كـلـي ــة الصيدلة

كلية العلوم

10

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

االسم

هاتف المكتب

كلية الصيدلة
وكلية كلية الصيدلة

د.نوف حممد الرشيد

الفاكس

0854500

الستكرتارية

nrasheed@ksu.edu.sa

0858880

آالء علي الرومي

alalroomi@ksu.edu.sa

0855780

مشاعل عبداهلل طال

mbintalib@ksu.edu.sa

0855070

ليلى حممد الطميحي

ltumaihi@ksu.edu.sa
noralmeshari@ksu.edu.sa

0850485

نورة زيد املشاري

ratarboush@ksu.edu.sa

0855084

nalmmberk@ksu.edu.sa

0855405

ssowar@ksu.edu.sa

0850070

malshihri@ksu.edu.sa

0855857

hhalsalem@ksu.edu.sa

0850748

إيناس أمحد زكريا

dhanahi@ksu.edu.sa

0850058

سؤدد يوسف احلزميي

salhzem@ksu.edu.sa

0850700

عزة عبداهلل األمسري

Azalasmary@ksu.edu.sa

0850700

نداء فهد العثمان

naluthman@ksu.edu.sa

0850740

مصلحه خليفة السلمي

malsolami@ksu.edu.sa

0850007

مها ضيف اهلل العمري

mahalamri@ksu.edu.sa

0850007

وفاء علي الدخيل

wdkheel@ksu.edu.sa

0850070

خالدة حممد الشنطي

kalshanti@ksu.edu.sa

0850070

salleaboon@ksu.edu.sa

0850058

رئيسة وحدة البطوير اإلداري

رغدة محزة أبوطربوش

الفاكس

0854500

وحدة البطوير اإلداري

نوف حممد املبرييك
سامية عبدالرزاق سوار

رئيسة وحدة اجلودة والبطوير

مىن حممد الشهري

الفاكس

0854008
هدى سامل السامل

وحدة اجلودة والبطوير

ساره حممد اللعبون

18

كلية الصيدلة

طبيعة العمل
رئيسة وحدة املالية واملشرتيات

االسم
ملياء حممد املشعل

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

lalmeshal@ksu.edu.sa

0850080

walqusi@ksu.edu.sa

0850070

salmodimeagh@ksu.edu.sa

0850070

halghanem@ksu.edu.sa

0850778

aaltwejri@ksu.edu.sa

0850570

rorfali@ksu.edu.sa

0855854

nawalmalki@ksu.edu.sa

0850050

halahmadi@ksu.edu.sa

0855004

منال سعد مجعه

mbanjumah@ksu.edu.sa

0855004

وداد حممد اهلزاع

whazzaa@ksu.edu.sa

0858585

سفره عبداهلل البقمي

saalbogami@ksu.edu.sa

0850707

موضي فهيد السبيعي

malsubay@ksu.edu.sa

0850707

رئيسة وحدة تطوير املهارات

فاطمة عبدالعزيز العمري

falomary@ksu.edu.sa

0850784

وحدة تطوير املهارات

مها مسفر املالتكي

malmalkia@ ksu.edu.sa

0850007

رئيسة املتكببة

منـال عبـدالـله العبــدان

malabdan@ksu.edu.sa

رويــدا ناصــر الزغيبــي

ralzoghaipi@ksu.edu.sa

جــوزاء غــازي العبيبــي

jalotibe@ksu.edu.sa

وضحــه فاتــن السبيعــي

wshoja@ksu.edu.sa

وجدان عبدالتكرمي القوسي
وحدة املالية واملشرتيات

مسيه خالد املدمييغ
هاجر عبدالرمحن الغامن
أريج عبداهلل البوجيري

رئيسة وحدة الدعم واإلرشاد الطاليب

رها سعود اورفلى
نوال حممد املالتكي
هدى سلوم األمحدي

وحدة الدعم واإلرشاد الطاليب

املتكببة

وجــدان حممــد الوسيــدي
رئيسة وحدة البدري الصيديل امليداين

ساره إبراهيم خباري
هبية عبدالرمحن اجلربين

صيدالنيات

اببسام عبدالرمحن اجلساس
مها عبدالعزيز املشعل

walwasidi@ksu.edu.sa

0850004
0850004

sbukhari@ksu.edu.sa

0855008

Baljebreen@ksu.edu.sa

0850800

ealjassas@ksu.edu.sa

0857040

mahalmeshal@ksu.edu.sa

0855070

كلية الصيدلة

12

طبيعة العمل
صيدالنيات
موظفات الوحدة
رئيسة وحدة تقنية املعلومات والبعامالت اإللتكرتونية
وحدة تقنية املعلومات والبعامالت اإللتكرتونية

االسم
سلوى حممد فالتة

salfallatah@ksu.edu.sa

0855740

جواهر فهد الوايلي

jalwaily@ksu.edu.sa

0855787

ساره سفر الدوسري

saldosariy@ksu.edu.sa

0850857

مرمي محد احلريب

mhalharbi@ksu.edu.sa

0855004

بدور سلمان املطريي

bealmutairi@ksu.edu.sa

شذى سليمان اليعيش

salyaeesh@ksu.edu.sa

مسرية عبداهلل الشهري

salshehry@ksu.edu.sa

جنالء عبداهلل الشهري

nalshehre@ksu.edu.sa

هديل عبدالرمحن الزامل

haalzamil@ksu.edu.sa

رئيسة وحدة املعامل وسالمة املخبربات

مجيلة أمحد عايدية

صيدالنيات

ميسون سعد الغامدي

malgahmedy@ksu.edu.sa

نوف سلطان املطريي

alnouf@ksu.edu.sa

إداريات الوحدة

0858800
0855008

نورة معج القحطاين

noualqahtani@ksu.edu.sa

0850885

taldhlan@ksu.edu.sa

0855008

مىن عبدالقادر فالته
نورة أمحد الغزواين
وفاء بتكر فالته

maldhahri@ksu.edu.sa
monfallatah@ksu.edu.sa

0850550

nghazwani@ksu.edu.sa
wfallatah@ksu.edu.sa

رمحة أمحد كشناوي

ralkashnawi@ksu.edu.sa

إيناس عمر السباك

esabbak@ksu.edu.sa

منرية ناصر الشهراين

mnalshahrani@ksu.edu.sa

مها عبد الرمحن الرويبع

كلية الصيدلة

0858785

هند علي الدخيل

مشاعل منصور الظاهري

فنيات الوحدة

jaidyah@ksu.edu.sa

0850070

henaldakheel@ksu.edu.sa

تغريد صغري الشراري

19

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

malroata@ksu.edu.sa

0858070

0858800

طبيعة العمل

االسم

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

فاطمة أمحد فالته

fallatah@ksu.edu.sa

عهود زيد الدهام

aaldham@ksu.edu.sa

أريج حيىي مؤذنة

amothna@ksu.edu.sa

رئيسة وحدة الشؤون اإلدارية

مجيلة إبراهيم اهلبدان

jalhabdan@ksu.edu.sa

0850700

الستكرترية

بيان إبراهيم العريفي

balaifi@ksu.edu.sa

0858045

رئيسة وحدة شؤون املوظفات

ليلى عبدالرمحن السعدي

lalsaadi.c@ksu.edu.sa

0855080

فنيات الوحدة

غادة محزة أبو طربوش

وحدة شؤون املوظفات

وحدة العالقات العامة
رئيسة وحدة الشؤون األكادميية

0850508

أشواق علي الرومي

asalroomi@ksu.edu.sa

لولوة عبدالعزيز النمر

lalnemer@ksu.edu.sa

0858070

رمي سعود الطريري

ralturiy@ksu.edu.sa

0855005

مرام صاحل البوجيري

maltwjri@ksu.edu.sa

0855005

نورة عبداهلل العبييب

nalotibei@ksu.edu.sa

مسية ناصر الصبيح

salsubih@ksu.edu.sa

زين حسني العنزي

zalonaze@ksu.edu.sa

0850858

روايب علي الرتكي

raalturki@ksu.edu.sa

0855557

ساره توفيق الرشيد

salrasheed@ksu.edu.sa

0850485

rmjajli@ksu.edu.sa

0850858

حصه أمحد التكنهل

halknhel@ksu.edu.sa

0850500

فايزة مانع السعيد

fasaeed@ksu.edu.sa

رمي إبراهيم جملي
رئيسة وحدة العالقات العامة

ghtarboush@ksu.edu.sa

0858800

0855800

0850805

منرية حممد االمري

malamier@ksu.edu.sa

صفاء على الياسني

salyasian@ksu.edu.sa

0858070

fyalqahtani@ksu.edu.sa

0855470

فلوه صاحل القحطاين

كلية الصيدلة
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طبيعة العمل

االسم
عائشة عبداهلل حساين

وحدة الشؤون األكادميية

ahassani@ksu.edu.sa

0858005

آمنة حسن فقيهي

amfakihe@ksu.edu.sa

0855008

أمرية ظافر الشهري

alamirah@ksu.edu.sa

0850408

نورة حممد اهلاجري

noalhajri@ksu.edu.sa

0850850

رمي عبداهلل الطيار

raltayyar@ksu.edu.sa

0855745

سارة سلطان احلبيشي

salhobeishy@ksu.edu.sa

0850850

هيفاء مبارك الدوسري

hdosre@ksu.edu.sa

0858480

jalmotawi@ksu.edu.sa

0855000

talkhudhairy@ksu.edu.sa

0855500

اببهال حممد الغيث

ealghaith@ksu.edu.sa

0855400

مرام إبراهيم الشربي

malshabre@ksu.edu.sa

0850700

أماين حممد الشوميان

aalshowiman@ksu.edu.sa

0858005

أروى صاحل املفرييج

aalmfareig@ksu.edu.sa

0855008

لولوة حممد اخلضريي

lmohammd@ksu.edu.sa

0858480

جهري حممد املطيويع
هتاين إبراهيم اخلضريي

دميا خالد القدير

dalghdare@ksu.edu.sa

0850700

هدى عبداهلل الراشد

halrashed5@ksu.edu.sa

بدور جباد العبييب

bedalotaibi@ksu.edu.sa

0850700

رئيسة وحدة الدراسات العليا

نوال مسي املسي

nalmusayeib@ksu.edu.sa

0850000

وحدة الدراسات العليا

غدير فرحان العبييب

aghadeer@ksu.edu.sa

0850008

رئيسة وحدة خدمة اجملبمع

أميمة حممد اجلوهري

omaimah@ksu.edu.sa

0850705

سارة عبداهلل طال

sbintalib@ksu.edu.sa

0850080

مي علي العطية

malattiah@ksu.edu.sa

0855004

لولوه أمحد الغامدي

lalghamdi@ksu.edu.sa

0850005

وحدة البصوير

وحدة خدمة اجملبمع
رئيسة وحدة االتصاالت اإلدارية

17

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

كلية الصيدلة

طبيعة العمل
وحدة اإلتصاالت اإلدارية

االسم
أمساء عبداهلل املقيل

aalmuqil@ksu.edu.sa

0850885

حنان عوض املالتكي

halmalki@ksu.edu.sa

0850500

kfahad@ksu.edu.sa

0850005

سارة سامل الشريف

sshareef@ksu.edu.sa

0850085

اجلوهرة عبدالعزيز الرتكي

jalturki@ksu.edu.sa

0850085

خولة فهد املفرج
متكب املبابعة

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

قسم علم األدوية والسموم
وكيلة قسم علم األدوية والسموم
الستكرتارية
أسباذ مشارك

nrasheed@ksu.edu.sa

0858000

د.نوف بنت حممد الرشيد
مىن عبداهلل سعود

mbintailb@ksu.edu.sa

0850000

أمينة عوض العبييب

amaalotaibi@ksu.edu.sa

0850055

نوال حممد الرشيد

nalrasheed@ksu.edu.sa

0858008

hyacub@ksu.edu.sa

0850000

هزار إبراهيم يعقوب
أمل مجيل فطاين
ليلى حممد حسن فضة

أسباذ مساعد

lfadda@ksu.edu.sa

0855000

هالة أبوالفبوح عطية

hsalem@ksu.edu.sa

0850000

جنالء فبحي العرايب

nelorabi@ksu.edu.sa

0858004

yieldez@ksu.edu.sa

0850080

يلدز عبداخلالق بسيوين
نورة عبداهلل البتكريي

حماضر

amfatani@ksu.edu.sa

nalbekairi@ksu.edu.sa

أمرية حممد عبدالرحيم

amibadr@ksu.edu.sa

0855008

هتاين خليف الشمري

talshammary@ksu.edu.sa

0850070

أحالم حممد احلسيين

aelhusaini@ksu.edu.sa

0854508

ليلى عبداهلل اخلراشي

lalkharashi@ksu.edu.sa

قمرا محد القحطاين

ghamad@ksu.edu.sa

حنني عبداهلل املزروع

halmazroua@ksu.edu.sa

0855575
0858074

كلية الصيدلة
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طبيعة العمل

حماضر

صيدالنيات

فين

15

كلية الصيدلة

االسم

البريد اإللكتروني

أالء أمحد العنبيت

aalanteet@ksu.edu.sa

اجلازي سامي املزيد

aalmaziad@ksu.edu.sa

أمساء سامي العنيزي

aaloneazi@ksu.edu.sa

عبري عبدالتكرمي العبيداء

aalobaida@ksu.edu.sa

حنان خالد الغبيوي

halghibiwi@ksu.edu.sa

نوف طالل الدامري

naldamri@ksu.edu.sa

مروة حممد السمهري

malsamhri@ksu.edu.sa

هيا حممد الراجح

hmalrajeh@ksu.edu.sa

إميان عبداهلل القرين

imalqarni@ksu.edu.sa

هند ناصر العبييب

hialdajani@ksu.edu.sa

وداد شبيلي صروي

wsarawi@ksu.edu.sa

هاتف المكتب
0850870
0858074

0850755

0850000

ملى فهد اخلضر

lalkhader@ksu.edu.sa

أنفال فهد دايل

abindayel@ksu.edu.sa

ملى فواز فرعون

lpharaon@ksu.edu.sa

دالل أمحد اخلل

dalkhelb@ksu.edu.sa

هناء حممد احلريب

haalharbi@ksu.edu.sa

إميان علي الدحيم

imanbio@ksu.edu.sa

0850055

عواطف علي املغرم

aalmugram@ksu.edu.sa

0855040

فاطمة فرحان العنزي

alfatimah@ksu.edu.sa

خولة خليف العنزي

kalanzi@ksu.edu.sa

مرمي عبداهلل الزاهر

malzahir@ksu.edu.sa

دعاء عبدالوهاب مطيع

dalmutea@ksu.edu.sa

إميان يوسف اجلاسم

ealjassim@ksu.edu.sa

0850870

0855004

طبيعة العمل
فين

االسم
عبري عمر أمحد
إميان حسني حسن

باحث

مها عبدالرمحن األمني
هناء جني العجمي
رحاب أمحد علي

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

ahabeer@ksu.edu.sa

0855004

ihasan@ksu.edu.sa

0858000

Mahaali@ksu.edu.sa

0855040

halajmi@ksu.sa

0858008

reali@ksu.edu.sa

قسم الصيدالنيات
وكيلة قسم الصيدالنيات
الستكرتارية

أسباذ مشارك

أسباذ مساعد

حماضر

د.ساره إبراهيم خباري

sbukhari@ksu.edu.sa

0855008

أمل عبدالعزيز العجالن

Amalajlan@ksu.edu.sa

0850400

عزة حممد املطريي

aalmoutairy@ksu.edu.sa

0858480

هند عبدهلل الصاحل

hialsaleh@ksu.edu.sa

0850808

هناء عبداملنعم الصغري

helsaghir@ksu.edu.sa

0858055

أميمة حممد اجلوهري

omaimah@ksu.edu.sa

0850705

مىن حممد أبو الفبوح

mkhatib@ksu.edu.sa

0855805

مها عبدالعظيم حممد

mazeem@ksu.edu.sa

0855004

فضيله صفوق العنزي

faleanizy@ksu.edu.sa

0850050

فلوه حيىي القحطاين

fyalqahtani@ksu.edu.sa

0855470

بشرى توفيق القضي

bquadeib@ksu.edu.sa

0850080

fagih@ksu.edu.sa

0850050

آمال السائح أبوالعال

aelsaih@ksu.edu.sa

0855800

عزه حممد زكريا

ahanafi@ksu.edu.sa

0850475

مسر عبدالعزيز عفيفي

safify@ksu.edu.sa

0850505

دعاء حسن الشورى

dalahora@ksu.edu.sa

0850785

بسمة ناصر الدوسري

baldosari@ksu.edu.sa

0855800

إميان حممد الفقيه

كلية الصيدلة
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طبيعة العمل

االسم
العنود صنهات املرشدي

حماضر

marshady@ksu.edu.sa

0855858

ريهاف راضي الفرج

ralfaraj@ksu.edu.sa

0850080

لبىن يوسف عشري

Lashri@ksu.edu.sa

العنود حممد الطالل

alanoud@ksu.edu.sa

جنود عبدالعزيز البوجيري
معيد

ساميه احلرير احلربدي
يف علي التكثريي

falkathire@ksu.edu.sa

0850800

روان أنور فبيحي

rfitaihi@ksu.edu.sa

0850507

asalsalhi@ksu.edu.sa

0850500

salsaif@ksu.edu.sa

0855784

nenazi@ksu.edu.sa

0850580

salmarshadi@ksu.edu.sa

0850074

نورة عودة العنزي
سلمى صنهات املرشدي
نوال طالل العنزي

nalanaze@ksu.edu.sa

أمريه حممد العنزي

amalanzi@ksu.edu.sa

بشاير علي العصفور

balasfour@ksu.edu.sa

رباب حممد الصريويف

ralsarufi@ksu.edu.sa

فاطمة جني اخلليفة

falkalifah@ksu.edu.sa

صفاء علي القحايف

salqhafi@ksu.edu.sa

حنني إبراهيم شقريان

halshooqiran@ksu.edu.sa

مرام شالش الشمري

maalshamari@ksu.edu.sa

لطيفة ناوي العنزي
ندى داود نصار
مهاة عبد الرزاق العنزي

13

كلية الصيدلة

nalthwaigri@ksu.edu.sa
salhabardi@ksu.edu.sa.

شيخة حممد السيف

فين

0850480
0855854

علياء سليمان الصاحلي
صيدالنيات

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

Lalanazi@ksu.edu.sa
nbinnassar@ksu.edu.sa
Mahalanazi@ksu.edu.sa

0850507

طبيعة العمل
فين

البريد اإللكتروني

االسم
رنا عبد الغين املطريي

ranalmutairi@ ksu.edu.sa

سهى فايز الغامدي

suhalghamdi@ksu.edu.sa

هاتف المكتب
0850507

قسم العقاقير
وكيلة قسم العقاقري
ستكرتارية

أسباذ مشارك

د.اببسام سعد الشدى

ealsheddi@ksu.edu.sa

0858500

رميا حممد الشهري

realshehri@ksu.edu.sa

0858874

حصه مسفر املالتكي

healmalki@ksu.edu.sa

0850408

halkudhairy@ksu.edu.sa

0858805

ملياء عبداهلل املطريي

laalmutairi@ksu.edu.sa

0850004

أريج حممد الطويل

amaltaweel@ksu.edu.sa

0850875

تغريد عبده شحاته

tshehata@ksu.edu.sa

0858847

رباب عبداملنعم الدي

realdib@ksu.edu.sa

0850008

nalmusayeib@ksu.edu.sa

0850000

gfewzy@ksu.edu.sa

0858400

halyousef@ksu.edu.sa

0850088

هيفاء عبدالعزيز اخلضريي

نوال مسي املسي
غاده أمحد فوزى
حنان حممد اليوسف
مي حممد عبداهلل لعقيل
شذى حممد املعصراىن

salmassarani@ksu.edu.sa

0855040

rorfali@ksu.edu.sa

0855854

شاجفبا بريفن

shakhan@ksu.edu.sa

0850080

مسرات امينا حيدر

mamina@ksu.edu,sa

0850088

نيداء ناير فارشوري

nfarshori@ksu.edu.sa

0850705

رها سعود اورفلى
أسباذ مساعد

معيد

maloqail@ksu.edu.sa

جواهر محد القحطاين
حنان حيي العايت
هيفاء شامي الظاهري

jalqahtani@ksu.edu.sa
hati@ksu.edu.sa

0850708

halzahri@ksu.edu.sa

كلية الصيدلة
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طبيعة العمل
معيد

صيدالنيات

االسم
غاده عبداهلل احلزميي

galhozaimy@ksu.edu.sa

غاده عبدالعزيز احلمود

galhamoud@ksu.edu.sa

إميان على الرتكي

emalturki@ksa.edu

جنالء جاسم الزيد

njalzaid@ksu.edu.sa

منريه جاراهلل القحطاين

mjalqahtani@ksu.edu.sa

ربا حممود الصباغ باحث

ralsabbagh@ksu.edu.sa

بسمه عبداهلل العنزي

balenezi@ksu.edu.sa

0850077

galkhamies@ksu.edu.sa

0850077

مىن دحام العنزي

monalenazu@ksu.edu.sa

0855580

عزيزه حممد احمليسن

aalmohiusen@ksu.edu.sa

أثري ناصر ينبعاوي

atheerny@ksu.edu.sa

مرام صويلح العنزي

almaram@ksu.edu.sa

مرمي علي السعيد

maalsaeed@ksu.edu.sa

مرام صياح العنزي

kyami@ksu.edu.sa

0855508

maleunzi@ksu.edu.sa

والء عبداهلل السبهان

walsabhan@ksu.edu.sa

ندى شقران الرشيدي

nalrashedi@ksu.edu.sa

مسرية عبداهلل احلويطي

faalsharari@ksu.edu.sa

فاطمة حممد الشراري

faalsharari@ksu.edu.sa

مىن عيسى خويري

mkhwery@ksu.edu.sa

نوف حسني العييد

naloyeed@ksu.edu.sa

فايزة عطا اهلل البلوي
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0850000

اببسام ناصر السلطان

خلود عبداألمني يامي

كلية الصيدلة

0850708

ealsultan@ksu.edu.sa

غاده عبدالعزيز اخلميس

فين

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

falblwy@ksu.edu.sa

0855505

طبيعة العمل
فين

االسم
فضيه عطا اهلل البوي

البريد اإللكتروني
falblwi@ ksu.edu.sa

هاتف المكتب
0855508

قسم الكيمياء الصيدلية
وكيلة قسم التكيمياء الصيدلية
الستكرتارية

د.نورة زومان الزومان

nalzoman@ksu.edu.sa

085008

أشواق إبراهيم الدغيّم
جنود دميثان املطريي

aaldogem@ksu.edu.sa

0855045

anjood@ksu.edu.sa

0855408

وفاء سعيد العمري

wsalamri@ksu.edu.sa

0850870

اببسام عمهوج العبييب

aebtesam@ksu.edu.sa

0855458

ealabdullah@ksu.edu.sa

0850005

hshalaby@ksu.edu.sa

0850000

malmutbiri@ksu.edu.sa

0855580

نادية مجيل حارس

nharess@ksu.edu.sa

0850050

مىن حممد الشهري

malshihri@ksu.edu.sa

0855857

فاطمة عبدالعزيز العمري

falomary@ksu.edu.sa

0850784

سارة طارق الرشود

salrashood@ksu.edu.sa

0858000

هدى سامل السامل

hhalsalem@ksu.edu.sa

0850748

هياء إبراهيم اجلوهر

haljohar@ksu.edu.sa

0855077

رمي إبراهيم الوابلي

rawabli@ksu.edu.sa

0850858

حنني سعود مارنقا

hmarenga@ksu.edu.sa

0850077

رمي حممد ابوحجيل

rabuhejail@ksu.edu.sa

0850077

hasiri@ksu.edu.sa

0850077

مجيلة حممد الشهري

jalshehri@ksu.edu.sa

0850700

مشاعل غامن العنزي

almashael@ksu.edu.sa

0850080

halshibl@ksu.edu.sa

0850750

إببهال سليمان العبداهلل
هدير حممد شليب
أسباذ مشارك

أسباذ مساعد

معيد

مها سلطان املطريي

هنادي حسني عسريي

حنان حممد الشبل

كلية الصيدلة
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طبيعة العمل

معيد

االسم
شروق حممد الطويل

shaltaweel@ksu.edu.sa

هالة شبي املطريي

alhalah@ksu.edu.sa

منال مصلح العنزي

manalenazi@ksu.edu.sa

فاطمة صاحل البلوي

fsaleabawi@ksu.edu.sa

ساره مقرن الربيع

صيدالنيات
باحثة

فين

0850080

salrubia@ksu.edu.sa

ندى سامل الذياب

naaltheyab@ksu.edu.sa

0850080

هناء حممد البوجيري

haltuwajri@ksu.edu.sa

0850750

فاتن حممد العضي

falodaib@ksu.edu.sa

دمية عوض الرتكي

dalturki@ ksu.edu.sa

0850700

تبيان عمر مريغين

tmirgany@ksu.edu.sa

0850007

هديل عبدالتكرمي الغبني

halghobin@ksu.edu.sa

أروى منصور احملمدي

aalmahammadi@ksu.edu.sa

فريده هليل العنزي

fhalenez@ksu.edu.sa

خدجية حممد برناوي

kbarnawi@ksu.edu.sa

خدجية عمر املساوي

kalmasawi@ksu.edu.sa

زهراء صادق الدار
فضيلة عباس آل فاضل
والء إبراهيم علي
عفاف عيسى السروج
زهره عباس احلتكري
حصه حممد الشوميان
يف سعيد الربكات
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0850700

0850750

مسبوره هدي الشمري

كلية الصيدلة

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

malshammaru@ksu.edu.sa

0855075

zaldar@ksu.edu.sa
falfadal@ksu.edu.sa
wqaraale@ksu.edu.sa
fayalbarakat@ksu.edu.sa
halshowiman@ksu.edu.sa

0855800

fayalbarakat@ksu.edu.sa

0855075

طبيعة العمل

االسم
رقيه فريد املربوك

فين

البريد اإللكتروني
rmabrook@ksu.edu.sa

أشواق علي العنزي

asalenizi@ksu.edu.sa

مها عامر املطريي

mmaha@ksu.edu.sa

أبرار عوض املطريي

abralmutairi@ksu.edu.sa

أشواق عثمان أبا حسني

aabahussain@ksu.edu.sa

هاتف المكتب
0855075
0855800

قسم الصيدلة اإلكلينيكية
وكيلة قسم الصيدلة اإلكلينيتكية
الستكرتارية

أسباذ مشارك

د.مها مشعل الرشيد

mahalrasheed@ksu.edu.sa

0858578

عبري عبدالرمحن املقرن

aalmigrel@ksu.edu.sa

0850070

نوال جزاء احلريب

njalharbi@ksu.edu.sa

0850075

أمرية عيسى العيسى

amalissa@ksu.edu.sa

0850005

سيناء عبداحملسن العقيل

salageel@ksu.edu.sa

0850507

نورة عثمان أبامني

nabanmy@ksu.edu.sa

0850507

ملياء صاحل النعيم

lalnaim@ksu.edu.sa

0850408

gbawazeer@ksu.edu.sa

0855758

هيا حممد امللق

Halmalaq@ksu.edu.sa

0857050

هديل عبدالرمحن القفيدي

halkofide@ ksu.edu.sa

0850004

لينا فيصل عاشور

Lashour@ksu.edu.sa

0850058

نوف حممد العودة

naloudah@ksu.edu.sa

0850000

هنلة عقيل العقيل

nalageel@ksu.edu.sa

بسمة يوسف كنباب

Kentab@ksu.edu.sa

لبىن عبد اهلل اجلفايل

Laljaffali@ksu.edu.sa

0850785

جوزاء فهد السبهان

Jawza@ksu.edu.sa

0850770

Sjokhab@ksu.edu.sa

0855054

غادة عبد الرحيم باوزير
أسباذ مساعد

حماضر

صاحلة علي جوخ

0850050

كلية الصيدلة
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طبيعة العمل

االسم
هدى عبد العزيز العويرضي

حماضر

مجيلة أمحد السعيدان
منرية منصور الوهييب

mwhaibi@ksu.edu.sa

نورة حممد العصيمي

nalosaimi5@ksu.edu.sa

سجى محيد املزروع

Salmazrou@ksu.edu.sa

غادة إبراهيم أبوحيمد

salaujan@ksu.edu.sa

إمبنان معال احلريب

emtalharbi@ksu.edu.sa

0850000

هنى عبد اهلل العلوال

nalaloola@ksu.edu.sa

سارة عبدالرمحن العسيمي

salosaimy@ksu.edu.sa

نورة عبداهلل اخلضري

naalkhudair@ksu.edu.sa

نورة عرفان قلعجي

nakalagi@ksu.edu.sa

0850000

بسمة حامد الفاجح

balfajeh@ksu.edu.sa

0850050

غادة أسعد عسريي

gassiri@ksu.edu.sa

0850084

aalsubaiti@ksu.edu.sa

هيله عبدالرمحن املغرية

halmoghirah@ksu.edu.sa

رفعه حقي العجمي

realajmi@ksu.edu.sa

نوف إبراهيم املشعل

nialmeshal@ksu.edu.sa

رنا إبراهيم اجلديد

raljadeed@ksu.edu.sa

رانيا إبراهيم اجلديد

raaljadeed@ksu.edu.sa

هبه عبد العزيز الشايع
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0855054

ghaboheimed@ ksu.edu.sa

هنوف عمر الذي
مرام إبراهيم السويلم

كلية الصيدلة

0850058

0850084

أمل عطا السبييت

فين

Halowairdy@ksu.edu.sa
jalsaidan@ksu.edu.sa

شيخة صبحي العوجان

معيد

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

0855045

haldeeb@ksu.edu.sa
hibalshaya@ksu.edu.sa
malsuweleem@ksu.edu.sa

0855508

