كلية علوم الحاسب و المعلومات
إسم الموظفة

العمل الفعلي

رقم التحويلة

اإلدارة ccis_female_vd@KSU.EDU.SA
وكيلة كلية علوم الحاسب
والمعلومات وكيلة قسم نظم
مديرة االدارة

8052464

نوال حسن يحيى الفيفي

وحدة التدريب

8051695

نورة عمر علي البيشي

وحدة شؤون الموظفات

8055476

مسرات محمد فهد بن محيا

وحدة شؤون الطالبات

8052893

تهاني محمد ظافر ال عائش العمري

وحدة المالية

8056643

نهى صالح سعود العوين

وحدة االنشطة الطالبية

8052899

مريم صالح عتيق المالكي

وحدة شؤون الطالبات

8051427

سالي أحمد سالم بالجون

وحدة التطوير و الجودة
سكرتيرة مساعدة وكيلة الكلية
للشؤون االكاديمية
وحدة التطوير و الجودة

8056346

حصة عبدهللا إبراهيم السالمة
سعاد محمد الداوود

أسماء زيد حمد المنصور
إيمان محمد عبد هللا المسند

8050248

8055152

مريم فائق عبد هللا العريج

وحدة التطوير و الجودة

ساره محمد حمد الخلف

وحدة التطوير و الجودة

سارة محمد سعود الهزاني

سكرتاريا قسم تقنية المعلومات

8051867

سمية ناصر محمد الدخيل

وحدة التسجيل و االرشاد االكاديمي

8052419

مها عبدالوهاب عبدهللا العضياني

وحدة المالية

8056806

زينة حمود محمد القديمي

سكرتاريا قسم علوم الحاسب

8052841

الهنوف محمد سليمان العائد

وحدة المالية

8052490

نوال عبدالعزيز فويران العنزي

وحدة شؤون الموظفات

8051063

ريم محمد مسفر العتيبي

المكتبة

8052753

سهام علي محسن المالكي

وحدة شؤون الموظفات

8056358

نجود مبارك سعيد القحطاني
رنداء بنت عبدالعزيز سعد الغانم

رئيسة وحدة شؤون الموظفات
مديرة مكتب رئيسة قسم تقنية
المعلومات
وحدة الدراسات العليا

8051814

8051089

دالل عبد الجبار ابراهيم اليحيى

سكرتاريا قسم تقنية المعلومات

8050736

تهاني محمد سعد بن معيلي

سكرتاريا قسم تقنية المعلومات

8051572

ايمان محمد نامش الغامدي

سكرتاريا قسم تقنية المعلومات

8055268

سارة بنت خالد عبدهللا العشيوان

8052175

8051781

خديجة يحيى خبتي الزهراني

وحدة شؤون الموظفات

8057865

جوهرة مبارك محمد المنيع

رئيسة وحدة االتصاالت االدارية
رئيسة وحدة العالقات العامة و
رئيسة وحدة االنشطة الطالبية
رئيسة وحدة شؤون الطالبات

8052641

8051703

مها علي صالح العطية

وحدة شؤون الطالبات

8052430

نورة سعد راشد القريني

سكرتارية مكتب الوكيلة

8050316

نورة عبدهللا علي الغدير

وحدة شؤون الموظفات

8052644

نوف حمد محمد اليحي

وحدة شؤون الطالبات

8052176

نور حامد مناحي العتيبي

وحدة التسجيل و االرشاد االكاديمي

8050917

غادة سعد ابراهيم السيف

نورة صالح عبدهللا الفاضل

وحدة التسجيل و االرشاد االكاديمي
سكرتيرة رئيسة وحدة التسجيل و
االرشاد االكاديمي
رئيسة وحدة الدراسات العليا

8051435

8052730

مشاعل عبدهللا عبدالعزيز الزامل

وحدة التسجيل و االرشاد االكاديمي

8052898

نجالء عبدالمحسن عبدالرحمن المرشد

وحدة العالقات العامة

8052470

نورة راشد محمد الدغيم

رئيسة وحدة الشؤون الماليه

8051934

منال محمد فهد الشهري

سكرتاريه قسم نظم المعلومات

8057884

سحر فهد علي الداوود
عائشة علي سليمان السويلم

غادة محمد عبدهللا الطيار

8052470

8051873

نورة عبدالعزيز عبدهللا آل سليمان

سكرتاريه قسم نظم المعلومات

8051836

رنا عبدالعزيز حمد الوايل

سكرتاريه قسم نظم المعلومات

8052579

هديل غازي بن معال الشريف

سكرتاريه قسم هندسة البرمجيات

8050719

مها عايض ظافر القحطاني

سكرتاريه قسم هندسة البرمجيات

8051648

منى محمد حسن العمري

سكرتاريه قسم هندسة البرمجيات

8051621

سارة سعد ثابت القحطاني

سكرتارية مكتب الوكيلة

8052891

شروق عبدالرحمن عثمان العثمان

سكرتاريه قسم نظم المعلومات

8052811

العنود محمد ناصر الحرقان

وحدة شؤون الموظفات

8051796

شذى بنت حسن إبراهيم الشريف

االتصاالت االدارية
سكرتارية قسم علوم الحاسب

8052815
8052789

مها بنت متعب معوض المطيري

وحدة المعامل /الدعم الفني

8052148

أمينة بنت علي أحمد الشهاب

وحدة المعامل /الدعم الفني

مالك بنت عبدهللا عبدالعزيز الحميدي

سكرتارية قسم علوم الحاسب

مشاعل سعود محمد الجليحي

وحدة المعامل /الدعم الفني

نورة محمد عبدالعزيز الضويحي

وحدة المعامل /الدعم الفني

8055095

لمياء مساعد عبدالعزيز الشنبري

وحدة المعامل /الدعم الفني

8052148

عهود عبدهللا ابراهيم المهنا

8052890

اسماء عبدهللا محمد الشدي

سكرتارية قسم علوم الحاسب

8051938

مالك فهد محمد الصنعاوي

وحدة المعامل /الدعم الفني

8055178

عبير حسين خليفة آل خليفة

وحدة المعامل /الدعم الفني

8055131

ريم عبدهللا سعد بن مسعد

وحدة المعامل /الدعم الفني

8055258

لمى بنت منصور صالح المالك

رئيسة وحدة المعامل

8051346

نوره محمد ابراهيم العليوه

وحدة المراسالت

سناء مرضي حمد الدوسري

وحدة المراسالت
وحدة مساندة الطالبات  /أخصائية
نفسيه
وحدة مساندة الطالبات  /أخصائية
إجتماعيه
وحدة مساندة الطالبات  /أخصائية
نفسيه
وحدة االرشاد و المتابعه

سناء عبدالعزيز عبدهللا المزروع
علياء ابراهيم عبدالرحمن المانع
مشاعل ناصر مشوط القحطاني
شعاع مردود ميس العنزى
جواهر شتيوى حديد العنزى

وحدة االرشاد و المتابعه

ابتسام نزال ديوان الظفيري

وحدة المعامل /الدعم الفني

نعيمه عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال

وحدة االرشاد و المتابعه

نوال متعب جزاء المطيرى

وحدة االرشاد و المتابعه

الجازي عبدهللا بن فهد السهلي

وحدة االرشاد و المتابعه

8052702
8052633
8055470
8052959

8057823

8050656

منى صالح عبدهللا خليفه

وحدة األنشطة الطالبية

8052437

الجوهره عبدالرحمن ابراهيم اليوسف

المكتبه

8056293

لطيفه عبدهللا مبارك المنيصير

وحدة المراسالت

فاطمة محمد عبدالرحمن الشهري

وحدة التطوير و الجودة

8052232

ريم فهد محماس الرويس

سكرتارية مكتب الوكيلة

8052639

منيره سعد محمد بن جاسر

____

أمل عبدهللا محمد الحسيني

وحدة التطوير و الجودة

