
 96815 للطالبات

 98164 كلية السياحة واالاثر 3437 6 دعم مساعدفين  4586 5 فين دعم مساعد 1013056054 عبدهللا بن راشد بن انهض العتييب  647

كلية علوم احلاسب واملعلومات  3671 6 فين دعم مساعد 4642 5 فين دعم مساعد 1001036654 عبري بنت حسني  خليفه ال خليفه  648
 98849 ابملدينة اجلامعية للطالبات

مشروع نظام إدارة األداء  3403 6 فين دعم مساعد 4316 5 فين دعم مساعد 1069237608 مشاري بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدلقان  649
 97433 اإللكرتوين

 99386 وكيل اجلامعة لتطوير االعمال 3289 6 فين دعم مساعد 3378 5 فين دعم مساعد 1091541530 حممد بن سليمان بن عبدالعزيز احلبيب  651



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 95848 ادارة االسكان 3720 6 فين صيانه اآلت 4187 5 فين صيانة اآلت 1069192746 مزيعل راشد انصر راشد  651

 5223 6 فين صيانة اآلت 4675 5 فين صيانة اآلت 1021422322 منصور بن حممد بن سلطان البيشي  652
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 97549 اجلامعي

 100421 ادارة النقل 3717 6 فين صيانة اآلت 4667 5 فين صيانة اآلت 1040454553 ليمان النمرخالد بن حممد بن س  653

 97230 عمادة شؤون املكتبات 3499 6 فين صيانة اآلت 4584 5 فين صيانة اآلت 1008223271 حممد بن عبدهللا بن حممد بن نصار  654

كلية علوم األغذية والزراعة  3932 6 فين صيانة اآلت 4205 5 فين صيانة اآلت 1061604896 اميان بنت عبدالعزيز الدريويش  655
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

101628 

مات كلية علوم احلاسب واملعلو  3669 6 فين صيانة اآلت 4415 5 فين صيانة اآلت 1048046211 نوره بنت حممد بن عبدالعزيز الضوحيي  656
 100582 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 3670 6 فين صيانة اآلت 4565 5 فين صيانة اآلت 1001065133 حممد بن مسري بن حممد عبدهللا  657
مركز امللك سلمان لدراسات 
 99239 اتريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا

 28052 دار جامعة امللك سعود للنشر 1293 6 اعةفين طب 3073 5 فين طباعة 1045344189 بندر على حممد العريىن  658

 99382 دار جامعة امللك سعود للنشر 312 6 فين طباعة 456 5 فين طباعة 1062414451 حممد بن سعد بن محد القطامي  659

 98281 دارة االسكانا 5798 6 مساعد إداري 4380 5 كاتب 1044732384 سامل  راشد مخيس أبو العال  661
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 96248 ادارة التشغيل والصيانة للطالبات 4851 6 مساعد إداري 4536 5 كاتب 1049403338 ابراهيم بن عبدالرمحن اخلنيفر  661

 100797 ادارة اجلمعيات العلمية 4349 6 مساعد إداري 4403 5 كاتب 1092214103 عبدالرمحن بن حممد بن انصر القاسم  662

 26253 االدارة العامة للعالقات واالعالم 367 6 كاتب 178 5 كاتب 1014274235 جاسم على امحد ابوصاحل  663

 17043 االدارة العامة للعالقات واالعالم 853 6 كاتب 2491 5 كاتب 1015221169 حممد سعود مدعث السهلى  664

 28336 االدارة املالية 109 6 حماسب مساعد 24 5 كاتب 1004484976 عبدهللا عبدالرمحن عبدهللا السحيم  665

 28235 االدارة املالية 3550 6 حماسب مساعد 2746 5 كاتب 1067971943 ماجد سعد حممد ادم الدوسرى  666

 100253 االدارة املالية 3786 6 حماسب مساعد 4369 5 كاتب 1004417471 ايسر عبدالعزيز حممد ابو دجني  667

 98818 االدارة املالية 3509 6 حماسب مساعد 4381 5 كاتب 1070337397 عبدهللا تركي موسى املليفي  668

 98892 االدارة املالية 3487 6 حماسب مساعد 4581 5 كاتب 1042784833 اروى انصر عبدالعزيز املزيين  669

 99824 االدارة املالية 3460 6 حماسب مساعد 4375 5 كاتب 1055099814 الزبريي البقمي ساره بنت سلطان  671
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 99074 االدارة املالية 3452 6 حماسب مساعد 4650 5 كاتب 1005264773 سامي ابراهيم محد املواش  671

 98207 ادارة املشرتايت 1958 6 كاتب 4561 5 كاتب 1017700657 بندر بن انصر بن عبدهللا الرمثي البيشي  672

 97527 ادارة املشرتايت 5971 6 كاتب 4394 5 كاتب 1065494906 انصر بن مخيس بن مبارك آل مخيس  673

 9769 ادارة النقل 5896 6 مساعد إداري 4523 5 كاتب 1034518066 محود طلق ذاير العتيىب  674

 97693 ادارة مراقبة املخزون 5953 6 مساعد إداري 4668 5 كاتب 1032301622 براهيم بن سليمان املريشدممدوح بن ا  675

 97855 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4019 6 كاتب 4493 5 كاتب 1067117828 دينه عبدهللا حممد الصعيقر  676

 97419 اوقاف اجلامعة 1756 6 كاتب 4411 5 كاتب 1056597006 ابراهيم بن فهد بن ابراهيم بن عبيد  677

برانمج امللكية الفكرية وترخيص  5587 6 مساعد إداري 4401 5 كاتب 1007191669 عبدهللا بن فهد بن سعد الروقي العتييب  678
 99791 التقنية

 14202 دار جامعة امللك سعود للنشر 3414 6 تبكا 2688 5 كاتب 1032554915 عبدالعزيز على حممد املغينيم  679

مدقق شؤون  4282 5 كاتب 1087720858 عبدهللا سليمان عبدهللا التومي  681
 املوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3309 6
 واملوظفني

97776 
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مدقق شؤون  4206 5 كاتب 1062452048 حممد بن عوض بن عبدهللا املنسي  681
عمادة اعضاء هيئة التدريس  666 6 وظفنيامل

 97532 واملوظفني

 97436 عمادة الدراسات العليا 5523 6 مساعد إداري 4478 5 كاتب 1061299275 حممد بن عمر بن قاسم شار  682

 97948 عمادة الدراسات العليا 1368 6 كاتب 4406 5 كاتب 1068058807 نوره بنت صاحل بن عبدالعزيز الغفيلي  683

 26771 عمادة القبول والتسجيل 39 6 كاتب 1993 5 كاتب 1082130426 راشد عبدالرمحن صاحل اجلديعى  684

 28167 عمادة شؤون الطالب 4265 6 مساعد إداري 1231 5 كاتب 1037398573 خالد صاحل عبدهللا اخلضر  685

 98067 عمادة شؤون الطالب 5921 6 كاتب 4430 5 كاتب 1027640901 ريبحممد دهام جامع احل  686

 96040 عمادة شؤون الطالب 5883 6 مساعد إداري 4486 5 كاتب 1021153398 سيف راشد سيف السيف  687

 28494 عمادة شؤون املكتبات 3929 6 أمني مكتية 1820 5 كاتب 1038853881 عبدالعزيز منصور عبدالعزيز العبيد  688

 99006 عمادة شؤون املكتبات 5056 6 أمني مكتبة 4305 5 كاتب 1094010111 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز اليمين  689

 101351 باتعمادة شؤون املكت 5520 6 أمني مكتبة 4502 5 كاتب 1072276221 مشاعل بنت عبدالرمحن منصور الرميح  691
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 99009 عمادة شؤون املكتبات 2074 6 أمني مكتية 4654 5 كاتب 1036623898 خالد بن فارس الرويس العتييب  691

 28057 كلية اآلداب 54 6 كاتب 641 5 كاتب 1049523366 بندر عبدالعزيز عبدهللا سعيدان  692

 28412 كلية اآلداب 408 6 كاتب 1250 5 كاتب 1036729679 عبدهللا عبداهلادي سعد العنزي  693

 96154 كلية اآلداب 5576 6 مساعد إداري 4393 5 كاتب 1065569129 ابراهيم عبداحملسن بطان السلمي  694

 99377 كلية اآلداب 3626 6 كاتب 4686 5 كاتب 1014672883 حبيب بن حسني بن علي الصاحل  695

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  536 6 كاتب 3002 5 كاتب 1066097807 ي بنت ذيب بن انشي آل مهيزعموض  696
 107364 للطالبات

 11609 كلية الرتبية 5297 6 مساعد إداري 2699 5 كاتب 1058458827 حممد سعيد حممود اخلثيله  697

 26285 كلية الرتبية 686 6 كاتب 156 5 كاتب 1033628189 عون عبد حسني بودوحيس  698

كلية احلقوق والعلوم السياسية  3663 6 كاتب 4167 5 كاتب 1075021046 اميان حممد بن راشد بن علي املشاري  699
 97615 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  4018 6 كاتب 4226 5 كاتب 1068637055 مها بنت عمر بن خالد الشيباين  711
 اجملتمع

99725 
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 97787 كلية الصيدلة 5860 6 مساعد إداري 4427 5 كاتب 1021612344 عبدالرمحن عبدالعزيز علي السامل  711

 26590 كلية الصيدلة 298 6 كاتب 1515 5 كاتب 1082212943 على حممد على ابوسعيد  712

 101528 كلية الصيدلة 5735 6 مساعد إداري 4469 5 كاتب 1065425256 عبدالرمحن ابراهيم انصر املقبل  713

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  5536 6 مساعد إداري 4295 5 كاتب 1072770140 شذى بنت سليمان عبدالعزيز اليعيش  714
 96633 للطالبات

 28178 كلية اجملتمع ابلرايض 42 6 كاتب 549 5 كاتب 1027608874 ق احلرىبعبدهللا سعيد مطل  715

 28241 كلية علوم االغذية والزراعة 2154 6 كاتب 2461 5 كاتب 1039030497 محد مبارك محد الدوسرى  716

 98111 ة علوم االغذية والزراعةكلي 6040 6 كاتب 4265 5 كاتب 1082720978 فهد صاحل فهد احلامت  717

 96429 كلية علوم االغذية والزراعة 5717 6 مساعد إداري 3149 5 كاتب 1065494351 صاحل بن خالد بن صاحل العثيمني  718

 96946 كلية علوم االغذية والزراعة 3821 6 كاتب 4309 5 كاتب 1082720986 مشاري بن صاحل بن فهد احلامت  719

 28180 كلية علوم احلاسب واملعلومات 689 6 كاتب 1811 5 كاتب 1046127542 عبدالعزيز عبدهللا حممد الدعيجى  711
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

كلية علوم احلاسب واملعلومات  1243 6 كاتب 4670 5 كاتب 1011305537 نوره بنت عمر بن علي السعدي البيشي  711
 100280 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 26855 مركز االتصاالت االدارية 353 6 كاتب 155 5 كاتب 1012309637 عبدهللا على عبدهللا العصفور  712

 28054 مركز االتصاالت االدارية 4953 6 مساعد إداري 1941 5 كاتب 1030815540 ابسم عبدالرمحن عبدهللا الربيدى  713

 28179 مركز االتصاالت االدارية 4363 6 مساعد إداري 552 5 كاتب 1004267298 عيسىعبدالرمحن حممد عبدالعزيز ال  714

 14731 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3332 6 كاتب 2490 5 كاتب 1054041718 خبيت على خلف املالكى  715

 25000 مستشفى امللك خالد اجلامعي 5492 6 مساعد إداري 4363 5 كاتب 1048366965 انيف سعد فهاد القحطاين  716

 99480 مستشفى امللك خالد اجلامعي 5719 6 مساعد إداري 4682 5 كاتب 1013160880 سلمان بن عبدهللا بن عبدالرمحن عقيل  717

 99310 شفى امللك خالد اجلامعيمست 5543 6 مساعد إداري 4166 5 كاتب 1126863735 فرحان بن حويل بن برغى العنزي  718

 96012 مستشفى امللك خالد اجلامعي 5522 6 مساعد إداري 4370 5 كاتب 1082984079 صاحل بن عبدهللا بن صاحل االمحد  719

مستشفى امللك عبدالعزيز  4783 6 مساعد إداري 779 5 كاتب 1082562974 على جربان على جعفرى  721
 اجلامعي

28511 
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مستشفى امللك عبدالعزيز  4920 6 مساعد إداري 1968 5 كاتب 1015919531 على حسن صاحل الزهراىن  721
 28512 اجلامعي

 2009 5 كاتب 1012292494 حسن سلمان عاشور املهناء  722
مدقق شؤون 

 3911 6 املوظفني
مستشفى امللك عبدالعزيز 

 26746 اجلامعي

مستشفى امللك عبدالعزيز  5672 6 مساعد إداري 4207 5 كاتب 1059713436 انصر املناعانصر عثمان   723
 اجلامعي

97271 

معهد امللك عبد هللا للبحوث  2150 6 كاتب 290 5 كاتب 1038927578 صاحل عبدهللا زيد اهلزاىن  724
 18953 والدراسات االستشارية

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  5934 6 كاتب 1235 5 كاتب 1049793605 لمانعبدالعزيز سليمان محد الس  725
 والبحث العلمي

26586 

 96163 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 453 6 كاتب 4472 5 كاتب 1072350166 دالل بنت منصور بن سعيد بن سويلم  726

 1194 6 كهرابئي 2550 5 هرابئيك 1053361695 حممد صاحل عبدهللا احملمود  727
كلية علوم الرايضة والنشاط 

 28237 البدين

ادارة صيانة سكن اعضاء هيئة  3992 6 حلام 2258 5 حلام 1040031005 سامي بن معيش بن عيسى املالكي  728
 98677 التدريس واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4224 6 مأمور عالقات 4374 5 رمأمو  1057612325 عبدهللا بن سعد الوسيدي احلريب  729
 98407 واملوظفني

 96191 كلية اآلداب 148 6 مامور عالقات 4683 5 مأمور 1053743314 عبدهللا بن حممد بن عبدهللا بن حاذور  731
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رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

عمادة التعامالت االلكرتونية  3705 6 مور عهدةمأ 4464 5 مأمور عهدة 1042902617 رزان بنت عصام  عبداحملسن انصر  731
 99187 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 28317 عمادة الدراسات العليا 3782 6 مأمور عهدة 3001 5 مأمور عهدة 1083015352 زهور حممد امحد كعىب  732

 98762 عمادة القبول والتسجيل 2117 6 ور عهدةمأم 37 5 مأمور عهدة 1048035230 بندر بن فهد بن سعد الداود  733

 17204 املراقب املايل 3697 6 مأمور عهدة 158 5 مأمور عهدة 1059342525 مبارك فهد مبارك احلرىب  734

د امللك عبد هللا للبحوث معه 3825 6 مأمور عهدة 4238 5 مأمور عهدة 1089580250 مشعل عبد الرمحن عبد هللا احلميدي  735
 والدراسات االستشارية

100137 

 98774 كلية طب االسنان 3809 6 حماسب 4673 5 مشرتايت مأمور 1034958668 العبدهللا انصر بن عثمان بن بدر  736

 101279 نسانيةأقسام العلوم اإل 93 6 مرتجم 4651 5 مرتجم 1025912112 وفاء عبدالقادر هاشم املدين  737

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3983 6 مرتجم 4449 5 مرتجم 1059538692 سعود بن حممد بن علي الزهراين  738
 95984 واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3981 6 مرتجم 4165 5 مرتجم 1106321142 عبري  حممد طالب الكثريي  739
 101128 واملوظفني

كلية ادارة األعمال ابملدينة  4779 6 مرتجم 4494 5 مرتجم 1001911948 رة علي محد املالكنو   741
 اجلامعية للطالبات

97297 
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كلية ادارة األعمال ابملدينة  4560 6 مرتجم 4382 5 مرتجم 1030138760 تغريد ابراهيم سليمان البلى  741
 97220 اجلامعية للطالبات

 4188 6 حمضر خمترب 4483 5 حمضر خمترب 1044063517 بنت عبيد بن مشري السهلينوير   742
االدارة العامة للتشغيل واخلدمات 

املساندة ابملدينة اجلامعية 
 للطالبات

96555 

ية العلوم الطبية التطبيقية كل 6078 6 حمضر خمترب 4232 5 حمضر خمترب 1064684879 سارة فهد بن عبدهللا بن ابراهيم سبيت  743
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

96840 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1836 6 حمضر خمترب 4344 5 حمضر خمترب 1063657603 هيفاء امحد عبدهللا احلمدان  744
 97315 للطالبات

 28377 كلية علوم االغذية والزراعة 6100 6 ربحمضر خمت 2649 5 حمضر خمترب 1075901692 فهد ابراهيم حممد العسكر  745

 99137 عمادة شؤون الطالب 6134 6 مدرب رايضي 4473 5 مدرب رايضي 1022466625 الشهري بن فايز بن عبدالرمحن  حممد  746

 1111582662 سعد بن عبدهللا بن حممد بن سدحان  747
مراقب أمن و 

 4461 5 سالمة
مراقب أمن و 

 96546 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1530 6 سالمة

مراقب أمن و  1036988556 غالب بن جنر بن غازي العتييب  748
مراقب أمن و  4541 5 سالمة

 97566 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 4149 6 سالمة

مراقب أمن و  1066055631 ابراهيم موسى حممد الفيفي  749
مراقب أمن و  4155 5 سالمة

 97227 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1571 6 سالمة

مراقب أمن و  1023051541 فهد خالد غدير القعيقعي الرويلي  751
 سالمة

مراقب أمن و  4575 5
 سالمة

 97177 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1567 6
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 رقمها

مراقب أمن و  1066984525 حامت بن امحد بن هادي شعيب مباركي  751
مشرف أمن  4160 5 سالمة

 98809 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1560 6 وسالمة

 1085478210 مرعي بن حممد بن حسن الربعي  752
مراقب أمن و 

 4191 5 سالمة
مراقب أمن و 

 99116 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 5689 6 سالمة

مراقب أمن و  1125849388 ي بن امحد مسعودامساعيل بن انج  753
 سالمة

مراقب أمن و  4200 5
 سالمة

 97762 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 1594 6

مراقب أمن و  1066537083 عثمان عبدالرمحن حيىي ال نشوان  754
 97631 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 5006 6 مراقب أمن وسالمة 4310 5 سالمة

مراقب أمن و  1065436444 فرحان جالب ابراهيم العنزي  755
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  6034 6 مراقب أمن وسالمة 2418 5
 اجلامعي

28285 

مراقب أمن و  1062354699 محد سليمان محد العمار  756
مراقب أمن و  4018 5 سالمة

العامة للسالمة واالمن االدارة  1541 6 سالمة
 92768 اجلامعي

 1066951326 ابراهيم حممد عبدالعزيز البحريي  757
مراقب أمن و 

 6043 6 مراقب أمن وسالمة 3852 5 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 92334 اجلامعي

مراقب أمن و  1045991484 حسن ظافر حممد الشهري  758
مراقب أمن و  4455 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1596 6 سالمة
 99042 اجلامعي

مراقب أمن و  1065104760 انصر بن مطلق بن حممد البيشي  759
مراقب أمن و  4183 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1588 6 سالمة
 98035 اجلامعي

راقب أمن و م 1007497777 حيىي بن معيض بن حيىي جساس  761
 سالمة

مراقب أمن و  4454 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1580 6
 اجلامعي

99862 
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 رقمها

مراقب أمن و  1086455399 سلمان بن سعود بن عزيز العتييب  761
مراقب أمن و  4198 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1557 6 سالمة
 99327 اجلامعي

 1069080610 محود بن بيشي بن مساوي عرييب  762
مراقب أمن و 

 4161 5 سالمة
مراقب أمن و 

 1550 6 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 97680 اجلامعي

مراقب أمن و  1034636645 حسني عبدالرمحن سامل القرين  763
 سالمة

مراقب أمن و  4558 5
 سالمة

لعامة للسالمة واالمن االدارة ا 1547 6
 اجلامعي

99398 

مراقب أمن و  1026772572 مكي بن عيسى بن علي ابوشايقه  764
مراقب أمن و  4531 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1540 6 سالمة
 100480 اجلامعي

مراقب أمن و  1137608129 عوض  عايد جبو الفدعاين العنزي  765
 سالمة

أمن و  مراقب 4188 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1539 6
 اجلامعي

96014 

مراقب أمن و  1076441193 حممد إبراهيم حممد دوخي  766
مراقب أمن و  4181 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1537 6 سالمة
 98758 اجلامعي

 1086537212 منصور حممد مبارك املبارك  767
مراقب أمن و 

 4189 5 سالمة
مراقب أمن و 

 1534 6 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 100126 اجلامعي

مراقب أمن و  1053171664 حيىي بن عبيد بن سعيد هزازي  768
مراقب أمن و  4434 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1533 6 سالمة
 98322 اجلامعي

مراقب أمن و  1120815194 لطان امحد صاحل الدوعينس  769
مراقب أمن و  3859 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1527 6 سالمة
 97298 اجلامعي

مراقب أمن و  1070989197 عبدهللا بن عبدالرمحن السامل  771
 سالمة

مراقب أمن و  4164 5
 سالمة

ة للسالمة واالمن االدارة العام 4415 6
 اجلامعي

99696 
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مراقب أمن و  1070270440 بندر بن فقيه بن بكري الربعي  771
مراقب أمن و  4162 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  3518 6 سالمة
 97670 اجلامعي

 1026397727 علي بن حممد بن علي بن صفيان  772
مراقب أمن و 

 4547 5 سالمة
مراقب أمن و 

 1553 6 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 99369 اجلامعي

مراقب أمن و  1129251235 هاين مطر خبيت القريشي الزهراين  773
 سالمة

مراقب أمن و  4341 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1546 6
 اجلامعي

100054 

مراقب أمن و  1069319307 سامل بن فارس بن عياده الرشيدي  774
مراقب أمن و  4196 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1544 6 سالمة
 99340 اجلامعي

مراقب أمن و  1127041034 عبدهللا معيوف فرحان السبيعي العنزي  775
 سالمة

مراقب أمن و  4172 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1563 6
 امعياجل

98633 

مراقب أمن و  1128620356 علي بن خلوف بن تركي العنزي  776
مراقب أمن و  4190 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1559 6 سالمة
 95903 اجلامعي

 1126474145 فريح مشحن صاحل العنزي  777
مراقب أمن و 

 4199 5 سالمة
مراقب أمن و 

 1578 6 سالمة
دارة العامة للسالمة واالمن اال

 100063 اجلامعي

مراقب أمن و  1127145124 محود بن عواد بن عوض العنزي  778
مراقب أمن و  4163 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1586 6 سالمة
 96517 اجلامعي

مراقب أمن و  1072843566 مشاري بن مقعد بن عبدهللا العتييب  779
مراقب أمن و  4159 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1576 6 سالمة
 96407 اجلامعي

مراقب أمن و  1011821798 فهد بن عبدهللا بن سعد البيشي  781
 سالمة

مراقب أمن و  4440 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1538 6
 اجلامعي

97021 
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مراقب أمن و  1061580419 امريعلي بن مرعي بن حممد ع  781
مراقب أمن و  4174 5 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1575 6 سالمة
 99301 اجلامعي

 1016329938 سعد بن حممد بن سعد الشهراين  782
مراقب أمن و 

 4560 5 سالمة
مراقب أمن و 

 1562 6 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 98628 جلامعيا

مراقب أمن و  1034636611 عبدهللا بن عبدالرمحن بن سامل القرين  783
 سالمة

مراقب أمن و  4555 5
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  1549 6
 اجلامعي

97278 

مراقب أمن و  1040433128 عبدالعزيز امحد علي السيد الزهراين  784
االدارة العامة للسالمة واالمن  6119 6 مراقب أمن وسالمة 4539 5 سالمة

 96542 اجلامعي

مراقب أمن و  1031110123 عليان بن علي بن امحد دارسي جمرشي  785
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  6118 6 مراقب أمن وسالمة 4692 5
 اجلامعي

97797 

مراقب أمن و  1040111237 حمسن بن حممد بن عبدهللا بن جنار جمرشي  786
االدارة العامة للسالمة واالمن  6117 6 مراقب أمن وسالمة 4552 5 سالمة

 99437 اجلامعي

 1121979213 انصر بن طاحوس بن برجس اجلرابء  787
مراقب أمن و 

 6058 6 مراقب أمن وسالمة 4182 5 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 96747 اجلامعي

مراقب أمن و  1033718006 سلطان بن مفلح بن مسفر املالكي  788
االدارة العامة للسالمة واالمن  6044 6 مراقب أمن وسالمة 4446 5 سالمة

 98286 اجلامعي

مراقب أمن و  1117625184 فادى بن مطر بن خبيت الزهراين  789
االدارة العامة للسالمة واالمن  6042 6 مراقب أمن وسالمة 4348 5 سالمة

 100758 اجلامعي

مراقب أمن و  1100426046 شعالن بن فهيد بن دهام الشمري  791
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  6039 6 مراقب أمن وسالمة 4342 5
 اجلامعي

99048 
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مراقب أمن و  1066831494 مسري امحد حاضري مقايف  791
االدارة العامة للسالمة واالمن  6037 6 اقب أمن وسالمةمر  4194 5 سالمة

 98057 اجلامعي

 1011855499 حممد هادي علي بن علي  792
مراقب أمن و 

 6036 6 مراقب أمن وسالمة 4687 5 سالمة
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 96134 اجلامعي

مراقب أمن و  1093214177 صاحل بن مشعل بن هليمص الشمري  793
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  6035 6 مراقب أمن وسالمة 4179 5
 اجلامعي

99224 

مراقب أمن و  1051798849 عبدهللا بن ظافر بن عبدهللا العجمي  794
االدارة العامة للسالمة واالمن  5989 6 مراقب أمن وسالمة 4546 5 سالمة

 98881 اجلامعي

مراقب أمن و  1046632764 عبدالعزيز بن علي بن علي كعيب  795
 سالمة

االدارة العامة للسالمة واالمن  4421 6 مراقب أمن وسالمة 4545 5
 اجلامعي

97771 

مراقب أمن و  1095498919 حممد سعد حممد اليميىن  796
لعامة للسالمة واالمن االدارة ا 1362 6 مراقب أمن وسالمة 4227 5 سالمة

 97780 اجلامعي

 1022463796 عبدالرمحن بن علي بن سعيد االمسري  797
مراقب أمن و 

 4543 5 سالمة
مراقب أمن و 

 97290 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1574 6 سالمة

مراقب أمن و  1005765241 حسن عبدهللا هزاع اجلبريى الشهرى  798
من و مراقب أ 4527 5 سالمة

 99362 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1555 6 سالمة

 97769 االدارة العامة للمشاريع 3810 6 مراقب أنشاءات 4607 5 مراقب إنشاءات 1046108278 عبداحملسن بن انصر العبيد  799

 96486 وكالة اجلامعة للمشاريع 3847 6 مراقب أنشاءات 4576 5 مراقب إنشاءات 1033256429 علي حممد سعد الشوييب  811
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االدارة العامة للتشغيل واخلدمات  1456 6 مراقب خدمات 4660 5 مراقب خدمات 1013918394 هتاين سعد بن حممد الوراثن  811
 98429 املساندة ابملدينة اجلامعية للطالبات

 28307 عمادة شؤون الطالب 3389 6 مراقب خدمات 2675 5 مراقب خدمات 1028059952 فاطمه سعيد فرج فرج  812

مستشفى امللك عبدالعزيز  3390 6 مراقب خدمات 2795 5 مراقب خدمات 1035718350 حسني صاحل حسني السبع  813
 اجلامعي

14766 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  3463 6 مراقب طلبه 4423 5 مراقب طلبة 1038010961 خوله سلمان عبدهللا اجلدعان  814
 96852 اجملتمع

كلية الطب ابملدينة اجلامعية  1813 6 مراقب طلبه 4208 5 مراقب طلبة 1067584712 عشقه ملحق  مشريي الرفاعي الغامدي  815
 للطالبات

97839 

 98691 عمادة شؤون املكتبات 1755 6 مأمور واثئق 2325 5 مرمم 1010799870 عبدالرزاق بن حممد القشعمي  816

 98699 ادارة االسكان 5152 6 مساعد إداري 4606 5 مساعد إداري 1022692345 حممد بن سعود بن حممد املوينع  817

التخطيط والربامج واملشاريع  إدارة 3521 6 مساعد إداري 4264 5 مساعد إداري 1077662037 شاديه بنت عوض بن ابراهيم الشهري  818
 99061 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 96311 ادارة التشغيل والصيانة للطالبات 3936 6 مساعد إداري 4500 5 مساعد إداري 1065351874 أمحد بن سعد بن حممد احلريب  819

 96400 ادارة التشغيل والصيانة للطالب 4305 6 تبكا 4676 5 مساعد إداري 1046917801 أمحد بن عبدالعزيز بن أمحد املهنا  811
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 98488 ادارة اجلمعيات العلمية 5264 6 مساعد إداري 4277 5 مساعد إداري 1065561878 سلطان بن داخل بن دخيل هللا املطريي  811

 97498 ادارة اجلمعيات العلمية 4849 6 د إداريمساع 4629 5 مساعد إداري 1028741930 سامي بن بركه هللا بن مربوك املخلفي  812

 96564 ادارة اجلمعيات العلمية 3916 6 مساعد إداري 4402 5 مساعد إداري 1093661559 زايد بن فهد بن حممد بن نويصر  813

 96646 ادارة اجلمعيات العلمية 3436 6 مساعد إداري 4690 5 مساعد إداري 1048063422 ايسر بن صاحل بن هادي اليامي  814

 98144 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 3565 6 مساعد إداري 4355 5 مساعد إداري 1075333433 عبدالرمحن  عبدالعزيز حممد العود  815

 97605 ادارة اخلدمات واملرافق العامة 3874 6 مساعد إداري 4413 5 مساعد إداري 1001764776 خالد بن سليمان بن علي الصوينع  816

 3956 6 مساعد إداري 4553 5 مساعد إداري 1038237630 حممد عبدهللا فارس احلويل  817
االدارة العامة للسالمة واالمن 

 96737 اجلامعي

االدارة العامة للسالمة واالمن  4840 6 مساعد إداري 4299 5 مساعد إداري 1054690845 سلطان بن عويضه بن صليب العنزي  818
 98721 اجلامعي

 99865 االدارة العامة للعالقات واالعالم 4474 6 مساعد إداري 4154 5 مساعد إداري 1082831130 عبدالرمحن حممد عبدالرمحن املطريى  819

إدارة العالقات العامة واإلعالم  3574 6 مساعد إداري 4614 5 مساعد إداري 1051991923 نوره عبدالعزيز بن صاحل بن احملسن  821
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

97838 
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إدارة العالقات العامة واإلعالم  1714 6 مساعد إداري 4262 5 مساعد إداري 1065636209 نوره بنت ابراهيم بن سليمان الفوزان  821
 99268 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 99392 االدارة املالية 3789 6 حماسب مساعد 4665 5 مساعد إداري 1037570478 حممد بن سليمان بن حممد احلمدان  822

 98062 ادارة املتابعة 5030 6 مساعد إداري 4507 5 مساعد إداري 1030134918 عبدالرمحن حممد عبدالعزيز املالقي  823

 99290 ادارة املتابعة 3885 6 مساعد إداري 4624 5 مساعد إداري 1040110247 تانرمي سعد انصر الزني  824

 97871 ادارة املتابعة 3479 6 مساعد إداري 4239 5 مساعد إداري 1058569136 أماين أمحد حممد الغامدي  825

 96513 إدارة املدينة اجلامعية للطالبات 3613 6 مساعد إداري 4511 5 مساعد إداري 1000142941 بدريه بنت عبدهللا  ظافر   القحطاين  826

 96184 ادارة املشرتايت 3567 6 مساعد إداري 4392 5 مساعد إداري 1072827759 هاجر منصور امحد املالك  827

 97449 ادارة املشرتايت 3417 6 اريمساعد إد 4311 5 مساعد إداري 1059172096 هند خليفه بن غوينم املخلفي احلريب  828

 101421 ادارة املشرتايت 3238 6 مساعد إداري 4221 5 مساعد إداري 1058960194 اشواق بنت جابر بن عيسى ساديل  829

 97888 اقبة املخزونادارة مر  3447 6 مساعد إداري 4425 5 مساعد إداري 1032809152 فهد عبدهللا حممد السمحان  831
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 96204 ادارة منظومة صناعة املعرفة 3749 6 مساعد إداري 4681 5 مساعد إداري 1020923916 سامل بن سعد بن فاحل الشيباين العتييب  831

 97596 اإلنسانية أقسام العلوم 3764 6 مساعد إداري 4345 5 مساعد إداري 1063906901 رفعه بنت سعود بن جدى السبيعي  832

 101320 أقسام العلوم اإلنسانية 3636 6 مساعد إداري 4151 5 مساعد إداري 1064832304 جند صمعان مبارك الدوسري  833

 100256 أقسام العلوم اإلنسانية 3561 6 مساعد إداري 4510 5 مساعد إداري 1048474611 نوف عايض هادي القحطاين  834

 99469 أقسام العلوم اإلنسانية 3542 6 مساعد إداري 4216 5 مساعد إداري 1058955004 ن عبدهللا زيد الشثريأفنا  835

 97296 اقسام العلوم والدراسات الطبية 4642 6 مساعد إداري 4571 5 مساعد إداري 1037578661 حصه سليمان عبدهللا االومري  836

 98373 اقسام العلوم والدراسات الطبية 3978 6 مساعد إداري 4485 5 مساعد إداري 1027321221 هبيش نوره مغرم ظافر ال  837

 98384 اقسام العلوم والدراسات الطبية 3820 6 مساعد إداري 4689 5 مساعد إداري 1035085669 منال عبدالرمحن بن عبدالعزيز الغفيص  838

 98583 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1922 6 مساعد إداري 4398 5 مساعد إداري 1083628154 ود البازعيهيله عبدالرمحن مح  839

 96967 اوقاف اجلامعة 2340 6 مساعد إداري 4506 5 مساعد إداري 1063806366 عبدهللا بن انصر بن سعد القديري  841
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برانمج استقطاب االساتذة  4828 6 مساعد إداري 4213 5 مساعد إداري 1063167439 عبدالرمحن بن ابراهيم اجلديعي  841
 97089 والباحثني املتميزين

 100787 برانمج االشراف اخلارجي املشرتك 3661 6 مساعد إداري 4293 5 مساعد إداري 1065098103 ندى انصر  حالص القنفذي القحطاين  842

 96665 برانمج كراسي البحث العلمي 3743 6 مساعد إداري 4656 5 مساعد إداري 1022008633 ن سعد املاضيراشد بن محد ب  843

 96389 برانمج كراسي البحث العلمي 3938 6 مساعد إداري 4630 5 مساعد إداري 1035895778 علي بن عبدهللا بن عايض آل مريع  844

 96660 برانمج كراسي البحث العلمي 3541 6 مساعد إداري 4346 5 مساعد إداري 1060088059  القحطاينانيف بن أمحد بن عبدهللا  845

ابحث تدريب  4354 5 مساعد إداري 1055246738 سعيد بن سعد بن عبدهللا الشهري  846
عمادة اعضاء هيئة التدريس  1914 6 وابتعاث مساعد

 100249 واملوظفني

 157 6 مدقق رواتب 4474 5 مساعد إداري 1063233918 دهللا بن عثمان بن ابراهيم اهلبدانعب  847
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 99127 واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  5776 6 مساعد إداري 4304 5 مساعد إداري 1059164200 خالد بن عبداحملسن السليم  848
 99651 واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4696 6 مساعد إداري 4632 5 مساعد إداري 1050283512 رحاب بنت مصلح بن انصر العتييب  849
 98911 واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  4635 6 مساعد إداري 4436 5 مساعد إداري 1024436717 ساره خالد ابراهيم الصبار  851
 ملوظفنيوا

100251 
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عمادة اعضاء هيئة التدريس  3979 6 مساعد إداري 4407 5 مساعد إداري 1007188202 دالل عوض حممد بن زقيحان احلريب  851
 96764 واملوظفني

 3969 6 مساعد إداري 4333 5 مساعد إداري 1066626480 أمحد بن ابراهيم بن عبدالعزيز النشار  852
عضاء هيئة التدريس عمادة ا

 96088 واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3644 6 مساعد إداري 4466 5 مساعد إداري 1051449898 تركي بن كنعان بن قاسم الطامي  853
 واملوظفني

97796 

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3576 6 مساعد إداري 4214 5 مساعد إداري 1068919123 هتاين عبدالرمحن صاحل بن سيف  854
 101291 واملوظفني

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3548 6 مساعد إداري 4256 5 مساعد إداري 1056099912 هاله بنت عبدهللا بن صاحل الضواين  855
 واملوظفني

96350 

مدقق شؤون  4613 5 مساعد إداري 1015365651 موضي شلوان فاحل القحطاين  856
عمادة اعضاء هيئة التدريس  2100 6 املوظفني

 97832 واملوظفني

 4484 5 مساعد إداري 1105549024 حممد عبدهللا حممد الزومان  857
مدقق شؤون 

 280 6 املوظفني
عمادة اعضاء هيئة التدريس 

 98296 واملوظفني

 98166 عمادة التطوير واجلودة 5111 6 إداري مساعد 4229 5 مساعد إداري 1070798069 سامي حممد جابر ودعاين  858

 97501 عمادة التطوير واجلودة 4773 6 مساعد إداري 4249 5 مساعد إداري 1067072114 سلطان عبدهللا حممد احلرايب  859

 97902 عمادة التطوير واجلودة 4585 6 مساعد إداري 4259 5 مساعد إداري 1060322136 خالد حممد شار األمحري  861
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 95748 عمادة التطوير واجلودة 3496 6 مساعد إداري 4325 5 مساعد إداري 1071204174 جند انصر حممد اخلنفري القحطاين  861

 96620 ير واجلودةعمادة التطو  3482 6 مساعد إداري 4639 5 مساعد إداري 1024697623 ميساء بنت حزام العصيمي العتييب  862

 98841 عمادة التعامالت االلكرتونية 4521 6 مساعد إداري 4453 5 مساعد إداري 1121590036 موضي بنت جفني بن محد املطريي  863

 عمادة التعامالت االلكرتونية 3545 6 مساعد إداري 4328 5 مساعد إداري 1064636374 ملى محاد سلطان العنقري  864
 101318 ابملدينة اجلامعية للطالبات

عمادة التعامالت االلكرتونية  3533 6 مساعد إداري 4255 5 مساعد إداري 1067246510 نوره عبدهللا خالد الفاضل  865
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

98961 

عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم  3896 6 مساعد إداري 4209 5 مساعد إداري 1060702063 حممد بن سعيد بن حممد حبرت  866
 96939 عن بعد

 5079 6 مساعد إداري 4604 5 مساعد إداري 1029412978 فيصل بن فهد بن صاحل العجالن  867
عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم 

 100236 عن بعد

 95827 عمادة الدراسات العليا 4708 6 مساعد إداري 4339 5 مساعد إداري 1069308466 زيد بن حممد بن مقعد املطريي  868

 98073 عمادة الدراسات العليا 5013 6 مساعد إداري 4215 5 مساعد إداري 1074337666 عبدهللا بن سعود بن عبدهللا اهلويشل  869

 99323 عمادة الدراسات العليا 4916 6 ساعد إداريم 4197 5 مساعد إداري 1075608719 عبدالعزيز بن سامل الدغفلي البقمي  871
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 101374 عمادة الدراسات العليا 4709 6 مساعد إداري 4610 5 مساعد إداري 1053417547 منريه بنت سعود بن ابراهيم املسلم  871

 98152 عمادة الدراسات العليا 3774 6 مساعد إداري 4426 5 مساعد إداري 1082370121 مشاعل خالد بن حممد الشبانه  872

 98709 عمادة الدراسات العليا 3549 6 مساعد إداري 4414 5 مساعد إداري 1070149776 مشاعل سامل بن سفر العبديل املالكي  873

 97010 عمادة الدراسات العليا 3532 6 مساعد إداري 4306 5 مساعد إداري 1064777152 بن مسعود العتييب سعداء بنت انصر  874

 93018 عمادة الدراسات العليا 3255 6 مساعد إداري 2241 5 مساعد إداري 1063767709 نوره ممدوح سامل املنصور  875

 95908 راسات العلياعمادة الد 3235 6 مساعد إداري 4648 5 مساعد إداري 1051684585 بسمه بنت حممد بن سليمان احلمدان  876

 97284 عمادة الدراسات العليا 2058 6 مساعد إداري 4347 5 مساعد إداري 1074621028 افنان مسفر سعيد القحطاين  877

 97406 عمادة الدراسات العليا 1993 6 مساعد إداري 4301 5 مساعد إداري 1074452697 هديل بنت ابراهيم  حممد الفضل  878

 99594 عمادة السنة التحضريية 3815 6 مساعد إداري 4653 5 مساعد إداري 1038280291 حسان بن بكر بن عمر هوساوي  879

 101129 عمادة السنة التحضريية 3570 6 مساعد إداري 4422 5 مساعد إداري 1082660869 ساره حممد زيد بن دريهم  881
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 101040 عمادة القبول والتسجيل 3889 6 مساعد إداري 4677 5 مساعد إداري 1031842592 حصه  محد  حممد املسلم  881

 96009 عمادة القبول والتسجيل 3578 6 مساعد إداري 4250 5 مساعد إداري 1058283928 عبدهللا سامل راشد احلارثي القحطاين  882

 100163 عمادة القبول والتسجيل 3425 6 مساعد إداري 4332 5 مساعد إداري 1053991467 العنود بنت خالد بن عبدهللا الزير  883

 100252 عمادة تطوير املهارات 2168 6 مساعد إداري 4359 5 مساعد إداري 1065818815 نوره عبدهللا بن حممد ال جاري العمري  884

 101749 عمادة تطوير املهارات 1887 6 مساعد إداري 4271 5 مساعد إداري 1065721522 هنى صاحل حممد الفواز  885

 16869 عمادة شؤون الطالب 3808 6 مساعد إداري 4152 5 مساعد إداري 1090213594 سامل هنري عقيل الشمرى  886

 99193 عمادة شؤون الطالب 3877 6 مساعد إداري 4508 5 مساعد إداري 1089813180 متعب بن سعد بن دغش السهلي  887

 100531 عمادة شؤون الطالب 5042 6 مساعد إداري 4435 5 مساعد إداري 1089302283 عائشه سلمان ابراهيم بن محيد  888

 98151 لطالبعمادة شؤون ا 3977 6 مساعد إداري 4224 5 مساعد إداري 1056710674 نوف بنت راشد بن عبدهللا الروضان  889

 101195 عمادة شؤون الطالب 3971 6 مساعد إداري 4585 5 مساعد إداري 1027500113 موضي علي بدر الشايع  891
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 100076 عمادة شؤون الطالب 3778 6 مساعد إداري 4245 5 مساعد إداري 1068727963 فيصل بن سليمان بن محد الغاشم  891

 99197 عمادة شؤون الطالب 3656 6 مساعد إداري 4292 5 مساعد إداري 1070674377 صاحل الريس انيف بن ابرهيم بن  892

 97197 عمادة شؤون الطالب 3653 6 مساعد إداري 4336 5 مساعد إداري 1060886734 امل يوسف بن عبدهللا السعيد  893

 96076 عمادة شؤون الطالب 3637 6 مساعد إداري 4260 5 مساعد إداري 1055099343 شادن بنت عبدهللا بن حممد العجالن  894

 97941 عمادة شؤون الطالب 3566 6 مساعد إداري 4386 5 مساعد إداري 1070433055 فيصل بن خالد بن محود العتييب  895

 99255 عمادة شؤون الطالب 3536 6 داريمساعد إ 4290 5 مساعد إداري 1055068017 عاصمه بنت هاشم بكر اهلوسه  896

 98004 عمادة شؤون الطالب 3420 6 مساعد إداري 4497 5 مساعد إداري 1077542494 مها بنت سليمان بن محد العيد  897

 101470 ؤون الطالبعمادة ش 3398 6 مساعد إداري 4281 5 مساعد إداري 1074012384 حممد منصور حممد الثاري  898

 96393 عمادة شؤون الطالب 3395 6 مساعد إداري 4619 5 مساعد إداري 1039720790 سعيد بن صاحل الكناين الزهراين  899

 99729 عمادة شؤون الطالب 2175 6 مساعد إداري 4442 5 مساعد إداري 1039270986 هند  عبدالرمحن حممد التمامي  911
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عمادة شؤون الطالب ابملدينة  3848 6 مساعد إداري 4570 5 مساعد إداري 1044376778 بنت عبدالعزيز بن ابراهيم بن حيي مالك  911
 98965 اجلامعية للطالبات

 3747 6 مساعد إداري 4303 5 مساعد إداري 1095928733 موضي علي دحيم السهلي  912
عمادة شؤون الطالب ابملدينة 

 96175 اجلامعية للطالبات

عمادة شؤون الطالب ابملدينة  3662 6 مساعد إداري 4417 5 مساعد إداري 1045788716 خلود بنت عبدالعزيز اجلريسي  913
 اجلامعية للطالبات

95810 

 98386 ادة شؤون املكتباتعم 3901 6 أمني مكتية 4244 5 مساعد إداري 1057353193 عبدالرمحن محود مرشد احلريب  914

 96156 عمادة شؤون املكتبات 5402 6 أمني مكتبة 4268 5 مساعد إداري 1062453798 حممد بن بشري بن سامل التميمي  915

 96281 عمادة شؤون املكتبات 4863 6 أمني مكتية 4368 5 مساعد إداري 1004484968 اريج بنت عبدالرمحن السحيم  916

 100556 عمادة شؤون املكتبات 3891 6 أمني مكتية 4657 5 مساعد إداري 1028678587 عائشه علي عاطف العمري  917

 96997 عمادة شؤون املكتبات 3681 6 أمني مكتية 4652 5 مساعد إداري 1031336033 نوره عبدالعزيز زويد العتييب  918

 101130 عمادة شؤون املكتبات 3528 6 أمني مكتية 4318 5 مساعد إداري 1072220377 يبساره بنت فهد بن سليمان الصقع  919

 101151 عمادة شؤون املكتبات 3480 6 أمني مكتية 4288 5 مساعد إداري 1059933166 آمنه بنت حممد بن محد الطريقي  911
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 96133 عمادة شؤون املكتبات 3465 6 أمني مكتية 4357 5 مساعد إداري 1059957694 اماين حممد شديد البالجي  911

 4293 6 مساعد إداري 4580 5 مساعد إداري 1046108260 مالك بن انصر بن عبداحملسن العبيد  912
كرسي املهندس عبدهللا بقشان 
الحباث العوامل احملفزة وبناء 

 العظام
97970 

 98680 كلية ادارة االعمال 4715 6 مساعد إداري 4568 5 مساعد إداري 1016925354 ايسر صاحل عبدهللا اببطني  913

 96528 كلية اآلداب 4860 6 مساعد إداري 4495 5 مساعد إداري 1034169191 فالح احلميدي فالح الرشيدي  914

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  5463 6 مساعد إداري 4218 5 مساعد إداري 1066078328 لبىن حممد  صاحل بن سعد الصاحلي  915
 للطالبات

96869 

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  4742 6 مساعد إداري 4324 5 مساعد إداري 1101016507 منشه بنت فاحل سعيد الدوسري  916
 100641 للطالبات

 3860 6 مساعد إداري 4383 5 ريمساعد إدا 1034399293 شيخه فواز سعود السهلي  917
كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية 

 97400 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3750 6 مساعد إداري 4240 5 مساعد إداري 1078736293 نوره حممد منصور السبيعي  918
 95824 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3652 6 مساعد إداري 4254 5 مساعد إداري 1064825456 شروق سعد بن علي حممد احلامت  919
 101365 للطالبات

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  3489 6 مساعد إداري 4647 5 مساعد إداري 1032606988 فوزيه مهدي عبدهللا أل منشان القرين  921
 للطالبات

96888 
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كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  4589 6 مساعد إداري 4373 5 مساعد إداري 1031324179 ان  مبارك السهليموضي بنت سلط  921
 95909 للطالبات

 3886 6 مساعد إداري 4659 5 مساعد إداري 1018738599 جنالء علي عبدهللا الدهامي  922
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية 

 97218 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  3879 6 مساعد إداري 4289 5 مساعد إداري 1063709024 ملياء عبدالرمحن سليمان العسكر  923
 للطالبات

101038 

نة اجلامعية كلية الرتبية ابملدي 3639 6 مساعد إداري 4658 5 مساعد إداري 1039932288 رمي بنت عبدهللا بن علي العسريي  924
 96303 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  3605 6 مساعد إداري 4321 5 مساعد إداري 1084168630 منال بنت حممد بن حيى الصقيه  925
 للطالبات

101052 

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  3440 6 مساعد إداري 4672 5 مساعد إداري 1037527254 هياء بنت انصر بن عبدهللا بن هويشل  926
 99164 للطالبات

 3413 6 مساعد إداري 4330 5 مساعد إداري 1060558945 نوره بنت تركي سليمان الرتكي  927
كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية 

 96411 للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  1964 6 داريمساعد إ 4329 5 مساعد إداري 1083028645 روان ابراهيم عبدهللا الصاحل  928
 98743 للطالبات

 98328 كلية التمريض 5317 6 مساعد إداري 4623 5 مساعد إداري 1025409077 فهد مشروخ صنت احلريب  929

 98578 كلية التمريض 4400 6 مساعد إداري 4367 5 مساعد إداري 1054745748 ايسر امحد عبدهللا العاصمي العسريي  931
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كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  2101 6 مساعد إداري 4775 5 مساعد إداري 1055279523 رفعه بنت محود العاطفى القحطاىن  931
 113413 للطالبات

 96404 كلية احلقوق والعلوم السياسية 3841 6 مساعد إداري 4488 5 مساعد إداري 1047549744 عاطف بن عبدهللا السيف  932

 90885 كلية احلقوق والعلوم السياسية 4669 6 مساعد إداري 4688 5 مساعد إداري 1005228265 مساعد فهد عبدالرمحن الضويلع  933

 98863 كلية احلقوق والعلوم السياسية 3732 6 مساعد إداري 4602 5 مساعد إداري 1005228257 سلطان بن فهد بن عبدالرمحن الضويلع  934

كلية احلقوق والعلوم السياسية  4723 6 مساعد إداري 4616 5 مساعد إداري 1037938337 رشا حممد عبدالعزيز اجلديعي  935
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

99438 

كلية احلقوق والعلوم السياسية  3856 6 مساعد إداري 4612 5 مساعد إداري 1046884332 هياء بنت جابربن سعد النفيعي العتييب  936
 96626 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 3419 6 مساعد إداري 4684 5 مساعد إداري 1002083341 حليمه هاشم بكر اهلوسه  937
كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 97025 ابملدينة اجلامعية للطالبات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  3890 6 مساعد إداري 4694 5 مساعد إداري 1028207395 ابراهيم القميزيصباح سعود   938
 95949 اجملتمع

 98341 كلية السياحة واالاثر 3485 6 مساعد إداري 4269 5 مساعد إداري 1057173096 نواف بن عبدهللا بن حممد اهلاجري  939

كلية الطب واملستشفيات  4554 6 مساعد إداري 4314 5 مساعد إداري 1073104901 راشد بن عبدهللا السران عبدامللك بن  941
 اجلامعية

97702 
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 99444 كلية العلوم 3659 6 مساعد إداري 4669 5 مساعد إداري 1016989350 القحطاين حممد امحد  علي   941

 3960 6 مساعد إداري 4234 5 مساعد إداري 1069063376 العامر مالك بنت عمر بن علي بن عمر  942
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 97947 ابملدينة اجلامعية للطالبات

ة كلية العلوم الطبية التطبيقي 3760 6 مساعد إداري 4323 5 مساعد إداري 1067961258 فاطمه بنت حممد بن عبدالعزيز السليم  943
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

98375 

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  3943 6 مساعد إداري 4246 5 مساعد إداري 1058759398 منريه عبدهللا حممد اجلرب  944
 97659 للطالبات

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  3748 6 مساعد إداري 4352 5 مساعد إداري 1062599939 هياء بنت عبدالعزيز بن سعود اهلالل  945
 اجلامعية للطالبات

96120 

كلية اللغات والرتمجة ابملدينة  3684 6 مساعد إداري 4583 5 مساعد إداري 1017220557 هند مبارك امحد ابوراسني  946
 96128 اجلامعية للطالبات

 2178 6 مساعد إداري 4636 5 مساعد إداري 1040007468 بيان بنت ابراهيم اخلراشي  947
كلية اللغات والرتمجة ابملدينة 

 101041 اجلامعية للطالبات

 97783 كلية اجملتمع ابلرايض 3863 6 مساعد إداري 4428 5 مساعد إداري 1061123574 عادل بن شجاع بن ابراهيم احلريب  948

 96010 كلية اجملتمع ابلرايض 3842 6 مساعد إداري 4219 5 إداري مساعد 1067901080 انيف بن عبدالرمحن الدوسري  949

 96457 كلية اجملتمع ابلرايض 5060 6 مساعد إداري 4599 5 مساعد إداري 1043268265 عبدالعزيز بن علي بن حممد الناصر  951
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 96639 كلية اجملتمع ابلرايض 4437 6 عد إداريمسا 4691 5 مساعد إداري 1015382599 علي بن حممد بن علي الدعيجي  951

 96018 كلية اهلندسة 3832 6 مساعد إداري 4236 5 مساعد إداري 1061795355 الوليد بن حممد بن حيىي الراشد  952

 98686 لية اهلندسةك 3433 6 مساعد إداري 4640 5 مساعد إداري 1029988886 خالد محد إبراهيم اجلالجل  953

 99421 كلية اهلندسة 3942 6 مساعد إداري 4645 5 مساعد إداري 1014177149 حممد عبدالرمحن حممد النعمان  954

 95856 كلية طب االسنان 3852 6 مساعد إداري 4241 5 مساعد إداري 1101139861 خالد بن صاحل بن عبدالعزيز الغفيلي  955

 96017 كلية طب االسنان 4926 6 مساعد إداري 4490 5 مساعد إداري 1022210825 مان ابراهيم الراشدفهد سلي  956

 99532 كلية طب االسنان 3400 6 مساعد إداري 4228 5 مساعد إداري 1066511534 أفنان  ابراهيم  يوسف  نفيسه  957

 96509 كلية طب االسنان 3397 6 مساعد إداري 4298 5 إداري مساعد 1066930429 هال فهد سلمان الصريصري  958

 99331 كلية علوم االغذية والزراعة 5238 6 مساعد إداري 4203 5 مساعد إداري 1060070982 عبدالعزيز سعدون حسن اجلوعان  959

كلية علوم األغذية والزراعة  4248 6 مساعد إداري 4475 5 مساعد إداري 1036869137 اهلام بنت عبدهللا بن ماجد الشمري  961
 ابملدينة اجلامعية للطالبات

97742 
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كلية علوم احلاسب واملعلومات  3625 6 مساعد إداري 4302 5 مساعد إداري 1062350069 جنود بنت مبارك بن سعيد القحطاين  961
 101289 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 2185 6 مساعد إداري 4526 5 مساعد إداري 1049050220 خلف محاد العليانسلمان   962
كلية علوم الرايضة والنشاط 

 25429 البدين

كلية علوم الرايضة والنشاط  941 6 مساعد إداري 4153 5 مساعد إداري 1061129530 براهيم عبدهللا عبدالعزيز االمحد  963
 البدين

99975 

مركز احباث التميز يف التقنية  3787 6 مساعد إداري 4261 5 مساعد إداري 1066562222 بسام صاحل املطلق حممد  964
 98814 احليوية

مركز احباث التميز يف التقنية  3775 6 مساعد إداري 4266 5 مساعد إداري 1075529584 حممد بن ابراهيم املطرودي  965
 احليوية

98903 

 97441 مركز االتصاالت االدارية 4503 6 مساعد إداري 4438 5 مساعد إداري 1030815557 سام بن عبدالرمحن بن عبدهللا الربيدىح  966

 4391 5 مساعد إداري 1066309657 ماهر منصور حممد الراشد  967
ابحث تدريب 
 96531 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1842 6 وابتعاث مساعد

 100417 مستشفى امللك خالد اجلامعي 5063 6 مساعد إداري 4524 5 مساعد إداري 1035398807 انصر على عيسى نعمى  968

مستشفى امللك عبدالعزيز  5617 6 مساعد إداري 4609 5 مساعد إداري 1033764620 عبداجمليد بن سعد بن علي احملمود  969
 97417 اجلامعي

مستشفى امللك عبدالعزيز  4674 6 مساعد إداري 4420 5 مساعد إداري 1049988718 حامد ساعد الغامديحممد   971
 اجلامعي

97758 
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 96780 معهد اللغوايت العربية 4987 6 مساعد إداري 4327 5 مساعد إداري 1084746336 خالد بن سامل بن دغيمان البدراين  971

 97547 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو 3933 6 مساعد إداري 4479 5 مساعد إداري 1037464292 مد بن ابراهيم البازعبدالعزيز بن حم  972

معهد امللك عبد هللا للبحوث  4268 6 مساعد إداري 4377 5 مساعد إداري 1071366510 حممد عبدهللا حممد العقيل  973
 والدراسات االستشارية

95898 

وحدة توثيق فعاليات اجلامعة  5863 6 مساعد إداري 4338 5 مساعد إداري 1069750121 خالد عايد خالد العايد  974
 96020 واجنازاهتا

 96653 وكالة اجلامعة للمشاريع 4883 6 مساعد إداري 4519 5 مساعد إداري 1010431060 بدر حممد عبدالعزيز اخلريصي  975

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  5646 6 مساعد إداري 4626 5 مساعد إداري 1046108716 عبدهللا بن موسى بن علي الفيفي  976
 95979 والبحث العلمي

 5233 6 مساعد إداري 4487 5 مساعد إداري 1035905593 أمحد عبداحملسن بطان السلمي  977
ليا وكيل اجلامعة للدراسات الع

 95796 والبحث العلمي

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  4781 6 مساعد إداري 4351 5 مساعد إداري 1055378622 متعب زهوان فايز األمسري  978
 98434 والبحث العلمي

كيل اجلامعة للدراسات العليا و  3843 6 مساعد إداري 4284 5 مساعد إداري 1064863341 حممد بن انصر بن براهيم بن مطرود  979
 97072 والبحث العلمي

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  3471 6 مساعد إداري 4662 5 مساعد إداري 1038720304 سلطان بن عوض بن عبدهللا املنسي  981
 والبحث العلمي

98012 



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

وكيل اجلامعة للدراسات العليا  3393 6 مساعد إداري 4272 5 مساعد إداري 1085375416 حنان فهد  مبارك املزارقه الشهراين  981
 101193 والبحث العلمي

 3771 6 مساعد إداري 4397 5 مساعد إداري 1021724685 تغريد ابراهيم حسن بن صاحل  982
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية 

 95967 واالكادميية

 97381 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 5471 6 مساعد إداري 4498 5 مساعد إداري 1026314268 هنلي بنت علي بن عبدالعزيز املهوس  983

 95744 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات 2176 6 مساعد إداري 4210 5 مساعد إداري 1078091814 ابرار مانع حممد ال مدوش االمحري  984

مطور برامج  3591 5 مساعد مربمج 1036284469 ويشمزنة بنت عبدالرمحن بن حممد الد  985
 مساعد

 104765 عمادة التعامالت االلكرتونية 3494 6

املركز الرتبوي للتطوير والتنمية  1384 6 مسجل طلبه 4525 5 مسجل طلبة 1053020226 عبدالعزيز بن خالد بن عبدهللا الدبيان  986
 99604 املهنية

االدارة العامة للتشغيل واخلدمات  911 6 مسجل معلومات 3928 5 مسجل معلومات 1068028446 سعد انصر العنزاناهلنوف   987
 92618 املساندة ابملدينة اجلامعية للطالبات

 91443 االدارة املالية 3591 6 مسجل معلومات 3829 5 مسجل معلومات 1071560690 انصر محد على ال مرضى  988

عمادة اعضاء هيئة التدريس  3875 6 مسجل معلومات 3716 5 مسجل معلومات 1079952501 سعد فهد حممد احلميداين  989
 39056 واملوظفني

 91841 عمادة القبول والتسجيل 1513 6 مسجل معلومات 3880 5 مسجل معلومات 1026723500 شيخه عبدالرمحن حسن الشمري  991
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 91515 عمادة تطوير املهارات 1467 6 مسجل معلومات 3819 5 مسجل معلومات 1012036958 مساء حممد سليمان الطرابقأ  991

 28141 عمادة شؤون الطالب 1463 6 مسجل معلومات 3476 5 مسجل معلومات 1046543946 منريه زيد انصر البكران  992

 92540 كلية اآلداب 323 6 مسجل معلومات 3984 5 مسجل معلومات 1081990788 انيف حممد انصر السلطان  993

كلية اآلداب ابملدينة اجلامعية  1473 6 مسجل معلومات 3931 5 مسجل معلومات 1012828719 العنود ابراهيم محد اخلويتم  994
 92653 للطالبات

كلية التمريض ابملدينة اجلامعية  3606 6 مسجل معلومات 3617 5 مسجل معلومات 1041989219 عزيزه عبداحملسن عبدالرمحن السليم  995
 للطالبات

39282 

كلية احلقوق والعلوم السياسية  1468 6 مسجل معلومات 3645 5 مسجل معلومات 1051380317 ندى عبدهللا عبدالرمحن بن عتيق  996
 38649 ابملدينة اجلامعية للطالبات

 189 6 مسجل معلومات 3743 5 مسجل معلومات 1013897978 رمي عبدهللا بشري اخلشريم  997
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 

 38596 اجملتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  3564 6 مسجل معلومات 3889 5 مسجل معلومات 1039734403 منريه حممد حسن بن عيت  998
 91866 تمعاجمل

 91925 كلية العلوم 4366 6 مسجل معلومات 3921 5 مسجل معلومات 1121517344 زايد مرفوع جهيم العنزي  999

 28196 كلية اجملتمع ابلرايض 2011 6 مسجل معلومات 1257 5 مسجل معلومات 1039977531 مشعل مديد صاحل السويكت  1111



  

 السجل املدينرقم  االسم م

 الوظيفة بعد الرتقية الوظيفة قبل الرتقية

 رقم امللف جهة العمل
رتبة مسماها

املــ
 

رتبة مسماها رقمها
املــ

 

 رقمها

 91489 مركز االبتكارات 1955 6 مسجل معلومات 3807 5 مسجل معلومات 1078362413 رعد عبيد مرعي املطريي  1111

 1389 6 مسجل معلومات 3818 5 مسجل معلومات 1014351751 أروى عبدالرمحن حممد العرفج  1112
مركز التميز لتطوير تعليم العلوم 

 92290 والرايضيات

 92324 مركز الدراسات الزلزالية 3772 6 مسجل معلومات 3821 5 مسجل معلومات 1074855329 صقر سعد حممد الدوسري  1113

 15374 مستشفى امللك خالد اجلامعي 3704 6 مسجل معلومات 2401 5 مسجل معلومات 1011917828 غالب فضى مرزوق الرشيدى  1114

 15371 مستشفى امللك خالد اجلامعي 2008 6 مسجل معلومات 327 5 مسجل معلومات 1003997184 انهي عوض مناور احلرىب  1115

 15436 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1441 6 مسجل معلومات 2504 5 مسجل معلومات 1041759265 وادى راشد مبارك مقبس  1116

 16485 مستشفى امللك خالد اجلامعي 1522 6 ماتمسجل معلو  3640 5 مسجل معلومات 1004657266 منريه حممد عبدالرمحن اخلضريى  1117

 38809 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو 3442 6 مسجل معلومات 683 5 مسجل معلومات 1062610843 سيف علي سيف الرميحي  1118

 أجهزة مشغل 1051687430 املهيىن عبدهللا امحد سلطان  1119
 28303 االدارة املالية 5506 6 إداري مساعد 416 5 مكتبية

 أجهزة مشغل 1043165982 عبادى امحد عبده شريفه  1111
 مكتبية

 28360 عمادة شؤون الطالب 4172 6 إداري مساعد 4150 5
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 أجهزة مشغل 1016408724 اجلساس ابراهيم حممد عبدالعزيز  1111
 28516 ية اهلندسةكل 5644 6 إداري مساعد 2689 5 مكتبية

 13817 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 4719 6 مفتشة نساء 2849 5 مفتشة نساء 1011357801 هدى عبدالعزيز فهد العسكر  1112

 100791 ادارة السالمة واالمن اجلامعي 4416 6 مفتشة نساء 4592 5 مفتشة نساء 1029906847 نداء حممد بن ابراهيم الشتيل  1113

االدارة العامة للسالمة واالمن  4755 6 مفتشة نساء 4279 5 مفتشة نساء 1080182700 موضى بنت سليم بن مبارك العتييب  1114
 96356 اجلامعي

 20206 ادارة النقل 3804 6 ميكانيكي 2552 5 ميكانيكي 1014898157 انيف امحد سليمان اجلندل  1115

 101497 ادارة صيانة الرايض 5502 6 ميكانيكي 4661 5 ميكانيكي 1034699015 بن حممد الصقر حممد بن صاحل  1116

 1379 6 ميكانيكي حديد 4492 5 ميكانيكي حديد 1019927209 طارق مبارك آل مسعود الدوسري  1117
عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم 

 98295 عن بعد

 91598 االدارة العامة للمشاريع 3742 6 انسخ آله 3837 5 انسخ آله 1079699722 طانسلطان حممد محد سل  1118

 23492 اقسام العلوم والدراسات الطبية 1491 6 انسخ آله 542 5 انسخ آله 1018618585 امل عبدهللا راشد العثمان  1119

 93202 عمادة الدراسات العليا 2113 6 انسخ آله 3913 5 انسخ آله 1025304294 منريه منري عبدالعزيز املطريي  1121
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 25138 عمادة شؤون الطالب 3502 6 انسخ آله 292 5 انسخ آله 1069269189 فوزيه فهاد مساح العنزى  1121

 92250 شؤون املكتبات عمادة 3741 6 انسخ آله 3832 5 انسخ آله 1096189756 افراح نوار ابراهيم املطريي  1122

 26884 كلية ادارة االعمال 1900 6 انسخ آله 222 5 انسخ آله 1075119691 عبدهللا راشد حممد ال زانن  1123

كلية ادارة األعمال ابملدينة  3739 6 انسخ آله 3994 5 انسخ آله 1012537138 حنان حممد مناحي القحطاين  1124
 92087 اجلامعية للطالبات

كلية الرتبية ابملدينة اجلامعية  2056 6 انسخ آله 4051 5 انسخ آله 1084619897 ساره صاحل عبدالعزيز بن عبيكان  1125
 للطالبات

92498 

كلية الصيدلة ابملدينة اجلامعية  3736 6 انسخ آله 3307 5 انسخ آله 1031648221 ليلى حممد عيسى طميحى  1126
 37339 للطالبات

 26806 كلية العلوم 1457 6 انسخ آله 137 5 انسخ آله 1022991788 سلطان مشاري مرزوق املطريي  1127

 35698 كلية العلوم الطبية التطبيقية 1499 6 انسخ آله 3210 5 انسخ آله 1061936728 عبدامللك سيار جريذى العنزى  1128

كلية العلوم ابملدينة اجلامعية  1484 6 انسخ آله 3995 5 انسخ آله 1020565030 عزيزه عوض حممد الشهري  1129
 92815 للطالبات

 39068 مدير اجلامعة 1536 6 انسخ آله 3515 5 انسخ آله 1018646339 حسن برجس انصر بن مطلب  1131
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مركز االمري سلطان الحباث البية  3627 6 انسخ آله 274 5 انسخ آله 1045048244 ذيب عبدهللا مثيب السبيعى  1131
 26986 واملياه والصحراء

 3668 6 انسخ آله 4067 5 انسخ آله 1049605825 عبدالعزيز فهد عبدالعزيز ال ثنيان  1132
وكيل اجلامعة للدراسات العليا 

 92138 والبحث العلمي

 17199 كلية العلوم 1286 6 جنار 2395 5 جنار 1113788333 بندر اثبت على الرميى  1133
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