أعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة األعمال (شطر الطالب)

المرشد األكاديمي

م

قسم إدارة األعمال

.1

د .عبدهللا ضاوي شعاف العتيب

.2

د .محمد عطية سالم الحرب

.3

د .عوض عمر عل ابومالح

.4

د .عبد هللا مداري عبدهللا الحرب

.5

د .مجدي عثمان وداعة هللا محمد

.6

السميي
د .حامد عاتق مرزوق
ر

.7

أ.د .عبد العزيز سلطان عبدالرحمن العنقري

.8

د .جمعان سعيد رسور الزهراب

.9

د .عبدالرحمن غسان محمد الصديق

.10

د .محمد عباس الحاج عبد هللا محمد

.11

د .خالد كمال محمد الحرب

.12

د .السيد الحضي أحمد محمود

.13

د .احمد السيد احمد عيىس

.14

د .كريم سعيد ذيب عكور

.15

د .كباش محمد حامد نور الدين

.16

د .محمد فراج عل العقال

.17

د .أكرم محمد بلحاج

.18

د .عبد الجليل محمد حسن

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

وسيلة التواصل

a.dhawi@tu.edu.sa
m.alharbi@tu.edu.sa
abomalah@tu.edu.sa
medari@tu.edu.sa
maqdiosman@tu.edu.sa
h.marzook@tu.edu.sa
alangari@tu.edu.sa
j.alzahrani@tu.edu.sa
a.alseddiqi@tu.edu.sa
a.alhaj@tu.edu.sa
k.alharbi@tu.edu.sa
a.elhadery@tu.edu.sa
a.eissa@tu.edu.sa
Ksokour@tu.edu.sa
k.noureldin@tu.edu.sa
m.alaqla@tu.edu.sa
belhadjmohamed@tu.edu.sa
am.idris@tu.edu.sa

1

المرشد األكاديمي

م
.19

د .بندر خلف قليل المسيل الحارب

.20

د .ارسف يوسف سليم همام

.21

أ .وائل احمد رضوان عبدالجليل تمبوش

.22

أ .براء حسن احمد الحازم

.23

د .عبدالرحمن صالح محمد العلياب

.24

د .عماد الدين محمد زين محمد سعيد

.25

أ.د .عبدالرحيم عل جعفر ال رساز الغامدي

.26

د .خالد الطيب عل احمد

.27

أ .خالد عبدهللا محمد المقاط العتيب

.28

الزبي
د .حسن عبد الرحيم ر

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

قسم التسويق

وسيلة التواصل

bkharthey@tu.edu.sa
ausleem@tu.edu.sa
w.redwan@tu.edu.sa
b.hassan@tu.edu.sa
a.alfaisaly@tu.edu.sa
i.zain@tu.edu.sa
a.abdulraheem@tu.edu.sa
keahmed@tu.edu.sa
kaotaibi@tu.edu.sa
azubeir@tu.edu.sa

2

المرشد األكاديمي

م

قسم االقتااد والتمويل

.29

د .محمد ترك حامد المطرف

.30

د .محمد سعد محمود عبد الرحيم

.31

د .حامد عبد القوي محمد الخواجه

.32

د .رضا صالح عبد الباف عبد الحافظ

.33

المطيي
أ .فائز عباد عري ج الشاطري
ر

.34

د .محمود عبد العال محمد مشعال

.35

د .ارسف سيد عبدالظاهر سيد

.36

د .ساير ساعد ساير الجعيد

.37

بازهي
د .ايمن حسن سعيد
ر

.38

د .ارسف كمال عثمان إبراهيم

.39

د .وائل محمود عل محمد

.40

يحب جعماب
د .فؤاد عمر ر

.41

د .عادل عل محمد حسن

.42

د .خالد محمد قرب البدوي

.43

د .عادل انور عبدالدايم كشك

.44

د .حاتم حسن ضيف هللا سعيد

.45

د .ارسف حسن احمد الحاج

.46

د .الصادق محمد سالم الطيب

.47

د .مهند جعفر حسن حبيب

.48

بشي بكرى عجيب بابكر
د .ر

.49

حسي أحمد سبح
أ  .أحمد
ر

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

وسيلة التواصل

m.turki@tu.edu.sa
msmahnoud@tu.edu.sa
h.khawaga@tu.edu.sa
reda@tu.edu.sa
f.abbad@tu.edu.sa
m.meshal@tu.edu.sa
as.sayed@tu.edu.sa
saljaed@tu.edu.sa
abazhair@tu.edu.sa
akibrahim@tu.edu.sa
wmohamed@tu.edu.sa
fjamaani@tu.edu.sa
ad.hassan@tu.edu.sa
k.elbadawey@tu.edu.sa
a.keshk@tu.edu.sa
hhsaeed@tu.edu.sa
hag@tu.edu.sa
tayeb@tu.edu.sa
mghabib@tu.edu.sa
babiker@tu.edu.sa
ahmad_subahe@tu.edu.sa
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المرشد األكاديمي

م

قسم احملاسبة

.50

أ .عبدالرحمن عطا هللا خبيتان الحرب

.51

د .محمود ابراهيم محمد عبدالموجود

.52

مياحمد طاشكندي
أ .اكرم محمدعثمان ر

.53

البشي
بشي ادريس
ر
د .الفاتح ر

.54

أ.د .صالح حامد محمد عل ادم

.55

د .اسامة احمد جمال هالل

.56

د .محمد ابكر احمد محمد

.57

د .مزمل عوض طه احمد

.58

د .عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا

وسيلة التواصل

a.ataa@tu.edu.sa
m.ibrahem@tu.edu.sa
a.akram@tu.edu.sa
fbbashir@tu.edu.sa
shadam@tu.edu.sa
oahelaly@tu.edu.sa
ِ Abaker@tu.edu.sa
malhadad@tu.edu.sa
abdulrhman@tu.edu.sa

قسم نظم املعلومات اإلدارية

المرشد األكاديمي

م
.59

د .سعود سليمان حامد النفيع

.60

د .صالح حامد احمد الحارب

.61

أ .هشام محمد علوي فخراب

.62

أ .هتان عبدالعزيز راجح الشيف

.63

د .معاذ يوسف ابراهيم الذنيبات

.64

د .هشام كمال عرفات محمد

.65

د .طارق حلىم عبدالنب عل

.66

د .محمود محمد محمد محمد حسن العرباوي

.67

أ .محمد عبد هللا وصل الرفاع

.68

د .فهد مصلح منيف السعدي

.69

أ .رعد عبدهللا محمد ال جعفر الغامدي

.70

د .نواف محسن عايض الطلح

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

وسيلة التواصل

s.alnefaie@tu.edu.sa
s.hamed@tu.edu.sa
h.fakrany@tu.edu.sa
hattan@tu.edu.sa
muath@tu.edu.sa
hkarafat@tu.edu.sa
t.helmi@tu.edu.sa
marabawy@tu.edu.sa
marefi@tu.edu.sa
fmsaadi@tu.edu.sa
r.ghamdi@tu.edu.sa
n.nawaf@tu.edu.sa

4

رئيس وأعضاء وحدة اإلرشاد األكادميي بالكلية
م

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االسم
د .ساير ساعد الجعيد
د .أحمد السيد عيىس
د .محمود عبد العال مشعال
د .الصادق محمد سالم
د .مزمل عوض طه
الزبي
د .حسن عبد الرحيم ر
د .هشام كمال عرفات

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

المهام
رئيس وحدة اإلرشاد األكاديىم
أمي وحدة اإلرشاد ومنسق قسم اإلدارة
ر
منسق قسم االقتصاد.
منسق قسم االقتصاد.
منسق قسم المحاسبة.
منسق قسم التسويق.
منسق قسم نظم المعلومات اإلدارية

وسيلة التواصل

saljaed@tu.edu.sa
a.eissa@tu.edu.sa
m.meshal@tu.edu.sa
tayeb@tu.edu.sa
malhadad@tu.edu.sa
azubeir@tu.edu.sa
hkarafat@tu.edu.sa

5

أعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة األعمال (شطر الطالبات)

المرشد األكاديمي

م
-1

عبي الفران
د .ر

-2

د.انتصار عماشة

-3

د.مشاعل السهل

-4

د.سامية الجعيد

-5

د.خديجة عبد الباف

-6

د.رسين رسيف

-7

د.حنان عسيب

-8

د.مب النيل

-9

أ.ابرار الثمال

-10

أ.امنة الطويرف

-11

أ.فوزية الحارب

-12

أ.الهام الثبيب

-13

أ.بيان ظفران

-14

أ.انتصار القرش

-15

أ.هناء سويد

-16

أ.رقية الزبيدي

-17

أ.اماب الخديدي

-18

أ.رزان باعيىس

-19

أ.رهف الجعيد

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

قسم اإلدارة

وسيلة التواصل

akfarran@tu.edu.sa
intesar.a@tu.edu.sa
n.mashael@tu.edu.sa
samia.a@tu.edu.sa
kyabdelbaqy@tu.edu.sa
shasherif@tu.edu.sa
homohammed@tu.edu.sa
memursal@tu.edu.sa
amthamali@tu.edu.sa
h.amanh@tu.edu.sa
fbharthi@tu.edu.sa
elham.a@tu.edu.sa
bayan.z@tu.edu.sa
eaqurashi@tu.edu.sa
hmsuwayyid@tu.edu.sa
roqia@tu.edu.sa
y.amany@tu.edu.sa
rabaeisa@tu.edu.sa
rajuaid@tu.edu.sa
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المرشد األكاديمي

م

قسم التسويق

وسيلة التواصل

-1

د .ريم عبد الرحمن الفيصل

-2

د .صفاء حسن كرار

shkarar@tu.edu.sa

-3

امية محمد عل
د .ر

Amahmed@tu.edu.sa

-4

أمية سعد الفقية
ا .ر

amera@tu.edu.sa

-5

أ .رغدة الجويش

rajuwaiser@tu.edu.sa

-6

أ .أري ج الغامدي

arghamdi@tu.edu.sa

-7

أ .حنان الدماس

Hanan.m@tu.edu.sa

-8

أ .بيان طايل الحصيب

Bayan.t@tu.edu.sa

-9

أ .رحاب الحميدي

Rehab.h@tu.edu.sa

-10

أ .امل محمد احمد الثبيب

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

r.alfaisaly@tu.edu.sa

Amal.mm@tu.edu.sa
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المرشد األكاديمي

م

قسم االقتااد

وسيلة التواصل

-1

د /فارعه محمد الحرب

-2

د /سوليمة بلحسن

-3

د /هبة هللا عبدالصبور

-4

د/ريم عبدالمحسن القحطاب

-5

ا/زكية العوف

zmofi@tu.edu.sa

-6

ا/تهاب الذبياب

tahani.d@tu.edu.sa

-7

د/غادة عبدالوهاب الكيالب

-8

د /ماجدة شعبان بعناب

-9

ا/هند الثبيب

hind.th@tu.edu.sa

-10

د /أمل الدال

amal.a@tu.edu.sa

-11

د/نجالء القاض

Najla.f@tu.edu.sa

-12

د/فاطمة عبدالجليل شلب

-13

د/مها قنصوة

-14

أميه عثمان عبدون
د /ر

-15

د /لمياء نور الدين الحسناوي

lnhasnaowi@tu.edu.sa

-16

ا/خديجة العتيب

Khadeja.z@tu.edu.sa

-17

ا /ابرار الحرب

-18

ا/شيماء حاسن القرش

Shaima.h@tu.edu.sa

-19

د/حنان بن عامر

hammer@tu.edu.sa

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

Fharbi@tu.edu.sa
seabdelli@tu.edu.sa
heba79@tu.edu.sa
reem.alqahtani@tu.edu.sa

gabali@tu.edu.sa
mchbouanani@tu.edu.sa

Fashalaby@tu.edu.sa
makonsowa@tu.edu.sa
aomohammed@tu.edu.sa

asharbi@tu.edu.sa
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قسم نظم املعلومات اإلدارية

المرشد األكاديمي

م

وسيلة التواصل

-1

د.لطيفة سعد الزهراب

lszahrani @tu.edu.sa

-2

د.لمياء سعد الحازم

Lamia.s@tu.edu.sa

-3

د.مريم معط الطلح

Marem.m@tu.edu.sa

-4

د .االء عمر بارفعه

aobarefah@tu.edu.sa

-5

أ  .والء عمر بارفعه

Wala.o@tu.edu.sa

-6

أ  .سيدة عرفنا زهرة

s.enfana@tu.edu.sa

-7

أ  .أماب مصطق غزاوي

-8

أ  .دالل مفرح العمري

d.mafarh@tu.edu.sa

-9

أ  .أري ج محمد العوف

a.ufi@tu.edu.sa

-10

أ  .نورة عل السفياب

norahh@tu.edu.sa

-11

أ  .روان عيضه سعيد الحارب

reharthi@tu.edu.sa

-12

أ  .زهور ردود الربيع

z.rodood@tu.edu.sa

-13

أ  .هناء عل القرب

h.alqrni@tu.edu.sa

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

Amghazzawi@tu.edu.sa
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م

المرشد األكاديمي

قسم احملاسبة

وسيلة التواصل

-1

د .منال محمد سالم العيدروس

-2

د .رانيا محمد عبد الحميد سلطان

-3

منيل عبدهللا الجبول
د .ميش ر

Majboul@tu.edu.sa

-4

د .درية بله احمد مهدي

dbmahdi@tu.edu.sa

-5

د.حفصة محمد ابراهيم محمد

-6

د .الساره سعد عل احمد

asahmad@tu.edu.sa

-7

د .ريم أحمد محمد عل

rmali@ tu.edu.sa

-8

الحميي
أ  .ساره عبد حزام
ر

Sara.o@tu.edu.sa

-9

أ  .هند عبد الرزاق مرزوق الطلح

hund@tu.edu.sa

-10

أميه سالم غانم اليحيوي
أ .ر

amerh@tu.edu.sa

-11

أ  .عائشة عيضة معيوض الحارب

a.aisha@tu.edu.sa

-12

امي بخاري
أ  .أمنة محمد ر

وحدة اإلرشاد األكاديمي 1442هـ

mm.alidarous@tu.edu.sa
rania.s@tu.edu.sa

hmohammed@tu.edu.sa

m.amanh@tu.edu.sa
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