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كلية علوم الحاسب والمعلومات

802

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

االسم

هاتف المكتب

كلية علوم الحاسب والمعلومات
halsalamah@ksu.edu.sa

0858040

وكيلة كلية علوم احلاس واملعلومات

د.حصه عبداهلل السالمة

salobeid@ksu.edu.sa

0855000

نور سعد القريين

nalqariny@ksu.edu.sa

0858850

ساره سعد القحطاين

salgahtain@ksu.edu.sa

0850005

مساعدة وكيلة التكلية للشؤون األكادميية

د.جنالء عبدالرمحن النبهان

nalnabhan@ksu.edu.sa

0850088

الستكرتارية

أمساء زيد املنصور

aalmansor@ksu.edu.sa

0850840

مديرة اإلدارة

سعاد حممد الداوود

saldawood@ksu.edu.sa

0850404

مساعدة وكيلة التكلية للبطوير واجلودة

د.عبري سليمان احلميدي

abeer@ksu.edu.sa

0850550

maloraij@ksu.edu.sa

0850575

ساره حممد بن عبيد
الستكرتارية

وحدة البطوير واجلودة
رئيسة وحدة البسجيل واإلرشاد األكادميي

وحدة الشؤون األكادميية

وحدة شؤون الدراسات العليا
رئيسة وحدة شؤون الطالبات
وحدة شؤون الطالبات
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مرمي فائق العريج
أمل عبداهلل احلسيين

aalhusaini.c@ksu.edu.sa

غادةسعد السيف

galsaif@ksu.edu.sa

0855485

نور حامد العبييب

nalotaibi@ksu.edu.sa

0858057

منريه سعد بن جاسر

mbinjasser@ksu.edu.sa

مشاعل عبداهلل الزامل

mazamil@ksu.edu.sa

0850000

مسية ناصر الدخيل

saldkheel@ksu.edu.sa

0850450

إميان حممد املسند

ealmesned@ksu.edu.sa

0855550

نورة صاحل الفاضل

nalfadel@ksu.edu.sa

0850788

ساره خالد العشيوان

salashewan@ksu.edu.sa

0855800

عائشة علي السويلم

aalswelem@ksu.edu.sa

0855788

مها علي العطية

matyah@ksu.edu.sa

0850488

مسرات بن حميا

malmohua@ksu.edu.sa

0850008

مرمي صاحل املالتكي

maalmaliki@ksu.edu.sa

0855407

طبيعة العمل

االسم
نوف محد اليحىي

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

nalyaha@ksu.edu.sa

0850570

naldakhil.c@ksu.edu.sa

0855800

nalsaeed.c@ksu.edu.sa

0855800

nalshthry.c@ksu.edu.sa

0850570

asmalyemni.c@ksu.edu.sa

0855800

وحدة العالقات العامة

سحر فهد الداوود

sfaldawood@ksu.edu.sa

0850478

رئيسة وحدة اإلعالم

جنالء عبداحملسن املرشد

nalmarshad@ksu.edu.sa

0855047

مسئولة الشؤون املالية

نورة راشد الدغيم

naldegam@ksu.edu.sa

0855084

malodiny@ksu.edu.sa

0850080

اهلنوف حممد العائد

aalayed@ksu.edu.sa

0850408

هاين حممد العمري

taalamri@ksu.edu.sa

0850048

nalqhtany@ksu.edu.sa

0855054

alanaser@ksu.edu.sa

0855700

nawalonazi@ksu.edu.sa

0855808

نورة عبداهلل الغدير

ngheder@ksu.edu.sa

0850044

خدجية حيىي الزهراين

kalzahrani@ksu.edu.sa

0857005

نورة عمر البيشي

nalbeshei@ksu.edu.sa

0855470

سارة حممد اهلزاين

salahazzni@ksu.edu.sa

0855007

رئيسة وحدة االتصاالت اإلدارية

جوهرة مبارك املنيع

gelmenaia@ksu.edu.sa

0850045

وحدة االتصاالت اإلدارية

هتاين علي احملمود

talmahmoud@ksu.edu.sa

0850504

نوال حسن الفيفي

nalfifi@ksu.edu.sa

0855005

عهود عبداهلل املهنا

oalmouhanna@ksu.edu.sa

0850055

غادة حممد الطيار

galtayyar@ksu.edu.sa

0855078

وحدة شؤون الطالبات

نوال عبداهلل الدخيل
نورة راشد السعيد
نوال إبراهيم الشثري
أمساء عبدالسالم اليمين

مها عبدالوهاب العضياين
الشؤون املالية
رئيسة وحدة شؤون املوظفات

جنود مبارك القحطاين
العنود حممد احلرقان
نوال عبدالعزيز العنزي

شؤون املوظفات

وحدة البدري
رئيسة وحدة األنشطة الطالبية

كلية علوم الحاسب والمعلومات
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طبيعة العمل
وحدة األنشطة الطالبية

وحدة احلاس

مشرفة خدمات املبىن

االسم

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

مىن صاحل خليفة

Mkhalifah@ksu.edu.sa

0850487

ملى منصور املالك

lalmalik@ksu.edu.sa

0855840

مها مبع املطريي

mahalmotairi@ksu.edu.sa

0850540

عبري حسني آل خليفة

aalkalifah@ksu.edu.sa

0855585

نورة حممد الضوحيي

naldwehi@ksu.edu.sa

0855805

مالك فهد الصنعاوي

malsanawi@ksu.edu.sa

0855570

رمي عبداهلل بن مسعد

roumassed@ksu.edu.sa

0855050

ملياء مساعد الشنربي

lalshaubary@ksu.edu.sa

0850540

اببسام نزال الظفريي

ealdifery@ksu.edu.sa

0857008

فاطمه حممد الشهري

Fatalshehri@ksu.edu.sa

0855704

قسم تقنية المعلومات
رئيسة قسم تقنية املعلومات

الستكرتارية

د.هيام حسني البييت

halbaity@ksu.edu.sa

0850080

رندا عبدالعزيز الغامن

ralghanem@ksu.edu.sa

0855705

هتاين حممد املعيلي

talmaily@ksu.edu.sa

0855570

دالل عبداجلبار اليحىي

dalyahya@ksu.edu.sa

0858780

emalghamdi@ksu.edu.sa

0855000

ناديا حممد الغرمييل

ghreimil@ksu.edu.sa

0858850

شروق علي اخلليفه

salkhalifa@ksu.edu.sa

0858000

إسراء حممد الطريقي

ialturaiki@ksu.edu.sa

0850080

شدى عبداهلل السالمة

saalsalamah@ksu.edu.sa

0850547

فبيحه الطيببوسباحي

fbousbahi@ksu.edu.sa

0855004

هندا حممد شريف

houertani@ksu.edu.sa

0858048

sahali@ksu.edu.sa

0855005

إميان حممد الغامدي

أسباذ مساعد

سحر السيد بيومي
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طبيعة العمل

االسم
رابعه جعفري علي

rjafri@ksu.edu.sa

0850075

sghouzali@ksu.edu.sa

0850887

مرمي الطاهر التكايف

mkefi.c@ksu.edu.sa

0850570

خولة اهلادي محدي

khamdi.c@ksu.edu.sa

0850585

فريال حاج امساعيل

feryal@ksu.edu.sa

0855750

ntwaijry@ksu.edu.sa

0858407

مىن صاحل الرزقان

malrazgan@ksu.edu.sa

0855048

دعاء محد السعيد

dalsaeed@ksu.edu.sa

0850800

بلسم عبدالعزيز الصقري

balsugair@ksu.edu.sa

سناء حممد غزايل

أسباذ مساعد

أسباذ مشارك

جنوى عبدالعزيز البوجيري

شروق صاحل املقرن

salmegren@ksu.edu.sa

لينا حممد الطعيمي

laltoaimy@ksu.edu.sa

بدور حممد الريس

balrayes@ksu.edu.sa

0850000

اهلنوف عبداهلل الثنيان

aalthnian@ksu.edu.sa

حصة ناصر السعران

halsaaran@ksu.edu.sa

0850850

ليلك أمحد الصفدي

lalsafadi@ksu.edu.sa

0855000

هند سليمان اخلليفة

hendk@ksu.edu.sa

0855487

hmokhtar@ksu.edu.sa

0858008

galhudhud@ksu.edu.sa

0855705

أروى إبراهيم احلسني

ahussain@ksu.edu.sa

0855554

أمريةمسعود املسعود

Aalmasoude@ksu.edu.sa

0850708

أماين عبداهلل العجالن

aalajlan@ksu.edu.sa

0850054

رهام عثمان العبداجلبار

ralabduljabbar@ksu.edu.sa

0850788

ralgifary@ksu.edu.sa

0850005

هاله حممد خمبار
غادة عبدالرؤوف اهلدهود

حماضر

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

رمي فهد القفاري

كلية علوم الحاسب والمعلومات
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حماضر

االسم
عبري إبراهيم الشايع

aalshaya@ksu.edu.sa

0858078

سريين سليمان العمران

Sereen8@ksu.edu.sa

0850048

ملياء إبراهيم الرباهيم

lalbraheem@ksu.edu.sa

0850500

مشاعل عبدالعزيز الدويس

malduwais@ksu.edu.sa

0850878

مها حممد السياري

malsayari@ksu.edu.sa

0858888

هنلة إبراهيم الفارس

nalfaris@ksu.edu.sa

0855080

نورا سالمة الطويرش

twairesh@ksu.edu.sa

0850088

نورة بنت بندر آل سعود

nalsaud5@ksu.edu.sa

0850075

نورة عبدالرمحن احلقباين

nhakbani@ksu.edu.sa

0850004

naalsaud@ksu.edu.sa

0850008

heaIbassam@ksu.edu.sa

0850848

htamimi@ksu.edu.sa

0855058

نورة بنت عبدالرمحن آل سعود
هند عبدالرمحن البسام
حنان علي البميمي
غيداء عبدالعزيز الفايز
مسية عبدالعزيز بن ربيعة
ندى سعد احلريب

nalhaarbi@ksu.edu.sa

إسراء خليل اخلميس

ealkhamis@ksu.edu.sa

0855800

ahamzah@ksu.edu.sa

0855054

Aalhumaisan@ksu.edu.sa

0850055

جوهرة سعيد خبيت

jkhabti@ksu.edu.sa

0855054

شريفة أمحد الغامدي

sharefah@ksu.edu.sa

0850005

عبري إبراهيم الدايل

aabeer@ksu.edu.sa

0855805

عبري إبراهيم الدريس

aaldrees@ksu.edu.sa

ملا السديس السديس

lalsudias@ksu.edu.sa

آالء حممد احلميسان
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aghaida@ksu.edu.sa
salrabiaah@ksu.edu.sa

أماين عبداهلل محزة
معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

0850858

طبيعة العمل
معيد

االسم
نورة عبدالعزيز احلماد
نورة عبدالعزيز بن ماضي

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

noralhammad@ksu.edu.sa
nmadi@ksu.edu.sa

0857070

قسم علوم الحاسب
وكيلة قسم علوم احلاس

mifawzi@ksu.edu.sa

0858008

د.منار إبراهيم فوزي

mhamede@ksu.edu.sa

0850008

shatha@ksu.edu.sa

0850700

zalqudaimi@ksu.edu.sa

0850045

rodhaan@ksu.edu.sa

0850500

سها سعد متكي

smekki@ksu.edu.sa

0850850

وئام عبدالقادر بشري

obchir@ksu.edu.sa

0855007

hbenhidour@ksu.edu.sa

0858400

ديوان تيان

ytian@ksu.edu.sa

0850050

غادة معبوق النفيعي

gtiam@ksu.edu.sa

0858885

هبه عبداللطيف كردي

hkurdi@ksu.edu.sa

0857007

dalathel@ksu.edu.sa

0804550

مالك عبداهلل احلميدي
الستكرتارية

شذا حسن الشريف
زينه محود القدميي

أسباذ مشارك

مزنه عبداهلل الروضان

حفيظه حسن بن هيدور
أسباذ مساعد

دميا صاحل العذل
ساره عبدامللك السليمان
حماضر

معيد

salsulaiman@ksu.edu.sa

غادة عبداهلل الصاحل

galsaleh@ksu.edu.sa

0850850

هيفاء عبدالتكرمي العيد

haaleid@ksu.edu.sa

0855084

رشا حممد العيدان

raleidan@ksu.edu.sa

0855857

أوابد حممد اجلربين

ajibreen@ksu.edu.sa

أريج عبدالرمحن املزروع

aaalmazrou@ksu.edu.sa

0850800

أمساء خليل اخلميس

akalkhamis@ksu.edu.sa

0858885

aalhindi@ksu.edu.sa

0850405

أفنان وحيد اهلندي

كلية علوم الحاسب والمعلومات
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طبيعة العمل

االسم
إميان سليمان الباليل

ealbilali@ksu.edu.sa

0858708

روايب محد الونني

ralwaneen@ksu.edu.sa

0855075

مالك حممد اجمللي

Malmojaly@ksu.edu.sa

0850574

لبىن أمحد احلنطي

lalhinti@ksu.edu.sa

ملى رشيد الصم
معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

lamalssum@ksu.edu.sa

أفنان حسني القبيل

aalgobail@ksu.edu.sa

ملياء إبراهيم املنيع

lalmanea@ksu.edu.sa

نورة حممد العنقري

nmalangari@ksu.edu.sa

0855757

حصة عبداهلل الرقيبة

halraqibah@ksu.edu.sa

0850080

هبة عبدالرمحن خوجه

hkhojah@ksu.edu.sa

0855800

أروى حممد الرتكي

aralturki@ksu.edu.sa

0855074

نورة إبراهيم فنبوخ

nfantoukh@ksu.edu.sa

0850800

أروى علي الربيعان

aalrubaian@ksu.edu.sa

0850087

مريه حممد احلقباين

malhakbani@ksu.edu.sa

0850575

أماين أمحد األمحدي

amalahmadi@ksu.edu.sa

0850004

halnegheimish@ksu.edu.sa

0850450

noalshenaifi@ksu.edu.sa

0850450

هديل عبدالعزيز النغيمش
نوف علي الشنيفي

قسم نظم المعلومات
وكيلة قسم نظم املعلومات

aalobrah@ksu.edu.sa

0850045

د.أمرية عبدالرمحن العربة

shralothman@ksu.edu.sa

0850055

nalsliman@ksu.edu.sa

0855080

رنا عبدالعزيز الوايل

ralwayel@ksu.edu.sa

0850570

منال حممد الشهري

mmalshehri@ksu.edu.sa

0857004

شروق عبدالرمحن العثمان
الستكرتارية
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نورة عبدالعزيز السليمان

طبيعة العمل
أسباذ مساعد
حماضر

البريد اإللكتروني

االسم
حصه عبداهلل السالمه

halsalamah@ksu.edu.sa

0858040

أمرية عبدالرمحن العربة

aalobrah@ksu.edu.sa

0850045

balfares@ksu.edu.sa

0850008

asmaalmutairi@ksu.edu.sa

0850400

araltameem@ksu.edu.sa

0855075

aralabduljabbar@ksu.edu.sa

0850500

أريج ناصر العقيلي

aalokaili@ksu.edu.sa

0850780

شذى محد البمامي

shaltammami@ksu.edu.sa

0850800

غادة حممد السبيل

galsebayel@ksu.edu.sa

0850508

منريه عبداهلل العجالن

maalajlan@ksu.edu.sa

0850508

نورة مسفر القحطاين

noalqahtani@ksu.edu.sa

0855870

بدور ناصر الفارس
أمساء عبداهلل املطريي
أروى عبدالعزيز البميم
أريج العبداجلبار

معيد

هاتف المكتب

مرام أمحد العامري

maalamri@ksu.edu.sa

قسم هندسة البرمجيات
وكيلة قسم هندسة الربجميات
الستكرتارية
أسباذ مساعد

د.عبري بن عبيد جنار

abbenabid@ksu.edu.sa

0858500

هديل غازي الشريف

halshareef@ksu.edu.sa

0858750

مها عايض القحطاين

mahalqhtani@ksu.edu.sa

0855040

مىن حممد العمري

monalamri@ksu.edu.sa

0855005

عبري بن عبيد جنار

abbenabid@ksu.edu.sa

0858500

aalhussayen@ksu.edu.sa

0850758

أمساء عبدالرمحن احلصني
معيد

أروى حممد العامودي

aalamoudi@ksu.edu.sa

سارة إبراهيم القبالن

sara_alkoblan@ksu.edu.sa

سدمي صاحل السديس

salsudais@ksu.edu.sa

نورة أمحد الدهش

naldahash@ksu.edu.sa

0850480
0850000

كلية علوم الحاسب والمعلومات
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طبيعة العمل
معيد

االسم

البريد اإللكتروني

منرية ناصر الدليمي

maldelaimi@ksu.edu.sa

شهد عبداهلل احلريب

saalharbi@ksu.edu.sa

نورة ناصر العمر
نوف مبارك املبارك
هيلة عبدالعزيز املزروع

هاتف المكتب

nnalomar@ksu.edu.sa
nmalmobarak@ksu.edu.sa

0850570

halmazrou@ksu.edu.sa

0855047

الوحدات المساندة لكلية علوم الحاسب والمعلومات
البعامالت اإللتكرتونية واالتصاالت

0850800/8558800074

وحدة اإلشراف واملبابعة للطالبات

0858050/0850050

وحدة الصيانة

0858547

وحدة السالمة

0850088

األخصائية النفسية
األخصائية االجبماعية

0850088

اخلدمات املساندة

0858587

العيادة الطبية

888

0850780/0855478

كلية علوم الحاسب والمعلومات

0855888 /0854455

