كلية العلوم
العمل الفعلي

إسم الموظفة

اإلدارة
د.ميساء محمد منصورالقرشي

رقم التحويلة

scfb@ksu.edu.sa
وكيلة كلية العلوم
مساعدة وكيلة كلية العلوم للشوؤن
االكاديمية
مساعدة وكيلة كلية العلوم للشوؤن
االدارية
مديرة اإلدارة بكلية العلوم

8052061

ماجدة رابح عايد الحربي

مديرة مكتب الوكيلة

8056365

نجالء سعود عبدالعزيزالعشيوي

سكرتارية

8055403

منال محمد حسن العمري

سكرتارية

8056252

دالل عبدهللا عمر العبداللطيف

اتصاالت إدارية

8055929

مي عبدهللا عبدالعزيزالهزاع

سكرتارية

8056629

بلسم محمد إبراهيم البواردي

إتصاالت إدارية

8052974

سامية سعد منيع المطيري

إتصاالت إدارية

8055929

نجالء سعود عبدالعزيزالعشيوي

مديرة شؤون الموظفات

8055403

وجدان عثمان محمد أبو حيمد

نائبة مديرة شؤون الموظفات

8055946

ريم عبدالرحمن عبدالعزيزأبوحيمد

شوؤن الموظفات

8055946

أشجان عبدهللا علي السالم

شوؤن الموظفات

8055946

طرفه سعد حمد بن عقيل

شوؤن الموظفات

8055946

سهام محمدعبدالعزيزاليوسف

شوؤن الموظفات

8055946

ساره عبدهللا علي السالم

شوؤن الموظفات

8055946

حنان محمد علي البراهيم

شوؤن الموظفات

8055946

خديجة منصورعلي القحطاني

شوؤن الموظفات

8050605

د.حصة حمد عبدالعزيز الطالسي
د.إيمان سالم محمد األحمدي
غادة محمود أمين العلي

8051333
8055686
8055072

رابعة عبدهللا عبدالعزيزالعماري

شوؤن الموظفات

8050605

مها طاهر احمد باطاهر

شوؤن الموظفات

8050605

صفاء سعيد أبوبكر باطوق

شوؤن الموظفات

8050605

مضاوي عبدهللا محمد الصالح

شوؤن الموظفات

8050605

لولوه صالح يوسف الشايجي

شوؤن الموظفات

8056592

سلطانة ظافر عبدهللا العمري

شوؤن الموظفات

8055606

الجوهرة عبدالعزيز زيد بن بكران

شوؤن الموظفات

8050605

سوير فرج محمد الدوسري

شوؤن الموظفات

8050605

إيمان محمد عبدهللا آل طالب

شوؤن الموظفات

8050605

ميسون حمود فارس البلوي

شوؤن الموظفات

8050605

خلود سعد سليمان الشعيبي

شوؤن الموظفات

8055606

سهام سعد راجح البقمي

شؤون الموظفات

نوف صالح فرج البخيت

شؤون الموظفات

8055606

فاتن سليمان عبدهللا الدخيل

مديرة وحدة المالية

8055957

منال عبدالرحمن فهد السند

منسقة كلية العلوم (الشوؤن الماليه)

8055758

إيمان عبدهللا محمد الجبر

مسؤولة الرواتب الماليه

شذى محمد منصور الحميميدي

مالية

لمياء جمال عثمان الشنوني

مديرة وحدة لجنة الجداول

اسماء إبراهيم ناصر الدخيل

لجنة وحدة الجداول

سماهر محمد عبدهللا الجبر

لجنة وحدة الجداول

شمعه محمد حسين الذروي

لجنة وحده الجداول

هند منصور صالح الجريس

لجنة وحدة الجداول

نجالء ناصر عبد الرزاق الفواز

مديرة وحدة العالقات العامة

8055949

رؤى مسند عبدهللا المسند

عالقات عامة

8054322

نجالء خلف محمد الخلف

مشرفة االندية الطالبية

8055949

8055957

ريم عبدالعزيزمحمد الهزاني

وحدة االعالم

8056103

وفاء سعد عبدالرحمن الجدعان

اخصائيه إجتماعية

8056198

ميسون جمال عثمان الشنواني

اخصائية نفسية

8055698

ريم عبدهللا سعد الراشد

اخصائية إجتماعية

8052395

جواهر طعيميس غازي العتيبي

اخصائية إجتماعية

8050182

ريمه عبدالعزيز محمد الحريشي

مسوؤلة تصوير

8056637

لمى ابراهيم سعد اليحي

التصوير

البندري عبدالرحمن عبدالعزيز العتيبي

مكتبة

8056255

منيرة عبدهللا محمد الجبر

مكتبة

8056255

إيمان عبدالمحسن ناصر الزكري

إشراف قاعات

8055979

لمياء ناصر سعد البريدي

إشراف قاعات

8055979

منيرة حنثل جربوع القحطاني

إشراف قاعات

8055979

عواطف فهيد زويد المطيري

إشراف قاعات

8055979

نجاح عوض تركي العتيبي

إشراف قاعات

8055979

اشواق عبدهللا محمد الدقدق

إشراف قاعات

8055979

أمل فهد مبارك الدوسري

إشراف قاعات

8055979

مباركه إبراهيم مبارك الدوسري

إشراف قاعات

8055979

امل خالد عبدهللا الطرباق

جودة

8055384

هند عواد شطي السبيعي العنزي

جودة

8055384

رقية صالح عبدهللا التركي

جودة

8055384

منيره إبراهيم حمد المالك

مراسلة

زينب عبدهللا مرسال المرسال

مراسلة

رحمة علي عبده صديق

مراسلة

قسم علم الحيوان zoology@ksu.edu.sa
اإلداريات

لولوه سعود البدر

سكرتيره

8055373

خلود عبدهللا الرحمه

سكرتيره

8055373

مريم شائع العريني

سكرتيره

8055623

دارين بنت محمد العنزي

سكرتيره

8055623

حنان صالح ناصر السيف

سكرتيره

8055623

شروق علي حمد الدوسري

سكرتيره

8055373

الفنيات
أميرة حسن المحاسنة
البندري حمد الراجح
أمل صالح الحواس
هيفاء أحمد الحمدان
أروى عبدالرحمن الغازي
هبة أحمد يوسف المغربي
عبير محمد صالح الشهري
دالل ناصر محمد اليوسف
ريم محمد عبدهللا المقحم
أسماء سعد ضاوي الحربي
زينب محمد يحيى المساوي
سامية أحمد حسن المالكي
نائلة يوسف صالح الصغير

قسم الكيمياء العامة chemdep@ksu.edu.sa
اإلداريات
موضي نايف مساعد العتيبي

سكرتاريه

8055798

وسمية شامان المطيري

سكرتاريه

8055799

لولوة ضيف هللا سليم العتيبي

سكرتاريه

8055800

نائلة عبدالعزيز النايل

سكرتاريه

8055651

مشاعل محمد الحمدان

سكرتاريه

8055651

سارة مبارك المبرد

سكرتاريه

8055651

ريم عبدهللا نياف الرويس

سكرتاريه

8057836

عواطف سالم سعد البادي

اعتماد اكاديمي

8055854

مروة مفلح باروك الحربي

اعتماد اكاديمي

8055854

الفنيات
سلوى سليمان ابراهيم الحجاج

8056170

عيده سلمان سعد آل فراج

8056170

شريفة عائض سعيد االحمري

8056170

ندى علي عبدالعزيز المهوس

8056170

هنادي يعقوب يوسف الصقير

8056170

ريم عبدالرحمن محمد حباب

8056170

عبير عبدالعزيز عبدهللا بن رشيد

8056170

عبير سعد عبدالعزيز الطمره

8056170

هناء مصطفى محمد المانع

8056170

اسماء بداح عبدالعزيز العنقري

8056170

هند منصور عبد العزيز الرشيد

8055712

سارة عايض احمد االلمعي

8055712

عبير محمد صالح الصميت

8055712

ابتسام رباح حميدي الخطابي

8055712

منيرة محمد عبدالرحمن العقيل

8055712

منتهى محمد عبدهللا النغيمش

8055712

هيلة سيف سليمان السيف

8055712

نورة احمد سعيد الزهراني

8055712

نهلة محمد عباس الحربي

8055941

عائشة عبدهللا مسفر االحمري

8055941

ماجدة نايف عبدهللا الحمدان

8055651

رشا محمد عبدهللا الراجح

8055941

الجوهرة على عبدهللا الحميدي

8055941

سحرناصر معجب الغامدي

8055941

هياء ابراهيم جازع القحطاني

8055941

قسم الرياضيات mathf@ksu.edu.sa
اإلداريات
تماضرصالح محمد الرميح

ناسخ الة

العنود عبدالعزيز عبدهللا السعدون

ناسخ الة بلغتين

فايزة عوض محمدالشهري

ناسخ الة

الهنوف محمد حمدالعزاز

مساعد اداري

مها فهد مبارك الدوسري

مساعد اداري

عال محمد عبدهللا المزروع

مساعد اداري

اريج عبدالعزيز السويلم

مساعد إدارى

نوال مطلق خلف العتيبي

مساعد اداري

عفاف عبدالرحمن االسمري

مراقب طلبة

دانه خالد ابراهيم القدير

مساعد إدارى

نوره سالم البادي-ليست على رأس العمل

ناسخ ألة

8055619

الفنيات
رهام راشد محمد الغفيلي
موضي إبراهيم عبدالعزيزالبريدي

8056343

عبير بن علي سعد صوالن
غديرعبدهللا عبدالعزيز الحزيمي

8055972

عائشة بن محمد علي ظافر
صالحة عبدهللا عبدالعزيزالفصيلي

قسم الكيمياء الحيوية bch@ksu.edu.sa
االداريات
البندري عبدالرحمن الداود

سكرتارية

8055624

سارة عبدهللا الراشد

سكرتارية

8055624

هدى عبدهللا الرشيد

سكرتارية

8055624

غادة عبدهللا بن سعيد

سكرتارية

8052698

والء عبدالعزيز إبراهيم القاسم

سكرتارية

8052698

حنان الحجاج

سكرتارية

8052698

الفنيات
أريج عبد رب النبي

فنية

8052173

فوزية عبدهللا المالكي

فنية

8052173

ريم محمد إبراهيم العكيل

فنية

8052173

إيمان ماجد محمد القحطاني

فنية

8052173

سامية محمد عبدهللا السيف

فنية

8052173

دالل زيد نخيالن الحوطي

باحث

8052173

ريم إبراهيم الخضيري

فنية

8055948

شهيرة مبارك محمد العسيري

فنية

8055948

تماضر صالح عبدالعزيز الفوزان

فنية

8055948

دالل يوسف يعقوب الجريد

فنية

8055948

لطيف مداد العتيبي

فنية

8055948

رنا عبدالعزيز التركي

فنية

8050315

رميسة شفيع

باحث

8055731

مها فهد اليوسف

فنية

8052698

قسم اإلحصاء و بحوث العمليات stat@ksu.edu.sa
االداريات
بتول خالد عبدالرحمن الدعيج
هاجر محمد سليمان الطرباق
عزيزة عوض محمد الشهري
مي عبدهللا عبد العزيز الدهيشي

السكرتارية  +وحدة االعالم+وحدة
الجودة واالعتماد
السكرتارية  +لجنة السالمة
وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي
لجنة خدمة المجتمع +لجنة
التطوير والجودة

8055357
8055357
8050971
8050971

الباحثات
عيدة خلف غثوان العنزي
فاطمة إبراهيم محمد الدوه
نوره طعيميس غازي العتيبي
وديان عبدهللا محمد العباس

مكلفه بالعمل في وكاله الجامعة
للتخطيط و التطوير
لجنة المعامل  +لجنة الجداول
لجنة المعامل +لجنة االختبارات
لجنة المعامل  +لجنة الدراسات
العليا

8055478
8055478
8050971
8055357

قسم النبات و االحياء الدقيقة botanybransh@ksu.edu.sa
االداريات
سحمه إبراهيم محسن العمري

8055315

قماشه عمرمحمد الحمدان

8055315

جواهر إبراهيم القويفلي

8055315

حصة مناحي ضحيان البقمي
آسيا محمد محمد الحمد
بشاير علي صالح العمير
منيرة سعد عبدالكريم النوفل
سهام محمد ناصر المسيند
فاطمة سعود محمد الكبيري
جميلة محمد دحمان الشهري
حنان سليمان محمد اليوسف
حنان مناحي ضحيان البقمي

8055315

الفنيات
هدي شيخ محمدالعيدروس

8056350

مها سالم كسار الثويني

8056106

أسماءعمر مختار الشنقيطي

8056350

امل محمد عبدهللا االصقه

8056350

فاتن عبدالرحمن محمد المطرود
منال عبد هللا محمد الصعيقر
الجوهره عبد الرحمن صالح العقيل

8056350

سميحه حسن غرمان الشهري
اماني محمد أحمد الجلعود

8056350

سمرعبدهللا راشد الحرابي
مالك عبدهللا على الربيع
امل محمد عبدهللا الراجح
سارة مبارك عبدهللا الحقباني
الهام عبدالرحمن يحيي القحطاني
نوف عبدالعزيز محمد العليق
نوره سالم الدوسري
رائده ابراهبم عبدهللا الحربي
مها ابراهيم محمد القاسم
لطيفه عبدالرحمن محمد الحميد
مها براك ضياع الظفيري
شيخة خالد حريميس النمر

8055326

حوريه عبد العزيز الدهيش

8055326

غادة محمد مسلم الشويمان
البندري محمد عبدهللا الحيدان

نورة سليمان عبدهللا الصقعبي
سميحة حسن غرمان الشهري
ريما سعود فهد الجريس
مي أحمد سعيد الغامدي

8055326

قسم الفيزياء phys@ksu.edu.sa
االداريات
ميعاد منصور أحمد الدريهم

أعمال سكرتارية

8055423

منى عوض محمد الشهري

شؤون طالبات الدراسات العليا

8055408

لمياء ماجد جاسم التركي

شؤون طالبات الدراسات العليا

8055408

أمل محمد عبدهللا الجريس

سكرتيرة المعامل  +الفنيات

8056172

تركية بدر صقر العتيبي

االعتماد األكاديمي

8056269

نعيمة سعد معيذر المعيذر

أعمال سكرتارية

8055423

هنادي عبدالرزاق عبداللطيف الحسينان

حجز القاعات للدراسات العليا

8056172

ابتسام سالم القحطاني

شؤون طالبات البكالوريوس

8056172

مصرية سعد منيع المطيري

شؤون أعضاء هيئة التدريس

8056172

الفنيات
إيمان إبراهيم عبدالعزيز العبد الكريم

محلل مختبر

8055472

نعيمة عبد العزيززيد العبودي

8055436

هزعة ساير هلو العنزي

8055436

وضحى خلف غثوان العنزي

8056312

نهى سعيد حسن األسمري

8056312

لمى مطيران عايش العنزي

8056312

هيا عبد العزيز عبدهللا التميمي

8055436

هيا سليمان محمد الدريهم

8056312

امل جزاء عشيش الحربي

8056312

أروى عبد الرحمن عبدالعزيزالعريني

8056312

مريم ملحق عتيق العتيبي

8055436

هاجر عبد هللا حمد الدخيل

8055436

ابتسام جبريل على حدادي

8056312

مشاعل أحمد عبدهللا المشعل

8056312

منال عثمان محمد العثمان

8056312

سارة صالح سعد الزيد

8055436

فاطمة سليمان محمد الفيفي

باحث +فني مختبر

8055436

سارة ناصر عبدهللا اليمني

باحث +فني مختبر

8055472

حياة سعيد عواض الثبيتي

باحث +فني مختبر

8055472

غادة حمد زيد الصويغ

االعتماد االكاديمي

8056269

تهاني علي حسن الشهري

فني مختبر
 +شؤون طالبات البكالوريوس
لجنة البحث العلمي

8056312

حنان عوضه آل عكشة الشهري

8055472

