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البريد اإللكترونيالهاتف الشبكيالمنصب الوظيفياالسم

  أبـهـا - حـي الـمـوظـفـيـن - الـمـجـمـع األكـاديـمـي بـلـعـصـان

قائمة التواصل
لعمادة خدمة المجتمع والتعليم
الــمــســتــمــر ـــ شــطــر الــطــالب
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وكيل العمادة للتعليم والتدريب

وكيل العمادة للتطوير والجودة

مستشار للتطوير والجودة

مستشار

مستشار

وكيل الشراكة المجتمعية

مدير اإلدارة

المسيرات المالية

مراسل

 مكتب وكيل التطوير والجودة

سكرتير العميد

قسم التدريب الدبلومات

مشرف وحدة األعمال التطوعية

سكرتير العميد

شؤون قانونية

أعمال مالية

رئيس وحدة الدعم الفني

د. ياسر تركي آل مدعث

د. أحمد بن علي الزاملي

د. محمد احمد غريب السيد

 د. ابراهيم السيد السيسي

 د. عادل سيد عبادي احمد

 د. عبدالرحمن بن خصيف آل عجالن

أ. خالد عبد هللا حزام ال مناع

أ. خالد مداوي محمد عسيري

أ. سعيد موسى ال مداوي

أ. عبد المجيد عبدهللا بهران

أ. عبدالعزيز ناصر الشهراني

 أ. علي حسن علي ال غنوم

أ. غازي معتق محمد ال جرمان

أ. وليد علي محمد دغريري

أ. يحيى صالح احمد محيص

م. طارق حسن محمد خنفور

أ. عبدهللا محمد مشبب االحمري

أ. علي محمد عبدهللا أحمدي

أ. مشبب سعيد محمد القحطاني

أ. باسم ناصر سعيد حمدان

وحدة اإلعالم

 سكرتير مدير اإلدارة

رئيس اإلدارة المالية

االتصاالت اإلدارية بالعمادة

أ. سلطان ظافر سعد االسمري
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سكرتيرة مساعدة العميد

مساعدة مدير االدارة

مستشارة بالعمادة

مسؤولة القبول والتسجيل

منسقة األيزو وشؤون الطالبات

مسؤولة وحدة الشراكة المجتمعية

مسؤولة شؤون المالية

مسؤولة وحدة األعمال التطوعية

منسقة وحدة التطوير والجودة

منسقة عالقات عامة وإعالم

مسؤولة شؤون الطالبات

فنية اجهزة

مساعدة مسؤولة قسم التدريب

أ. فاطمة عائض محمد ال يحيى

أ. لطيفة محمد احمد القحطاني

  د. والء بدوي محمد بدوي

أ. سمية صالح عبد هللا أبو هليل

أ. أمل محمد أحمد الشهراني

أ. شمعة أحمد عبد الرحمن عسيري

أ. سلوى احمد علي الحبيني

أ. مهرة مسفر محمد عسيري

أ. اسماء زهير علي الشهري

 أ. بدرية يحيى عبد هللا عسيري

١٤

أ. اشواق مسفر علي القحطاني

أ. عزيزة عوض مسفر الوادعي

أ. خزماء مبارك عبد الرحمن البيشي

wbadwe@kku.edu.sa


