كلية العلوم الطبية التطبيقية
العمل الفعلي

إسم الموظفة

اإلدارة

رقم التحويلة

F.E.D@ksu.edu.sa

نوال عبدهللا العثيمين

مديرة االدارة

8052014

أروى سعد القضيبي

مديرة مكتب الوكيلة

8050963

لمياء عبدالعزيز السجاء

سكرتاريه االداره

8050482

عهود عبدالعزيز المعمر

سكرتاريه الوكيله

ناهد محمد الجبيري

سكرتاريه الوكيله

8051751

إيمان محمد المجلي

مسؤولة الخدمات المساندة

8050482

منيرة راشد اللحيدان

سكرتاريه االدارة

8052076

جواهر بنت ناصر المبدل

شؤون الموظفات

8050821

عبير فهد العرفج

شؤون الموظفات

8052132

أمل عبدهللا الحمدان

شؤون الموظفات

8055412

ريوف عبدالرحمن الطويان

شؤون الموظفات

8052303

العنود عبدهللا الفريح

شؤون الموظفات

8050726

مها عبدهللا الشهراني

شؤون الموظفات

8052094

سارة فهد عبدهللا السبيت

شؤون الموظفات

8050492

حنان فهد الشديد

االتصاالت االدارية

8050594

مها عبدالرحمن اللحيدان

االتصاالت االدارية

8051821

البندري سعد الدخيني

االتصاالت االدارية

8051272

ابتسام سعد الجدعان

االتصاالت االدارية

8051658

بدرية غازي العتيبي

المتابعه االلكترونية

8051527

سارة سالم الظاهري

المتابعه االلكترونية

8051745

وفاء منصور الحمدان

االدارة االلكترونية

8050692

أريج سليمان المسيند

االدارة االلكترونية

8052827

أماني عبدالرحمن الغفيص

المتابعه االلكترونية

مها زيد بن طالب

المتابعه االلكترونية

8052081

نجالء راشد المبدل

المشتريات

8052342

سبيكه صالح الضبيب

المستودع

8052438

دانه وليد البراهيم

االدارة المالية

8050178

عذراء محمد الحربي

االدارة المالية

ايمان ناصر بن حمدان

االدارة المالية

خلود سعد الشايق

عالقات عامة

8051574

أمل عبدالعزيز الشريهي

نوال عبدالرحمن القروني

عالقات عامة
الحقوق الطالبية  /سكرتاريه
االدارة
االمتياز

8051574

8052039

الهنوف عبدالرحمن الطويان

االمتياز

8052385

سارة منصور الحمدان

االمتياز

8052349

رنده محمد السليمان

االمتياز

8050938

فاطمة محمد عبدالعزيز السليم

االمتياز

8050792

شماء محمد الدوسري

اخصائية اجتماعية

8052982

تهاني ناصر عبد هللا الناصر

اخصائية اجتماعية

8052982

مشاعل رشيد أبوقعيد

االرشاد والتوجيه

8051821

علياء حمد األحمد

االرشاد والتوجيه

نورة فهد الصويلح

االرشاد والتوجيه

مالك عمر العامر

االرشاد والتوجيه

نوير رويشد الدوسري

االرشاد والتوجيه

منى ناصر الصياح

االرشاد والتوجيه

نورة عبدالرحمن المليك

8052125

8052074

بدرية حمود الجميعة

مراسله

جهير عبدهللا الدمجان

مراسله

حليمة محمد زربطان

مراسله

أسماء عبدهللا الوايلي

تصوير

الجوهره صالح الصالح

مراسله

8052081

مها حسن المزروع

تعليم الكتروني

8052424

زهرة مرزوق أحمد

صيانه االت

8052616

هياء عبدهللا المبدل

8052074

8052074

8052897

تغريد عبدالعزيز العويس

سكرتاريه قسم التأهيل

8052036

هيفاء سعد الجدعان

سكرتاريه قسم التأهيل

8051381

وفاء سليمان الصقر

سكرتاريه قسم التأهيل

8050723

هيله محمد الخلف

سكرتاريه قسم التأهيل

8057807

سارة علي المعيلي

سكرتاريه قسم صحه المجتمع

8051657

هنوف عبدهللا الحبيب

سكرتاريه قسم صحه المجتمع

8052159

أريج ابراهيم الدوسري

سكرتاريه قسم صحه المجتمع

نورة عبدالرحمن الوهيبي

سكرتاريه قسم صحه االسنان

8052383

لطيفة خليفة الزريق

مشاعل ابراهيم العفيصان

سكرتاريه قسم صحه االسنان
سكرتاريه قسم صحه االسنان -
تكليف
سكرتاريه قسم صحة االسنان

8052047

8052484

تهاني محمد الحمدان

سكرتاريه قسم البصريات

8050629

منى عبدهللا الشهراني

سكرتاريه قسم البصريات

8051497

ندى عقيل العقيل

سكرتاريه قسم البصريات

8052586

نفالء جعفر القحطاني

سكرتاريه قسم البصريات
سكرتاريه قسم المختبرات
االكلينيكية
سكرتاريه قسم المختبرات
االكلينيكية

8052980

خلود حمد الحازمي

منال علي الغامدي
البندري عبدهللا القحطاني

8052383

8056782
8052669

سكرتاريه قسم المختبرات
االكلينيكية
سكرتاريه قسم المختبرات
االكلينيكية
سكرتارية قسم االشعه

8050947

سارة إبراهيم الزهراني

سكرتارية قسم االشعه

8050725

نورة فهد العبيد

سكرتارية قسم االشعه

8050659

ساره محمد كارشة

مديره العيادات

إيمان شاكر الشريف

العيادات

نوره رمضان الرويلي

العيادات

نهى احمد الزهراني

العيادات

8055236

آمنه مريشي العماري

العيادات

8051349

عايشة مساعد الصاعدي

العيادات

لولوه صالح العلي

العيادات

غادة محمد المباركي

العيادات

انهار محمد الحداد

العيادات

سحر فالح العتيبي

العيادات

الهنوف علي الدوك

العيادات

دعاء عبدالمؤمن جابر

قسم التأهيل

حنان عنتر العنزي

قسم التأهيل

8055898

نوف عبده معافا

قسم البصريات

8050362

نوير حمدان البلوي

االمتياز

هالة عبدهللا الدخيل

قسم علوم صحه المجتمع

ابتسام علي حكمي

قسم صحه االسنان

مشاعل صقرالعتيبي

قسم علوم المختبرات االكلينيكية

8051468

ساره فهد العرفج

شؤون الطالبات

8050741

رنا مسفرآل مسرع

شؤون الطالبات

8051871

ابتسام عبد الرحمن العدواني
هناء سليمان الصقر
منيرة سعد الجريد

8056623

8052912

8051576

8050276

8055147

ليلى علي رزيقي

شؤون الطالبات

8052310

فوز علي العوده

شؤون الطالبات

8050256

منيرة فهد القحطاني

شؤون الطالبات

8051894

بسمه عبد الرحمن الموسى

شؤون الطالبات

8051894

سهام حمود العنزي

االتصاالت االدارية

8050962

ساره صديان المطيري

قسم العلوم االشعاعية

8050634

رحاب احمد محمد

قسم العلوم االشعاعية

8051491

لولوه احمد الشمراني

قسم العلوم االشعاعية

8052097

مها طايل العتيبي

قسم العلوم االشعاعية

8050923

شيخه فهاد السبيعي

قسم علوم المختبرات االكلينيكية

8051439

ايمان عبدهللا الحيدري

قسم علوم المختبرات االكلينيكية

8055341

رجاء عبد هللا الغامدي

قسم علوم المختبرات االكلينيكية

8051439

أسماء صالح آل عقيف

الجودة

8050479

اميرة سعد الطلحة

الجودة

8052134

مي عبد هللا الجهني

الجودة

8051763

عبير محمد القسومي

الجودة

8052279

