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طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

االسم

هاتف المكتب

كلية التمريض
وكيلة كلية البمريض

د.سارة طارق الرشود

salrashood@ksu.edu.sa

0855000

مديرة متكب الوكيلة

منال حممد الضعيان

maldhayan@ksu.edu.sa

0850057

njwean@ksu.edu.sa

0855007

ralwalan@ksu.edu.sa

0855508

رزان فهد املرشد

ralmarshad@ksu.edu.sa

0858080

منسقة متكب الوكيلة للشؤون األكادميية

نورة جابر الفيفي

noralfifi@ksu.edu.sa

0855870

منسقة متكب الوكيلة للعالقات العامة

هيا حممد السملق

halsamlaq@ksu.edu.sa

0850758

مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية

عائشة عبدالرمحن الشرقي

aalshargi@ksu.edu.sa

0858878

مساعدة مديرة اإلدارة

أمساء عبداهلل الطياش

aatyash@ksu.edu.sa

0855475

مساعدة مديرة ادارة الشؤون الفنية

منرية هذال املقاطي

malmaqaty@ksu.edu.sa

0855548

عهود فهد هدهود

aalhdhood@ksu.edu.sa

0850884

سارة حممد العريفي

saralarifi@ksu.edu.sa

0858050

halmolaik@ksu.edu.sa

0855450

sshwikan@ksu.edu.sa

0858077

نورة عبداحملسن بن جويان
الستكرتارية

ستكرتارية مساعدة الوكيلة للشئون اإلدارية
مسؤولة وحدة البدري واالمبياز

رميا سعد الوعالن

هنادي عبدالرمحن املليك
سلمى سامل شويتكان

ستكرتارية وحدة البدري واالمبياز
رئيسة وحدة الدراسات العليا
الستكرتارية

صباح فهد احلريب
آمال حممد الضعيان

adhaian@ksu.edu.sa

اببهاج سلمان شديد

eshodaeid@ksu.edu.sa

بدرية سلمى املطريي

balmotairy@ksu.edu.sa

0858080

حصة حممد السليم

hmalsleem@ksu.edu.sa

0855580

زهرة أمحد العسريي
الدانة هذال املقاطي
هتاين عودة العنزي
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sabalharbi@ksu.edu.sa

0850850
aalmaqaty@ksu.edu.sa

0855080

taalenzi@ksu.edu.sa

0858004

طبيعة العمل

االسم

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

الستكرتارية

العنود رشود ال شرمي

aalshreem@ksu.edu.sa

0857000

رئيسة قسم القبول والبسجيل واجلداول

فاطمة عبداهلل الستكران

falsakran@ksu.edu.sa

0850740

هاجر محد املاجد

halmajed@ksu.edu.sa

0850585

shalobwdi@ksu.edu.sa

0855750

amalmutary@ksu.edu.sa

0855700

نورة حممد السليم

nalsleem@ksu.edu.sa

0855880

خنساء فحوي الرويلي

kaloweli@ksu.edu.sa

يسرا خلف الرويلي

yalrwely@ksu.edu.sa

عزيزة عبداحملسن السليم

aalsayem@ksu.edu.sa

شيخه صاحل العبودي
آمنة عواض املطريي
القبول والبسجيل

نوال أمحد الفيفي
مسؤولة االتصاالت اإلدارية
االتصاالت اإلدارية
رئيسة شؤون الطالبات
شؤون الطالبات

وسائل تعليمية
رئيسة شؤون أعضاء هيئة البدريس واملوظفات
شؤون املوظفات

0850000

nalfaifi@ksu.edu.sa

0850000

هيفاء عبدالعزيز املقبل

halmoqbel@ksu.edu.sa

0858074

اببسام عبدالعزيز العبيد

ealobaid@ksu.edu.sa

0858500

nalsmarey@ksu.edu.sa

0858554

نورة سعود السماري
نورة فراج السبيعي

nalsbiai@ksu.edu.sa

عائشة منور املطريي

aalmutaery@ksu.edu.sa

هوازن حممد اجلربين

haljebreen@ksu.edu.sa

هدى حممد املسعود

halmasoud@ksu.edu.sa

0858055

أمل صاحل املسبحي

aalmusabhy@ksu.edu.sa

0858050

مرمي سعد الشلوي

mariam@ksu.edu.sa

0858854

عبري عبد اهلل العامر

aalamaer@ksu.edu.sa

لطيفة عبدالرمحن العبداللطيف
فاطمة حممد السملق
نورة عبدالرمحن الشوميي

0858055

lalabdullatief@ksu.edu.sa

0855585

falsamlq@ksu.edu.sa

0850058

nalshwimi@ksu.edu.sa

0855580

كلية التمريض
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طبيعة العمل
شؤون املوظفات

االسم
هنلة جابر العدواين

naladwani@ksu.edu.sa

0858055

مىن حممد الصومايل

moalsomali@ksu.edu.sa

0858850

ahalshihry@ksu.edu.sa

0850045

سارة حسني التكعيب

salkabi@ksu.edu.sa

0858557

هتاين سعود الرشود

talrshood@ksu.edu.sa

0858007

مضاوي حممد القباين

malkabbani@ksu.edu.sa

0858848

حنان حممد املهيزع

halmoheza@ksu.edu.sa

0855850

salsayyari@ksu.edu.sa

0855580

dalsaif@ksu.edu.sa

0858440

hualarifi@ksu.edu.sa

0858577

halkhelewy@ksu.edu.sa

0855058
0855804

أحالم حسني الشهري
شؤون أعضاء هيئة البدريس
مشرفة وحدة العالقات العامة

سوسن حممد السياري
العالقات العامة

دولت عبدامللك السيف
حصه عبداهلل العريفي

مشرفة وحدة املشرتيات واملسبودعات

هناء حممد اخلليوي

العهد

لطيفة راشد النخيالن

lalnkelan@ksu.edu.sa

مسؤولة املسبودعات

ساره خلف الرويلي

salrwely@ksu.edu.sa

0858058

malkhamees@ksu.edu.sa

0855070

aabrar@ksu.edu.sa

0858087

مسؤولة حركة النقل واملواصالت

فاطمة عبدالرمحن اليوسف

falyousef@ksu.edu.sa

0850788

إخصائيات اجبماعيات

نوف نصي الفرحان

nalfarhan@ksu.edu.sa

0858405

وحدة اجلودة ومساعدة وكيلة التكلية للبطوير واجلودة

ألفت عطية سامل

osalem@ksu.edu.sa

0858550

ستكرترية وحدة اجلودة

نورة عبد الرمحن احليدان

nallhedan@ksu.edu.sa

0855500

آمنة حممد التكناين

aalkenani@ksu.edu.sa

0855587

جنالء حامت العبييب

nalotibi@ksu.edu.sa

0858000

ندى جنالء اهلاجري

nalhajry@ksu.edu.sa

مسؤولة املالية

منسقات وحدة اجلودة
مساعدة وحدة اخلرجيات
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البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

كلية التمريض

موضي مخيس اخلميس
أبرار عبدالعزيز العبيد

شعيع احلميدي احلريب

ashaia@ksu.edu.sa

0858080

طبيعة العمل

االسم

البريد اإللكتروني

غادة مانع السلمي

galsolmi@ksu.edu.sa

مرمي حممد القباين

malqbany@ksu.edu.sa

مشرفة األنشطة الطالبية

رمي إبراهيم العرف

ralorf@ksu.edu.sa

منسقة األنشطة الطالبية

جنالء عبداحملسن السليم

nalslayem@ksu.edu.sa

ستكرترية األنشطة الطالبية

أريج عبداهلل الرشود

aalrahood@ksu.edu.sa

جواهر حممد اخلويبم

aalkhwaitim@ksu.edu.sa

وحدة اخلرجيات

مشاعل عبدالرمحن الناصر
الصيانة

ساره عمر النوفل
خلود منصور اجلميعة
هناء عبدالرمحن باحسني

nmalnasser@ksu.edu.sa
salnofal.c@ksu.edu.sa

هاتف المكتب
0855405

0855055

0855000

kjumaieah@ksu.edu.sa
Habahosin.c@ksu.edu.sa

0858544

العنود حممد الشمري

almalshammari@ksu.edu.sa

0850070

إميان حممد املنصوف

ealmansoof@ksu.edu.sa

0855058

وجدان عبدالعزيز احلميد

walhomaed@ksu.edu.sa

0850000

مراسالت داخلية وخارجية

لطيفة محد الدوسري

laldwwssari@ksu.edu.sa

0858704

مراسلة متكببية

وفاء سامل احلريب

waalaharbi@ksu.edu.sa

نازك حممد زكري

nzakari@ksu.edu.sa

املتكببة

أسباذ مشارك
أسباذ مساعد

فاطمة مصطفى بدار

fbadar@ksu.edu.sa

0858450

ألفت عطية سامل

osalem@ksu.edu.sa

0858054

حنان عبداهلل عزت

halkorashy@ksu.edu.sa

0858085

هازل نوفيال فيالجراكيا

hvillagracia@ksu.edu.sa

0855050

فاطمة أمحد باسنبل
حماضر

fbasonbul@ksu.edu.sa

نداء إبراهيم اخلميس
مىن أمحد عسريي

0855004
malaseeri@ksu.edu.sa

كلية التمريض
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طبيعة العمل
حماضر
معيد

البريد اإللكتروني

االسم
نظرية عمر حوالت

nnouh@ksu.edu.sa

مها فايز العنزي

maha5@ksu.edu.sa

لطيفة حوران العنزي

هاتف المكتب
0855000

lalmodiani@ksu.edu.sa

قسم إدارة وتعليم تمريض
مشرفة قسم إدارة وتعليم متريض
الستكرتارية

osalem@ksu.edu.sa

0858054

ألفت عطية سامل
هتاين سعود املغريي

talmughairi@ksu.edu.sa

0855088

هتاين خبيت الزبيدي

talzubidi@ksu.edu.sa

0850500

رفعة محود القحطاين

arefah@ksu.edu.sa

0850805

قسم التمريض الباطني الجراحي
وكيلة قسم البمريض الباطين اجلراحي

dalosaimi@ksu.edu.sa

0855845

د.دليل نادر العصيمي

amalrashed@ksu.edu.sa

0855088

نوير فرج السبيعي

nalsubaei@ksu.edu.sa

0858087

نورة سعد القحطاين

nalqthang@ksu.edu.sa

0858000

عبري سويلم اخلالدي

aalkaldi@ksu.edu.sa

0858804

رقية سيد علي زيالين

rzeilani@ksu.edu.sa

دليل نادر العصيمي

dalosaimi@ksu.edu.sa

0855080

سلوى السيد رمضان

salwa@ksu.edu.sa

0858500

esmansour@ksu.edu.sa

0855845

iroco@ksu.edu.sa

0858740

ipandaan@ksu.edu.sa

0850800

halmanzalway@ksu.edu.sa

0858008

manazi@ksu.edu.sa

0858500

أمل عبدالعزيز الراشد
الستكرتارية
أسباذ مشارك

أسباذ مساعد

عصمت عبداهلادي عبداجمليد
أرين مارين روكو
ايزابيليبا ناكو باندان
هبة أمحد منزالوي
مرمي شامي العنزي

حماضر

علوه حممد التكثريي
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aalkathiri@ksu.edu.sa

االسم

طبيعة العمل

جناة طاهر الصومايل

nalsomali@ksu.edu.sa

0855058

غادة خالد البطحي

galbuthi@ksu.edu.sa

0855405

abarasheed@ksu.edu.sa

0855458

ealzahrani@ksu.edu.sa

0855540

أمل عبود بارشيد
معيد

البريد اإللكتروني

اببسام أمحد الزهراين
جوهره حممد القحطاين

jmalqahtani@ksu.edu.sa

نسيمة حيىي عواجي
أخصائي

هاتف المكتب

nawaji@ksu.edu.sa

رمي هاشم فالتة

rfallatah@ksu.edu.sa

سهى عبداهلل بامرعي

sbamry0@ksu.edu.sa

0858040

قسم تمريض صحة األمومة والطفولة
رئيسة قسم متريض صحة األمومة والطفولة

د.تغريد عبد العزيز حافظ
وجدان سعد احلارثي

الستكرتارية

أسباذ

فوز فاحل العبييب

afowz@ksu.edu.sa

0858045

العنود صاحل الضويلع
سلمى عبدالعاطي معوض

smoawed@ksu.edu.sa

0858040

saziza@ksu.edu.sa

0858500

jdsa@ksu.edu.sa

0855048

hadalrawaf@ksu.edu.sa

0858008

سحر حممد زمزم

szamzam@ksu.edu.sa

0855840

أماين سامي بدوي

abadawy@ksu.edu.sa

0855888

malashmawy@ksu.edu.sa

0858077

alafi@ksu.edu.sa

0858080

إميان عمر أبو الفوارس

ealfawaris@ksu.edu.sa

0855405

هتاين عبدالرمحن بن عون

tbinaoun@ksu.edu.sa

0858550

عزيزة طوسون علي
هديل عبداهلل الرواف

مها السيد العريب
حماضر

walharthy@ksu.edu.sa

0858587

aaldhwela@ksu.edu.sa

جوليانا لينيت دسا
أسباذ مساعد

thafz@ksu.edu.sa

0858008

البندري اليف املطريي

كلية التمريض
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طبيعة العمل
حماضر

االسم

البريد اإللكتروني

رمي إبراهيم العرف

ralorf@ksu.edu.sa

نوف نايف العبييب

nnaif@ksu.edu.sa

نسرين حممد الشامي

nalshami@ksu.edu.sa

سلوى إبراهيم بيشي

sbeshi@ksu.edu.sa

عبري حامد هوساوي

ahawaswi@ksu.edu.sa

سلمى سلمان األمحد

salahmad@ksu.edu.sa

نوال عبدالباقي السلمي

nalselmi@ksu.edu.sa

أحالم شرف السلمي

asulami@ksu.edu.sa

خلود حممد احلجي
مها عبدالعزيز العنزي

معيد

هاتف المكتب
0855500

0858840

kalhaji@ksu.edu.sa
mahalonazi@ksu.edu.sa

رمي سعيد الغامدي

areem@ksu.edu.sa

شريفة حممد جعفري

s.jaferi@ksu.edu.sa

حنان عطااهلل العبييب

halotaibib@ksu.edu.sa

خلود عيسى هادي

khadli@ksu.edu.sa

مها جمسن احلجالن

mahalhajlan@ksu.edu.sa

معدية حممد األمسري

amadyed@ksu.edu.sa

دالل محد الشعيل

0858050

dalshael@ksu.edu.sa

قسم صحة المجتمع والصحة النفسية
مشرفة قسم صحة اجملبمع والصحة النفسية
الستكرتارية
أسباذ
33

فاتن عز الدين حلمي

fhlmei@ksu.edu.sa

0858070

أمساء عبداهلل العنيزان

aalonazan@ksu.edu.sa

0855000

حنان حسني املسعود

halmassuad@ksu.edu.sa

ساره عبدالرمحن اليوسف

saralyousef@ksu.edu.sa

0850570

efayad@ksu.edu.sa

0855550

إهلام حممد فياض
كلية التمريض

طبيعة العمل
أسباذ مشارك

االسم
فاتن عزالدين حلمي
مارياليزا ديونالدو
سهام منصور اليوسف
عبري فؤاد سعد

حماضر

fhlmei@ksu.edu.sa

0858070

mdionaldo@ksu.edu.sa

0850040

amansour@ksu.edu.sa
asaaddd@ksu.edu.sa

0858078

مفيدة يونس الرباك

myalbarrak@ksu.edu.sa

0858807

علياء عطية الغامدي

aalghamdii@ksu.edu.sa

0858000

مشاعل عيضة السفياين

maalsufyani@ksu.edu.sa

0850557

فاطمة عبداهلل الستكران

falsakran@ksu.edu.sa

0850740

نورة حممد اليحىي

معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

nora@ksu.edu.sa

كايف فريح الشمري

kshammri@ksu.edu.sa

صفية سامل باكرمان

sbakarman@ksu.edu.sa

ليلى عواض الزايدي

lzaidi@ksu.edu.sa

0855478

ralhajji@ksu.edu.sa

0858454

رقية علي احلجي
اببسام حممد القحطاين
ندى حممد العطار
صباح سعد الشهراين

ibalqahtani@ksu.edu.sa
nalattar@ksu.edu.sa
sabalshahrani@ksu.edu.sa

كلية التمريض
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