كلية الطب البشري
إسم الموظفة

العمل الفعلي

رقم تحويلة

اإلدارة medicine@ksu.edu.sa
أشجان فهد ناصر البليعي

8055020

أماني خالد عبدالعزيز الرشود

8056885

أماني عبدهللا عبدالمحسن العليان
إيمان محمد أحمد الرشيد
البندري عبدهللا عيد العيد
تركية سالم زويد الزويد
تهاني علي عبدهللا المحمود

مسؤولة الحضور والغياب للتعليم
الطبي
رئيسة وحدة الطوارىء
المشرفة على وحدة المشتريات
والمستودعات
عاملة مشرحة

8052940

اتصاالت إدارية

8055784

تهاني ناصر عبدالرحمن العرفج

8055875
8052461
8052406

8050728

جميلة ظافر علي الشهراني

مراسلة

8055020

حصة عبدهللا عبدالعزيز الدريبي

سكرتيرة قسم علم وظائف األعضاء

8050193

حليمة محمد مفيد بن زيدان

شؤؤون موظفات

8052941

خزنة سعد حسين السهلي

اخصائية اجتماعية

8051165

خلود بنت أحمد العبدالكريم

مديرة شؤون الموظفات

8055781

دالل سالم زويد الزويد

عاملة مشرحة

8052940

زبيدة ناصر عبدهللا الدخيل

سكرتيرة قسم علم وظائف األعضاء

8055078

سارة صالح الحويطي العديني

شؤون الموظقات

8052232

سارة محمد عبدهللا العبيد

سكرتيرة إدارة المختبرات

8052857

شروق تركي فلحان بن حميدان

مشرفة على نادي الطالبات

8056284

عائشة فراج بن شار الشهري

مكتب الوكيلة

عواطف محمد سليمان الفهيد

أمينة مكتبة

غادة بنت حسين فهد العرفج

المركز الترفيهي
منسقة للقاعات الدراسية ومشغلة
لألجهزة ومشرفة على قاعات
عاملة مشرحة

فاطمة سعد محمد الغامدي
فاطمة عطا هلل سليمان السعد

8056491

8056525
8051967
8052940

فاطمة محمد عبدالرحمن الشهري
لطيفة محمد عبدهللا األمير

مشرفة على مبنى كلية الطب

8050746

منى سيف الدين صالح عبده

سكرتيرة قسم التشريح

8050174

موضي عبدالرحمن عبدهللا الرويتع

أمينة مكتبة

نجاة عبدهللا عبدالعزيز الهباد

سكرتيرة

نورة بنت عيسى ناصر المجلي

مراقبة طلبة

نورة عبدالعزيز محمد الفايز
نورة عبدهللا سليمان األومير

8052414

8051967
شؤون موظفات

نوف بنت ناصر زيد الرزوق

8055193
8052232

نوف مشاري محمد األومير

منسق عالقات عامة

8050079

نوير راشد عودة الحربي

مديرة مكتب( وكيلة كلية الطب)

8052428

هدى عبد الرحمن محمد السلطان

مديرة شؤون الطالبات

8050950

هيا فهد سعد القحطاني

مديرة مكتب مديرة االدارة

8050291

وفاء ناصر إبراهيم الزكري

شؤون موظفات

8052232

ياسمين عبدالجليل أمين المرغالني

االخصائيات
أربيال دين محمد عمراني
أمل محمد موسي فالته

تدريس التشريح
8052986

البندرى زيد ناصر بن الزيد
الجوهرة فهد سعود القباني

8052716

ثريا رضوان رجا محمد

تدريس التشريح

8052651

زيبا حنيف مشهور حامد

تدريس التشريح

8052665

سحر حسين إدريس شريف

تدريس التشريح

8051753

سالفة حسن علي الثبيتي

تجهيز المعامل وشرح للطالبات

8051752

سمية كانول تاريين
شذى عبدالعزيز سعد الحسيني
شروق ناصر عبدهللا الصعيدي
شيماء عبداإلله محمد محمود

8051972
محضر معامل في قسم علم
وظائف االعضاء
تدريس التشريح

عارفه رحمن محمد خان

تدريس التشريح

فجر إياد عبدالعزيز العوجان

تدريس هستولوجي

فوزية علي حسن شار
منى مطلق حمود العتيبي
هنادي علي الصديق

فني مختبر في معمل الكيمياء
الحيويه

8055350
8052882

