كـلـي ــة العلوم
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كلية العلوم

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

االسم

هاتف المكتب

كلية العلوم
وكيلة كلية العلوم

د.عبري عبداهلل املدجل

amodlej@ksu.edu.sa

0855888

مساعدة الوكيلة للشؤون األكادميية

عبري حممد الدباس

aldbass@ksu.edu.sa

0855000

مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية

إميان سامل األمحدي

ealahmadi@ksu.edu.sa

0855870

مديرة اإلدارة

غاده حممود العلي

galali@ksu.edu.sa

0855408

مديرة متكب الوكيلة

ماجدة رابح احلريب

malharppi@ksu.edu.sa

0850805

منال حممد العمري

manalamri@ksu.edu.sa

0850050

مي عبداهلل اهلزاع

malhazzaa@ksu.edu.sa

0850000

جناح عوض العبييب

naalotibi@ksu.edu.sa

0850557

الستكرتارية

دالل عبداهلل العبداللطيف

dalabdultef@ksu.edu.sa

بلسم حممد البواردي

balbwardy@ksu.edu.sa

0850074

سامية سعد املطريي

saalmutiry@ksu.edu,sa

0855000

مرام حسني اجلاري

majari@ksu.edu.sa

مديرة وحدة اجلداول

ملياء مجال الشنوين

lalshanwani@ksu.edu.sa

مديرة شؤون املوظفات

وجدان عثمان أبوحيمد

اإلتصاالت اإلدارية

شؤون املوظفات

0855707

wabuhaimed@ksu.edu.sa

سهام سعد البقمي

sbqami@ksu.edu.sa

نوف صاحل البخيت

nalbkit@ksu.edu.sa

رمي عبدالرمحن أبوحيمد

rabuhaimed@ksu.edu.sa

أشجان عبداهلل السامل

ashalsalem@ksu.edu.sa

طرفه سعد بن عقيل

taqeel@ksu.edu.sa

سهام سعد البقمي

sbqami@ksu.edu.sa

0850055

كلية العلوم
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طبيعة العمل

االسم
ساره عبداهلل السامل

saralsalem@ksu.edu.sa

حنان حممد الرباهيم

halibraheem@ksu.edu.sa

خدجية منصور القحطاين

kmalqahtani@ksu.edu.sa

رابعة عبداهلل العماري

ralammari@ksu.edu.sa

مها طاهر باطاهر

mbataher@ksu,edu.sa

صفاء سعيد باطوق

شؤون املوظفات

البريد اإللكتروني

sbatook@ksu.edu.sa

مضاوي عبداهلل الصاحل

almadawi@ksu.edu.sa

لولوه صاحل الشاجيي

lalshaygy@ksu.edu.sa

سلطانة ظافر العمري

sdalamri@ksu.edu.sa

اجلوهرة عبدالعزيز بن بتكران
سوير فرج الدوسري

swaldosari@ksu.edu.sa

إميان حممد آل طال

ealtlib@ksu.edu.sa

ميسون محود البلوي

mhalbalawi@ksu.edu.sa

خلود سعد الشعييب

kalshuaibi@ksu.edu.sa

مديرة وحدة املالية
وحدة املالية

شذى حممد احلميميدي

رئيسة وحدة اخلدمات املساندة

منال عبدالرمحن السند

malsanad@kau.edu.sa

سلف أعضاء اجملموعة البحثية والعهد

إميان عبداهلل اجلرب

emaljabr@ksu.edu.sa

وفاء سعد اجلدعان

waljadaan@ksu.edu.sa

أخصائية نفسية
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كلية العلوم

0855040

0858085
0850500

aalbakran@ksu.edu.sa

فاتن سليمان الدخيل

أخصائية إجبماعية

هاتف المكتب

afatin@ksu.edu.sa
salhomimid@ksu.edu.sa

رمي عبداهلل الراشد

rrashid@ksu.edu.sa

جواهر طعيميس العبييب

jalotabi@ksu.edu.sa

ميسون مجال الشنواين

maysoon@ksa.edu.sa

0855080

0855057
0855750

0855000

طبيعة العمل
مديرة وحدة العالقات العامة
وحدة العالقات العامة
مديرة متكببة كلية العلوم
متكببة كلية العلوم
وحدة اإلعالم

مشرفات القاعات

البريد اإللكتروني

االسم
جنالء ناصر الفواز

najalfawaz@ksu.edu.sa

روؤى مسند املسند

roalmesned@ksu.edu.sa

جنالء خلف اخللف

najalkhalaf@ksu.edu.sa

نورة فهد عبداهلل

nalbdullah@ksu.edu.sa

خولة علي الياسني

kalyassin@ksu.edu.sa

البندري عبدالرمحن العبييب

aalotepy@ksu.edu.sa

منرية عبداهلل اجلرب

malgabr@ksu.edu.sa
ralhazzani@ksu.edu.sa

رمي عبدالعزيز اهلزاين
إميان عبداحملسن الزكري

ealzakry@ksu.edu.sa

ملياء ناصر الربيدي

lalbriady@ksu.edu.sa

منرية حنثل القحطاين

mkalghtani@ksu.edu.sa

عواطف فهيد املطريي

afalmotery@ksu.edu.sa

أشواق عبداهلل الدقدق

aaldigdg@ksu.edu.sa

أمل فهد الدوسري
مباركه إبراهيم الدوسري
اجلودة

هاتف المكتب
0855040

0855080
0855040

0855070

aaldosariy@ksu.edu.sa
mubaldosriy@ksu.edu.sa

أمل خالد الطرباق

aaltorbaq@ksu.edu.sa

هند عواد العنزي

hinalenazi@ksu.edu.sa

رقية صاحل الرتكي

rualturki@ksu.edu.sa

قسم اإلحصاء وبحوث العمليات
وكيلة قسم اإلحصاء وحبوث العمليات

د.رمي خالد احلفظي

raseeri@ksu.edu.sa

0850084

الستكرتارية

ببول خالد الدعيج

bdaej@ksu.edu.sa

0855857

كلية العلوم
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طبيعة العمل
الستكرتارية
العالقات العامة
فين معمل (باحثات)

االسم
هاجر حممد الطرباق

haltourbaq@ksu.edu.sa

عزيزة عوض الشهري

azalshihri@ksu.edu.sa

مي عبداهلل الدهيشي

shshah@ksu.edu.sa

ببول خالد الدعيج

bdaej@ksu.edu.sa

هاجر حممد الطرباق

haltourbaq@ksu.edu.sa

نورة طعيميس العبييب

noalotebi@ksu.edu.sa

وديان عبداهلل ال عباس

walabbas@ksu.edu.sa

عيده خلف العنزي

ealenezy@ksu.edu.sa

فاطمة إبراهيم الدوه

faldooh@ksu.edu.sa

مها أمحد عمري
أسباذ مساعد

حماضر

أروى األمني الشنقيطي
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0855857
0858075
0855470

maomair@ksu.edu.sa
arwash@ksu.edu.sa

مىن فؤاد الوكيل

Melwakeel@ksu.edu.sa

0855085

سناء عبداهلل أبو نصره

sabunasrah@ksu.edu.sa

مساح عبداهلل الغامدي

Samalghamdi@ksu.edu.sa

أمل عبداهلل احمليسن

amalmoh@ksu.edu.sa

تغريد سعيد املالتكي

tmalki@ksu.edu.sa

العنود عبداهلل الزغييب

aalzughibi@ksu.edu.sa

يسرا طاشتكندي

ytashkandi@ksu.edu.sa

رمي ظافر املبطي

ralmubty@ksu.edu.sa

رىب عبداهلل اليايف

كلية العلوم

0858075

0855800

هيا ناصر الدوسري
معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

haldossary@ksu.edu.sa
Ralyafi@ksu.edu.sa

0858557

االسم

طبيعة العمل

وئام حممد اهلدلق
معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

walhadlq@ksu.edu.sa

نشمية رحيل الشمري

naalshammari@ksu.edu.sa

رمي عبداهلل الغامدي

reem.alghamdi.@asu.edu
nsalhazzani@ksu.edu.sa

جنالء سعد اهلزاين

قسم الكيمياء العامة
وكيلة قسم التكيمياء العامة

د.حصة محد الطالسى

haltalassi@ksu.edu.sa

نائلة عبدالعزيز النايل

nalnayl@ksu.edu.sa

مشاعل حممد احلمدان
سارة مبارك املربد
الستكرتارية

ماجده نايف احلمدان
موضي نايف العبييب

modnalotaibi@ksu.edu.sa

ومسية شامان املطريي

lalotaibi@ksu.edu.sa

0855055

0855700

wealmutairi@ksu.edu.sa

وفاء قط قط

waffak@ksu.edu.sa

0855704

نوال أمحد العرفج

nalarfaj@ksu.edu.sa

0858555

نبيلة عبدالعزيز اجلابر

njaber@ksu.edu.sa

0855084

ندى عبدالعزيز اجلالل

najallal@ksu.edu.sa

0850040

mzaben@ksu.edu.sa

0855800

eabdulkareem@ksu.edu.sa

0855850

walonazi@ksu.edu.sa

0855058

muhemeed@ksu.edu.sa

0855807

مها إبراهيم الزبن
أسباذ مساعد

salmubrad@ksu.edu.sa
majalhamdan@ksu.edu.sa

لولوة ضيف اهلل العبييب

أسباذ

mmalhamdan@ksu.edu.sa

0850040

إميان عبداهلل العبدالتكرمي
وداد البهامي العنزي
أمل حممد احمليميد

كلية العلوم
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طبيعة العمل

االسم
نوف حزام العبييب
هتاين إبراهيم احمليميد
أمال حممد الفواز

hessah@ksu.edu.sa

0850708

منرية مقرن املقرن

mmogren@ksu.edu.sa

0855708

عبري عبدالرمحن العبيد

aaalobaid@ksu.edu.sa

0850047

محدة صاحل العنزي

hsenzi@ksu.edu.sa

0855050

نورة سعد احلقباين

nhokbany@ksu.edu.sa

0850075

سهام عبدالرمحن احلساسين

slahsasni@ksu.edu.sa

0855580

ناهد ناصر السيد

nelsayed@ksu.edu.sa

0855050

شذي إبراهيم العقيل

shalaqeel@ksu.edu.sa

0855808

فاطمة على األمسري

fasmari@ksu.edu.sa

0855400

سهام سليمان الطريري

salterary@ksu.edu.sa

0850800

حصة محد الطالسي

haltalassi@ksu.edu.sa

0855000

zalmarhoon@ksu.edu.sa

0855078

ليلي عبدالتكرمي اجلهيمان

ljuhiman@ksu.edu.sa

0855780

سلمى على البميمي

satamimi@ksu.edu.sa

0855050

maha@ksu.edu.sa

0855784

مهى محد القنيبيط
منري عبدالرمحن ال الشيخ
حماضر
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كلية العلوم

talmuhimeed@ksu.edu.sa
amalf@ksu.edu.sa

زين حممد املرهون
أسباذ مشارك

nhotaibi@ksu.edu.sa

0857058
0855040

حصة عبداهلل العبدالتكرمي

أسباذ مساعد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

mshaikh@ksu.edu.sa

إميان ناصر الدوسري

naldosarii@ksu.edu.sa

0850870

منرية دوخي البقمي

muneerad@ksu.edu.sa

0850870

مسر عبداهلل الدوسري

samaldossar@ksu.edu.sa

طبيعة العمل
حماضر

االسم
عبري حممد البعيجان

abeagan@ksu.edu.sa

سلوى بدر الرشيدان

chem045@ksu.edu.sa

حصة حسن الباهلى

halbahli@ksu.edu.sa

هتاين سعد القرين
رئيسة أمحد الشهري
هدى القحطاين
خلود أمحد دهلوس

معيد

tahanis@ksu.edu.sa
ralshehri@ksu.edu.sa

0857087

haalgahtani@ksu.edu.sa

0850870

kdahloos@ksu.edu.sa

اديبة خملد املطريي
سهام مجعة العنزي

sealenezi@ksu.edu.sa

هتاين مزيد املطريي

talmutari5@ksu.edu.sa

رزان عبداهلل الشقاري

ralshgari@ksu.edu.sa

نوير عبداهلل الدوسري

naldosarii@ksu.edu.sa

هدى صنيدح السعيدي

halsaeedi@ksu.edu.sa

مجعه عبدالوهاب عسريي
نورة أمحد الزهراين
هند منصور الرشيد
منبهى حممد النغيمش
سارة عايض األملعي
هيلة حممد السيف

0850780
0857008

adeba@ksu.edu.sa

داليه علي العنزي

فين

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

0850870

dalanzi@ksu.edu.sa
jaseeri@ksu.edu.sa
nalzhrani@ksu.edu.sa
halrasheedi@ksu.edu.sa
malnegamsh@ksu.edu.sa
salamaei@ksu.edu.sa

0855750

halseif@ksu.edu.sa

عبري صاحل الصميت

aalsumait@ksu.edu.sa

اببسام رباح اخلطايب

ealkatabi@ksu.edu.sa

كلية العلوم
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طبيعة العمل

االسم
منرية حممد العقيل

makeel@ksu.edu.sa

أمساء بداح العنقري

aalangery@ksu.edu.sa

عبري سعد الطمرة

aaltamrah@ksu.edu.sa

سلوى سليمان احلجاج
هيا إبراهيم القحطاين
فين

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب
0855750

salhjajj@ksu.edu.sa
hayalqhtani@ksu.edu.sa

هنلة حممد احلريب

nahalharbi@ksu.edu.sa

رشا حممد الراجح

ralrajeh@ksu.edu.sa

عائشة عبداهلل األمحري

aaishah@ksu.edu.sa

اجلوهرة علي احلميدي

aalhomidy@ksu.edu.sa

سحر ناصر الغامدي

sahalghamdi@ksu.edu.sa

0855045

قسم الكيمياء الحيوي
وكيلة قسم التكيمياء احليوي
الستكرتارية

د.أماين أمحد الغامدي
سارة عبداهلل الراشد

salrashid@ksu.edu.sa

هدى عبداهلل الرشيد

hudalrasheed@ksu.edu.sa

غادة عبداهلل سعيد
والء عبدالعزيز القاسم

أسباذ
أسباذ مشارك
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0855004

gbinsaeed@ksu.sdu.sa
wbinqasem@ksu.edu.sa

0850000

حنان حممد احلجاج

halhjaj@ksu.adu.sa

نتكهت مجال صديقي

nikhat@ksu.edu.sa

0850055

سعاد خلف الدحيان

sdaihan@ksu.edu.sa

0855000

عبري حممد الدباس

aldbass@ksu.edu.sa

0855870

hnounou@ksu.edu.sa

0855807

هويدا عطيه نونو

كلية العلوم

aalghamedi@ksu.edu.sa

0855008

طبيعة العمل
أسباذ مشارك

االسم
عبري عبدالقادر الغنوشى
جيهان مسفر الغامدي

أسباذ مساعد

jmalfhdam@ksu.edu.sa

مسينا حيدر حق

shaq@ksu.edu.sa

صبا عبدي عبدى

sabdi@ksu.edu.sa

0858004

سيما موهد يوسف

szargar@ksu.edu.sa

0855000

مىن عوض العنزي
جنود عبدالعزيز البوجيري

aalkhyyat@ksu.edu.sa
moalonazi@ksu.edu.sa
nojood@ksu.edu.sa

نوف عمر العفالق

nalafaleq@ksu.edu.sa

أمل عبداهلل البطي

aalbity@ksu.edu.sa

محيدة إبراهيم العنزي

hialanazi@ksu.edu.sa

0858704

رفعة مربوك التكريب

ralkurbi@ksu.edu.sa

0858704

لطيفة حممد اجلبايل

lalgbali@ksu.edu.sa

0858704

مىن غازي احلريب
معيد

aalghanouchi@ksu.edu.sa

0855500
0850007

أروى أسحاق عبدامللك
حماضر

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

mqalharbi@ksu.edu.sa

فوزة مشعوف العنزي

falenizy@ksu.edu.sa

صباح أمحد الزهراين

alsabah@ksu.sdu.sa

زين راشد الزهراين

zalzahrany@ksu.edu.sa

هتاين حممد الشهري

tmalshehri@ksu.edu.sa

0855800

عاتتكة هزاع الشمري

ahalshammari@ksu.edu.sa

0855800

moshujaa@ksu.edu.sa

0855875

أمل عبداهلل العمري

alaamal@ksu.edu.sa

0850050

نورة عبداهلل اجلربين

naljebrin@ksu.edu.sa

0855875

مىن شجاع احلريب

كلية العلوم
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طبيعة العمل

االسم
لينة صاحل السحيباين

lalsuhaibani@ksu.edu.sa

0855875

فبون علي اجلربوع

ftaljarbou@ksu.edu.sa

0855875

أريج علي الزهراين

arealzahrani@ksu.edu.sa

نورة خالد املوسى

nkalmousa@ksu.edu.sa

0850050

galamro@ksu.edu.sa

0850050

malyousef@ksu.edu.sa

0850000

faalmalki@ksu.edu.sa

0850578

aabdrababalnabi@ksu.edu.sa

0850578

sasisi@ksu.edu.sa

0855040

رنا عبدالعزيز الرتكي

ralturki@ksu.edu.sa

0858855

لطيفة مداد العبييب

lalotebi@ksu.edu.sa

0855040

ralkhudhairy@ksu.edu.sa

0855040

رمي حممد العتكيل

ralokeel@ksu.edu.sa

0850578

متاضر صاحل الفوزان

talfoyzan@ksu.sdu.sa

0855040

إميان ماجد القحطاين

ealqahtany@ksu.edu.sa

0850578

دالل يوسف اجلريد

daljuryyed@ksu.edu.sa

0855040

سامية حممد السيف

samalsaif@ksu.edu.sa

0850578

نوف نواف الذوييب

nalthouibi@ksu.edu.sa

0850578

غاده عبداهلل العمرو
مها فهد اليوسف
فوزية عبداهلل املالتكي
أريج عبد رب النيب

معيد

شهرية مبارك العسريي

رمي إبراهيم اخلضريي

باحث

25

كلية العلوم

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

إجالل حممد اسحق

0855040

دالل زيد احلوطي

0850578

االسم

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

قسم الرياضيات
وكيلة قسم الرياضيات

الستكرتارية

د.مها رمحة العماري
العنود عبدالعزيز السعدون

aalsadon@ksu.edu.sa

فايزة عوض الشهري

faalshihri@ksu.edu.sa

اهلنوف حممد العزاز

alhalazzaz@ksu.edu.sa

مها فهد الدوسري

mahaldossari@ksu.edu.sa

عال حممد املزروع

oalmazrou@ksu.edu.sa

أريج عبدالعزيز السويلم

aalsuwailem@ksu.edu.sa

نوال مطلق العبييب

nawalotaibi@ksu.edu.sa

عفاف عبدالرمحن األمسري

0855050

aafaf @ksu.edu.sa

دانه خالد القدير

dalgadear@ksu.edu.sa

اببسام عمر باجنيد

ibajunaid@ksu.edu.sa

عبري محيي احلريب

أسباذ مشارك

ftoufic@ksu.edu.sa

0858000

abir@ksu.edu.sa

0858478

هيلة حممد العودان

halodan5@ksu.edu.sa

ليانا منويال توبان

ltopan.c@ksu.edu.sa

فريوز سعيد تشري

ftchier@ksu.edu.sa

0855807

ealahmadi@ksu.edu.sa

0855870

جواهر أمحد املفرج

jmufarij@ksu.edu.sa

0855008

رمي خالد احلفظي

raseeri@ksu.edu.sa

0855055

sarsalzaid@ksu.edu.sa

0855080

shemedan@ksu.edu.sa

0855040

إميان سامل األمحدي

ساره سامل الزيد
سعاد يعقوب يوسف

كلية العلوم
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طبيعة العمل
أسباذ مشارك

االسم
مها رمحة العماري

ftoufic@ksu.edu.sa

ميساء حممد القرشي

maysaa@ksu.edu.sa

جنالء عبد العزيز البوجيري

أسباذ مساعد

البريد اإللكتروني
najla@ksu.edu.sa

نورة حسن الشهري

nalshhri@ksu.edu.sa

0850054

هدى صاحل السعود

halsaud@ksu.edu.sa

0855080

هناء حممد السديس

halsodais@ksu.edu.sa

0855880

هند صاحل البليهد

bleehed@ksu.edu.sa

0855005

هيفاء حممد اجلربين

hjebreen@ksu.edu.sa
ijahan@ksu.edu.sa

عزة حممد الطحان
هيفاء حممد طحالوي
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0855004
htahlawi@ksu.edu.sa

زين سيد منصور

zmansour@ksu.edu.sa

0855000

حنان رابح العوهلي

halohali@ksu.edu.sa

اهلنوف على احلميضي

كلية العلوم

0855050
0855400

أريج عبد اهلل العبداجلبار

معيد

0858000
0855588

عشرات جاهان عثماىن

حماضر

هاتف المكتب

aalabduljabbar@ksu.edu.sa
aalhomaidhi@ksu.edu.sa

هتاين حممد الضبعان

taldabaan@ksu.edu.sa

وداد بابتكر العطايا

wbabiker@ksu.edu.sa

مها حممد املوسى

malmousa@ksu.edu.sa

منال عبدالعزيز الفليج

malfaleg@ksu.edu.sa

منال فهد العبييب

alomanal@ksu.edu.sa

اببسام احلميدي احلريب

ebtalharbi@ksu.edu.sa

مسية منصور هزاع

sbinhazzaa@ksu.edu.sa

0855004

طبيعة العمل
معيد

االسم
هنى إبراهيم املعباز

nalmutaz@ksu.edu.sa

رمي عبداهلل احملمود

ralmahmod@ksu.edu.sa

دالل غامن الغامن

dalghanem@ksu.edu.sa

هدى ضيف هلل الرشيدي
رهام راشد الغفيلي

halrashidi@ksu.edu.sa
areham@ksu.edu.sa

موضي إبراهيم الربيدي
باحث

البريد اإللكتروني

عبري علي صوالن

malburaidi@ksu.edu.sa
asoulan@ksu.edu.sa

غدير عبداهلل احلزميي
عائشة حممد ظافر

هاتف المكتب

ghalhozaimy@ ksu.edu.sa

0850848
0855070

azafer@ksu.edu.sa

صاحلة عبداهلل الفصيلي

salfosely@ksu.edu.sa

قسم الفيزياء والفلك
وكيلة قسم الفيزياء والفلك

د.سهام سليمان الطريري

الستكرتارية

ميعاد منصور الدريهم

malderihem@ksu.edu.sa

مىن عوض الشهري

monalshihri@ksu.edu.sa

0855480

ملياء ماجد الرتكي

laltorki@ksu.edu.sa

0855480

أمل حممد اجلريس

aalgris@ksu.edu.sa

0850570

tualotibi@ksu.edu.sa

0850000

nelmaether.c@ksu.edu.sa

0855408

halhussinan@ksu.edu.sa

0850570

اببسام سامل القحطاين

ealgahtany@ksu.edu.sa

0850570

مصرية سعد املطريي

msalmutiri@ksu.edu.se

0850570

الستكرتارية

تركية بدر العبييب
نعيمة سعد املعيذر
هنادي عبدالرزاق احلسينان

salterary@ksu.edu.sa

0850800
0855408

كلية العلوم
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طبيعة العمل
أسباذ

االسم
عواطف أمحد هندي

أسباذ مساعد

ahindi@ksu.edu.sa

0855754

عبري عبداهلل املدجل

amodlej@ksu.edu.sa

0850574

زين إبراهيم بوق

zbooq@ksu.edu.sa

0850408

نورة محد العنيزان

nalonizan@ksu.edu.sa

0850785

عبري فرحيان الشمري

aalsammari@ksu.edu.sa

0850088

بدور أرشد القرطاس

bkurtass@ksu.edu.sa

رمي عائض الردادي

ralraddadi@ksu.edu.sa

نورة علي املنيف

nalmoneef@ksu.edu.sa

وفاء جمممي يوسف
حماضر

نورة حممد العنزي
فاتن محد العبدالعايل

falabdulaali@ksu.edu.sa
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rsaigh@ksu.edu.sa

جواهر مطلق العبييب

jalotaibi@ksu.edu.sa

رحاب حممد الربيدي

ralburaidii@ksu.edu.sa

إميان عبداهلل الغامدي

ialghamidi@ksu.edu.sa

مسية عبدالرمحن آل عيسى

0850505

walmujammi@ksu.edu.sa
nmohamad@ksu.edu.sa

رمي عبداهلل الصايغ

معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

salessa@ksu.edu.sa

فاطمة حممد بركات

fbarakat@ksu.edu.sa

نادية اليح العنزي

nalenazi@ksu.edu.sa

عهود علي احلريب

oalharbi@ksu.edu.sa

أحالم صاحل العمري

aalamry@ksu.edu.sa

هتاين رجاء البالدي

talbeladi@ksu.edu.sa

خلود بندر املطريي

kalmutairi@ksu.edu.sa

0850085

طبيعة العمل

معيد

االسم
هتاين رجاء املسيدي

talmusidi@ksu.edu.sa

ملياء أبوبتكر باعشن

lbaashen@ksu.edu.sa

هدى عبد العزيز الوسيدي
شيخة فهد املوسى
جند عبدالعزيز البوجيري

falsaud@ksu.edu.sa
naltwaijry@ksu.edu.sa

0850085

maralotaibi@ksu.edu.sa

0855480

هاجر عبد اهلل الدخيل

haldakhil@ksu.edu.sa

0855480

اببسام جربيل حدادي

ehdadi@ksu.edu.sa

0850850

مشاعل أمحد املشعل

malmishal@ksu.edu.sa

0850850

منال عثمان العثمان

manalothman@ksu.edu.sa

0850850

saalzaid@ksu.edu.sa

0855480

falfaifi@ksu.edu.sa

0855480

سارة ناصر اليمين

salyemni@ksu.edu.sa

0855470

حياة سعيد الثبييت

haathbaita@ksu.edu.sa

0855470

غادة محد الصويغ

galsowygh@ksu.edu.sa

0850000

هتاين علي الشهري

taalshehri@ksu.edu.sa

0850850

hoalshehri@ksu.edu.sa

0855470

مرمي ملحق العبييب

سارة صاحل الزيد
فاطمة سليمان الفيفي
باحث

halwusaydii@ksu.edu.sa
salmousa@ksu.edu.sa

فاطمة عبدالرمحن السعود

فين

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

حنان عوضه الشهري

قسم علم الحيوان
وكيلة قسم علم احليوان

د.رمي عطااهلل العجمي

ralajmi@ksu.edu.sa

0850588

الستكرتارية

شروق علي الدوسري

alshroq@ksu.edu.sa

0855878

كلية العلوم
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االسم

طبيعة العمل

لولوه سعود البدر

alolo@ksu.edu.sa

0855878

khalrahmah@ksu.edu.sa

0855878

مرمي شائع العريين

malorini@ksu.edu.sa

0855878

حنان صاحل السيف

hanalsaif@ksu.edu.sa

0855008

دارين حممد العنزي

dalshreen@ksu.edu.sa

0855008

خدجية مجال أدهم

kadham@ksu.edu.sa

0855000

ealsuhaibani@ksu.edu.sa

0855080

nalesa@ksu.edu.sa

0855008

رمي عطاهلل العجمي

ralajmi@ksu.edu.sa

0855058

منال حسن شاذيل

mfarhood@ksu.edu.sa

0850047

أفراح فهد اخلرجيي

aalkuuriji@ksu.edu.sa

0855808

رفاه شرف املري

ralmeer@ksu.edu.sa

0855008

غادة إبراهيم البشر

gaibeshr@ksu.edu.sa

0850058

عهود ظافر العمري

ohalamri@ksu.edu.sa

0858008

bromy@ksu.edu.sa

0850754

داليا فؤاد إبراهيم

dibrahim@ksu.edu.sa

0855804

دينا حممود حسانني

dhasanin@ksu.edu.sa

0855450

tayaad@ksu.edu.sa

0855800

شريفة شاكر حامد

sshamed@ksu.edu.sa

0855007

اببسام حممد العليان

eolayan@ksu.edu.sa

0855080

مها حسن داغسباين

mdaghestani@ksu.edu.sa

0850704

خلود عبداهلل الرمحة

الستكرتارية

أسباذ

انبصار سليمان السحيباين
نادية عبدالعزيز العيسى

أسباذ مساعد

برومي فريك

هتاين حسن عياد
أسباذ مشارك
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البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

طبيعة العمل

أسباذ مشارك

االسم
زين قرين حسن

zhassan@ksu.edu.sa

0855087

مها حسني االمني

commalamyn@ksu.edu.sa

0855480

سوسن علي حسن

somer@ksu.edu.sa

0855480

melkhadragy@ksu.edu.sa

0855700

منال فوزي اخلضرجي
جواهر أمحد الزهراين

j_alzahrani0888@ksu.edu.sa

آمال عوض احلريب

amal@ksu.edu.sa

نوف مهدي اليامي

nalyami00@ksu.edu.sa

أمل مهنا املهنا
حصة حممد العبيد

معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

aalmuhanna@ksu.edu.sa

0855807
0855074

hesalobaid@ksu.edu.sa

مجيلة عبيد الشمري

jalshammary@ksu.edu.sa

0855074

نوف خالد السلطان

nalsultan@ksu.edu.sa

0855808

العنود طارق السديري

hudalqahtani@ksu.edu.sa

هناء احلسن احلتكمي

hhakami5@ksu.edu.sa

هدى على القحطاين

hudalqahtani@ksu.edu.sa

مرام ناصر املقبل
بسمة حممد اخلرجيي
جواهر مرزوق الغامدي

jaalghamdi@ksu.edu.sa

شادن عبداهلل الشريف

salshareef@ksu.edu.sa

هبة أمحد املغريب
عبري حممد الشهري

0855074

maalmegbel@ksu.edu.sa
balkhuraiji@ksu.edu.sa

البندري محد الراجح

0855074

aalrajeh@ksu.edu.sa

0857050

halmaghrabe@ksu.edu.sa
abalshehri@ksu.edu.sa

كلية العلوم
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طبيعة العمل
معيد

االسم

البريد اإللكتروني

دالل ناصر اليوسف

dalyousif@ksu.edu.sa

سامية أمحد املالتكي

alsamia@ksu.edu.sa

نائلة يوسف الصغري

nalsaghier@ksu.edu.sa

هاتف المكتب

قسم النبات واالحياء الدقيقة
وكيلة قسم النبات واالحياء الدقيقة

د .مىن سليمان الوهييب

malwhibi@ksu.edu.sa

0855008

قماشة عمر احلمدان

galhamdan@ksu.edu.sa

0855855

jalgwifly@ksu.edu.sa

0855855

galshiheri@ksu.edu.sa

0855855

fkabara@ksu.edu.sa

0855855

aalhamad@ksu.edu.sa

0857000

smsand@ksu.edu.sa

0857000

منرية سعد النوفل

malnoufal@ksu.edu.sa

0857000

حنان سليمان اليوسف

haalyousef@ksu.edu.sa

0857000

balomir@ksu.edu.sa

0857000

حصه مناحي البقمي

halbapmi@ksu.edu.sa

0857000

حنان مناحي البقمي

halbagama@ksu.edu.sa

0857000

مىن سليمان الوهييب

malwhibi@ksu.sa

0855008

أحالم عبداهلل الوطبان

ahlam@ksu.edu.sa

0855008

سارة عبدالرمحن الراشد

salrshid@ksu.edu.sa

0850004

myalanari@ksu.edu.sa

0850058

najat@ksu.edu.sa

0855005

جواهر إبراهيم القويفلي
مجيلة حممد الشهري
فاطمة سعود التكبريي
آسيا حممد احلمد
سهام حممد املسيند
الستكرتارية

بشاير علي العمري

ميسون حممود األنصاري
أسباذ مساعد
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جناة عبداحلق مريتكي

طبيعة العمل

أسباذ مساعد

أسباذ مشارك

االسم
تغريد ناصر املانع

almanaa@ksu.edu.sa

0850578

منال حممد اخلليفي

manalk@ksu.edu.sa

0855005

منرية راشد العثمان

malothman@ksu.edu.sa

0855008

دنيا عبدالعزيز الفراج

dfarrj@ksu.edu.sa

0855088

فاطمة عليان العبييب

falotibi@ksu.edu.sa

0855078

أمساء ناصر الصاحل

asmalsaleh@ksu.edu.sa

0850050

أمل علي املوسي

almosa@ksu.edu.sa

0850045

حنان فهد احلريب

hhanan@ksu.edu.sa

0855780

إسالم فرج عبيد

labid@ksu.edu.sa

0855080

محرياء رضوان

hrizwana@ksu.edu.sa

0855405

فهيمة خان

kfaheema@ksu.edu.sa

0858008

ارام صديقي

siddiqueiram@ksu.edu.sa

0855708

جناة عبد الوهاب خباري

najatab@ksu.edu.sa

080700

أمساء عبدالتكرمي احلقيل

aalhuqail@ksu.edu.sa

080070

هند عوض الوذناين

wathnani@ksu.edu.sa

0855000

أمل عبدالعزيز اهلزاين

alhazzani@ksu.edu.sa

0855804

habeer@ksu.edu.sa

0855070

بروين كشتكشان

kpervwwn@ksu.edu.sa

0850705

مها برجس أبامني

abanomai@ksu.edu.sa

جوهرة سامل الشبي

jshabib@ksu.edu.sa

أمل حزام العبييب

aalotibi@ksu.wdu.sa

0855080

هال خالد الربيعة

halrabah@ksu.edu.sa

0850740

عبري حممود هاشم

حماضر

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

كلية العلوم
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االسم
أمل حممد القرعاوي
حصة عبدالرمحن العديين
هند عبدالرمحن الشوميان

halshwaiman@ksu.edu.sa

مدحية عياد العنزي

malonze@ksu.edu.sa

0855055

almonerah@ksu.edu.sa

0855478

raljowaie@ksu.edu.sa

0855478

aalrjani@ksu.edu.sa

0855478

وفاء حممد العمري

wafaalamrii@ksu.edu.sa

0855478

هويدا صاحل احلبودل

halhaboudal@ksu.edu.sa

0855804

malsayed@ksu.edu.sa

0855804

rotaibi@ksu.edu.sa

0850505

halkhkeeb@ksu.edu.sa

0855055

مشاعل فهد السيد
رمي عبدالرمحن العبييب
هدي عمر اخلطي
هيا حممد الدوسري

haya@ksu.edu.sa

نورة عبداهلل التكبيسي

nalkubaisi@ksu.edu.sa

ريهام مصلح األمحدي

realahmadi@ksu.edu.sa
ldsarar@ksu.edu.sa

0855005

داليا سعيد ال سرار
جنالء عبدالعزيز ال الشيخ

nalshaikh@ksu.edu.sa

0855005

أمل خلف الغامدي

ahamdan@ksu.edu.sa

085505

أجماد إبراهيم الربيع

aalrbiea@ksu.edu.sa

0855005

salshahrani@ksu.edu.sa

0855005

شروق حمسن الشهراين
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0850740

رؤي حممد القفيدي

البندري العرجاين

كلية العلوم

0855005

ralqufaidi@ksu.edu.sa

رمي منصور اجلويعي

معيد

aalgaralwi@ksu.edu.sa
halodini@ksu.edu.sa

منرية عبداهلل الدوسري
حماضر

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

طبيعة العمل
معيد

فين

االسم
اجلوهرة فهد العباد

alalabbad@ksu.edu.sa

0855005

يامسني عبدالرمحن الواصل

yasmeen@ksu.edu.sa

0850740

العنود طالل الفغم

aalfaghom@ksu.edu.sa

0855080

مها أمحد الشيخ

malsheikh@ksu.edu.sa

فبون حممد اخلليوي

fetoon04@ksu.edu.sa

خلود حممد العرجاين

kalerjani@ksu.edu.sa

هدى شيخ العيدروس

halaudros@ksu.edu.sa

0850858

أمساء عمر الشنقيطي

aalshangiti@ksu.edu.sa

0850858

نوف عبدالعزيز العليق

naloliq@ksu.edu.sa

0850858

aalasqah@ksu.edu.sa

0850858

maassaikr@ksu.edu.sa

0857008

aaqeel@ksu.edu.sa

0850858

أماين حممد اجللعود

aaljloud@ksu.edu.sa

0850858

مسر عبداهلل احلرايب

asamar@ksu.edu.sa

0857008

مالك عبداهلل الربيع

malrobia@ksu.edu.sa

0857008

أمل حممد الراجح

amalrajeh@ksu.edu.sa

0857008

سارة مبارك احلقباين

salhaqbani@ksu.edu.sa

0857008

أهلام عبدالرمحن القحطاين

elalqahtani@ksu.edu.sa

0857008

مها سامل الثويين

malthweny@ksu.edu.sa

0850080

نورة سامل الدوسري

nsaldosari@ksu.edu.sa

0850080

رائدة إبراهيم احلريب

raalharbi@ksu.edu.sa

0850080

مها إبراهيم القاسم

malqassiam@ksu.edu.sa

0855800

أمل محد األصقه
منال عبداهلل الصعيقر
اجلوهرة عبدالرمحن العقيل

باحث

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

0850740

كلية العلوم

91

طبيعة العمل
باحث

93

االسم
مي أمحد الغامدي

maialghamdi@ksu.edu.sa

0855800

مها براك الظفريي

maldhoferi@ksu.edu.sa

0850080

haldehish@ksu.edu.sa

0855800

غادة حممد الشوميان

gshowinan@ksu.edu.sa

0850080

البندري حممد اللحيدان

aalluhedan@ksu.edu.sa

0855800

نورة سليمان الصقعيب

nalsaggabi@ksu.edu.sa

0855800

شيخة خالد النمر

salnamer@ksu.edu.sa

0855800

مسيحة سليمان الشهري

salshihri@ksu.edu.sa

0850080

حوريه عبدالعزيز الدهيش

كلية العلوم

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

