كلية التمريض
إسم الموظفة

العمل الفعلي

بريد الجامعة اإللكتروني
@ksu.edu.sa

رقم التحويلة

اإلدارة con.f@ksu.edu.sa
د /سارة طارق الرشود

وكيلة كلية التمريض

salrashood@ksu.edu.sa

ابتهاج سلمان عبدهللا شديد

وحدة التدريس واالمتياز

eshodaeid@ksu.edu.sa

إبرار عبدالعزيز عبدهللا العبيد

مالية

aabrar@ksu.edu.sa

850237

آمنه محمد بحيص الكناني

منسقة وحدة الجودة

aalkenani@ksu.edu.sa

8051137

آمال محمد علي ضعيان

التدريب واالمتياز

Adhaian@ksu.edu.sa

أريج عبدهللا ابراهيم بن رشود

األنشطة الطالبية

aalrashood@ksu.edu.sa

8052612

أسماء عبدهللا تميم ال عنيزان

االتصاالت اإلدارية

aalonazan@ksu.edu.sa

8051668

أسماء عبدهللا فهد الطياش

التعاون الخارجي

aatyash@ksu.edu.sa

8051471

ابتسام عبدالعزيزعبدهللا العبيد

االتصاالت االدارية

ealobaid@ksu.edu.sa

8050129

8051222

فاكس

أمل صالح عبدهللا المسبحي

جداول وقاعات

aalmusabhy@ksu.edu.sa

8050859

أمل عبدالعزيز محمد الراشد

باطني جرحي

alramal@ksu.edu.sa

8051830

أمل عبدهللا عبدالرزاق الدويش

القبول والتسجيل

aaaldoeesh@ksu.edu.sa

8051728

احالم حسين مفرح الشهري

شئؤون الموظفات

ahalshihry@ksu.edu.sa

8056241

العنود صالح عبدهللا الضويلع

المالية

asalh@ksu.edu.sa

العنود رشود محمد ال شريم

الدراسات العلياء

aalshreem@ksu.edu.sa

2673055

الجوهرة محمد ناصر الخويتم

الصيانة-االمن والسالمة -
منسقة التكييف

aalkhwaitim@ksu.edu.sa

8051682

الدانه هذال مطرالمقاطي

الدراسات العليا

aalmaqaty@ksu.edu.sa

8051238

البندري عبدهللا محمد الصعيقر

الصيانة

aalsoaiger@ksu.edu.sa

4693507

تهاني سعود محمد ال رشود

شؤون أعضاء هيئة التدريس

talrashoud@ksu.edu.sa

8050687

تهاني سعود عائض المغيري

سكرتير قسم األدارة

talmughairi@ksu.edu.sa

8051203

جواهر عبدالعزيز محمد الرحمة

القبول والتسجيل

حسنه عبدهللا محمد الغامدي

خدمات مساندة

8053255
ahasnh@ksu.edu.sa

8052733

حصة عبدهللا سعد العريفي

عالقات عامه

hualarifi@ksu.edu.sa

8050577

حصة محمد عبدالعزيز السليم

الدراسات العليا

hmalsleem@ksu.edu.sa

8055132

حنان حسين اسماعيل مسعود

صحة مجتمع

halmassuad@ksu.edu.sa

8053244

حنان محمد فوزان المهيزع

عالقات عامة

halmoheza@ksu.edu.sa

8051012

خلود محمد عبدهللا بن مرشد

قسم وحدة الجودة

khalmrshed@ksu.edu.sa

8053241

دولت عبدالملك سليمان بن سيف

عالقات عامة

dalsaif@ksu.edu.sa

8050449

رزان علي سعيد الغامدي

شؤون طالبات

ralghamdy@ksu.edu.sa

رزان فهد سعد المرشد

قسم مركز البحوث

ralmrshed@ksu.edu.sa

8050638

رفعه حمود محمد القحطاني

ادارةوتعليم التمريض

arefah@ksu.edu.sa

8051203

ريما منصور عبدهللا االسمري

القبول والتسجيل

ralasmari@ksu.edu.sa

8050396

ريمه سعد عبدالعزيز الوعالن

مكتب الوكيلة

ralwalan@ksu.edu.sa

8051563

سارة عبدالرحمن محمد اليوسف

صحة مجتمع

saralyousef@ksu.edu.sa

8052179

سارة خلف سليمان الرويلي

العهد

salrwely@ksu.edu.sa

8051094

سارة محمد عبدهللا العريفي

سكرتيرة مديرة االدارة

saralarifi@ksu.edu.sa

8053256

سلمى سالم محمد شويكان

االمتياز

sshwekan@ksu.edu.sa

8050277

سوسن محمد صالح السياري

العالقات

salsayyari@ksu.edu.sa

8051109

شعيع الحميدي حامد الحربي

مديرة وحدة الخدمات
المساندة

ashaia@ksu.edu.sa

8050839

شيخه صالح عبدهللا العبودي

القبول والتسجيل

salaboudi@ksu.edu.sa

8051758

عائشة عبدالرحمن شرقي الشرقي

مدير االدارة

aalshargi@ksu.edu.sa

8050373

عبير عبدالرحمن حسن اللحيدان

قسم وحدة الجودة

aallohiedan@ksu.edu.sa

8051198

عبير عبدهللا محمد العامر

مسئولة الوسائل التعليمة

abealamer@ksu.edu.sa

عزيزة عبدالمحسن عبدالرحمن السليم

القبول والتسجيل

aalsayem@ksu.edu.sa

8051758

عهود فهد مسلم هدهود

سكرتيرة مديرة االدارة

Aalhdhood@ksu.edu.sa

8052334

غادة مانع رزق السلمي

وحدة الخريجات

galsolmi@ksu.edu.sa

8051425

فاطمة عبدالرحمن محمد اليوسف

المشتريات

falyousef@ksu.edu.sa

8052733

فاطمة محمد عبدهللا السملق

وحدة شئوون الموظفات

falsamlq@ksu.edu.sa

8052813

فوز فالح جازي العتيبي

صحة مجتمع

falotibi@ksu.edu.sa

8050241

لطيفة عبدالرحمن عبدالعزيز
العبداللطيف

مشرفة شؤون أعضاء هيئة
التدريس

lalabdullatief@ksu.edu.sa

8051131

لطيفة حمد مرزوق الدوسري

مراسل مكتبي

laldwwssari@ksu.edu.sa

8050784

لطيفة راشد عبدالرحمن النخيالن

العهد

lalnkelan@ksu.edu.sa

8051094

لينا علي عايض القحطاني

توجيه وإرشاد

Lalsaad@ksu.edu.sa

80532490

مريم سعد هالل الشلوي

التعاون الخارجي

mariam@ksu.edu.sa

مريم محمد فرحان القباني

وحدة الخريجات

malqbany@ksu.edu.sa

مشاعل عبدالرحمن بن ناصر الناصر

الصيانة

nmalnasser@ksu.edu.sa

مضاوي محمد فرحان القباني

شؤون أعضاء هيئة التدريس

malkabbani@ksu.edu.sa

8050043

منال محمد علي بن ضعيان

مكتب الوكيلة

maldhayan@ksu.edu.sa

8052817

منى فهد محمد الجاسر

شؤون الطالبات

malgasser@ksu.edu.sa

8051242

منيرة هذال مطر المقاطي

األمومة والطفولة

malmaqaty@ksu.edu.sa

8051540

مها سلطان مبرك المطيري

جداول وقاعات ومنسقة
اختبارات

malmotiry@ksu.edu.sa

8050421

موضي خميس محمد الخميس

مالية

malkhamees@ksu.edu.sa

نادية محمد ابراهيم العيدان

مديرة وحدة شئوون
الموظفات وأعضاء هيئة
التدريس

nbnedan@ksu.edu.sa

8051823

نجالء حاتم صيتان العتيبي

وحدة الجودة والتطوير

nalotibi@ksu.edu.sa

8050892

نجالء عبدالمحسن عبدالرحمن السليم

وحدة االنشطة الطالبية

nalslayem@ksu.edu.sa

8051855

ندى عوض سعيد الهاجري

وحدة الجودة والتطوير

nalhajry@ksu.edu.sa

نهلة جابر سالم العدواني

وحدة شؤون الموظفات

naladwani@ksu.edu.sa

نوال احمد يحي الفيفي

شؤون أعضاء هيئة التدريس

nadaalhagr@ksu.edu.sa

نورة سعد ظافر القحطاني

الباطني الجراحي

nalgthany@ksu.edu.sa

8050928

نوره سعود عبدالعزيز السماري

التواصل االجتماعي

nalsmarey@ksu.edu.sa

8050114

نورة عبدالرحمن حسن اللحيدان

سكرتيرة التطوير والجودة

nallhedan@ksu.edu.sa

8051128

نوره عبدهللا ابراهيم الجبري

التوجيه واإلرشاد

naljbri@ksu.edu.sa

8051654

نوره عبدالمحسن عبدهللا بن جويان

مكتب الوكيلة

njwean@ksu.edu.sa

نوره محمد عبدالعزيز السليم

توجيه وإرشاد

nalsleem@ksu.edu.sa

8051278

8050615

8051038

نويرفراج محمد السبيعي

تمريض باطني

nalsubaei@ksu.edu.sa

8053237

نوف نصيب صالح الفرحان

أخصائية اجتماعية

nalfarhan@ksu.edu.sa

8050465

هاجر حمد محمد الماجد

القبول والتسجيل

ahajer@ksu.edu.sa

8056105

هدى محمد عبدالعزيز المسعود

شئؤون الطالبات

halmasoud@ksu.edu.sa

هديل فهد محمد الوايلي

الوسائل التعليمة

halwaili@ksu.edu.sa

هديل محمد حمد السويلم

الطواري(اجازة استثنائية)

halswailm@ksu.edu.sa

8051425

هناء محمد علي الخليوي

المشتريات

Hal-khelewy@ksu.edu.sa

8051610

هنادي عبدالرحمن عبدالعزيز المليك

االمتياز

Halmolaik@ksu.edu.sa

8051456

هوازن محمد عبدالرحمن الجبرين

شؤون الطالبات

haljbreen@ksu.edu.sa

8050421

هيا محمد عبدهللا السملق

المشتريات

halsamla@ksu.edu.sa

8052750

هيفاء عبدالعزيز صالح المقبل

االتصاالت اإلدارية

halmoqbel@ksu.edu.sa

8050874

وجدان سعد حزيم الحارثي

االمومة والطفولة

walharthy@ksu.edu.sa

805137

وفاء سالم بخيت الحربي

مراسلة

waalaharbi@ksu.edu.sa

8050874

يسري خلف سليمان الرويلي

مستودعات

ابتسام احمد بن حسين العفيفي

المعامل

ealafifi@ksu.edu.sa

ابتهال عبدهللا حمد الصفيان

األمومة والطفولة

esofayan@ksu.edu.sa

أريج ناصر محمد النشمان

المعامل

araaj@ksu.edu.sa

أماني مبارك سعيد النهدي

األمومة والطفولة

amalnahdi@ksu.edu.sa

أمل أحمد عثمان أحمد

المعامل

aathman@ksu.edu.sa

آمنة عواض بريكان المطيري

القبول والتسجيل

amalmutary@ksu.edu.sa

أمينة حسين ناصر فواز

المعامل

amfawaz@ksu.edu.sa

اليكاسانسلنوريزاقا فلبينية

المعامل

a.rezaga@ksu.edu.sa

بدرية الحميدي علي العنزي

باطني جراحي

balenizi@ksu.edu.sa

بدرية سلمى راضي المطيري

ادارة وتعليم التمريض

balmotairy@ksu.edu.sa

برنسي سالجوكوشي هندية

المعامل

pkoshy@ksu.edu.sa

yalrwely@ksu.edu.sa

8050210

الفنيات و األخصائيات

8051766

 8050908805148

تهاني طامي عبدهللا العويد

ادارة وتعليم التمريض

talawayed@ksu.edu.sa

تهاني عودة ناوي العنزي

الدراسات العلياء

taalenzi@ksu.edu.sa

8050894

تهاني بخيت جمعان الزبيدي

ادارة وتعليم التمريض

talzubidi@ksu.edu.sa

8052128

تهاني فرحان بن نغيمش الشمري

المعامل

taalshammari@ksu.edu.sa

حنان علي احمد الزهراني

األمومة والطفولة

Hazahrani@ksu.edu.sa

خديجة كريستومو بونيستا

باطني جراحي

kdautista@ksu.edu.sa

8051084

خلود عمر عبدهللا السليم

مسئولة المعامل وادارة
شئوون الفنيات

kalsaleem@ksu.edu.sa

8051488

خنساء ضحوي عواد الرويلي

القبول والتسجيل

kaloweli@ksu.edu.sa

ريم بجاد فايز الحربي

تمريض باطني جراحي

Ralharby@ksu.edu.sa

زكية مطيران جمعان العنزي

المعامل

zalanizi@ksu.edu.sa

زهرة أحمد عبدهللا العسيري

إدارة وتعليم تمريض

زهور عبدالرحيم عبدالكريم الفرج

المعامل

zalfaraj@ksu.edu.sa

سارة إبراهيم أحمد الهز يم

األمومة والطفولة

Alhuzaiem2009@ksu.edu.sa

8050576

8051095

سارة حسين علي الكعبي

وحدة شئؤون الموظفات

salkabi@ksu.edu.sa

سامية عامر فايز الشهري

المعامل

asamyh@ksu.edu.sa

سحر ناصر محمد الفواز

المعامل

saalfawaz@ksu.edu.sa

سميرة طلق المشرافي المطيري

المعامل

salmtauray@ksu.edu.sa

سها عبد هللا علي بامرعي
سهام ناشي عبيد الشمري

باطني جراحي ومسئؤلة
الجداول
مكلفة جامعة حائل فرع
الشنان

8050517

8051539

8053249

سماح محمد عبدالرحمن العمري

ادارة وتعليم التمريض

asamah@ksu.edu.sa

صباح فهد صنهات الحربي

شؤون طالبات-األمتياز

sabalharbi@ksu.edu.sa

عايشه مضيع حسين محبوب

سكرتيرة مساعدة الوكيلة
للتطويروالجودة

aymahboub@ksu.edu.sa

8050861

عبير سويلم مبارك الخالدي

القبول والتسجيل

aalkaldi@ksu.edu.sa

8050324

عهود عوض معيض القحطاني

المعامل

ahoalgahtani@ksu.edu.sa

8050454

غادة خميس عفيف المخيني

المعامل  +مشرفة ومنسقة
التدريب العملي للطالبات

galmukhaini@ksu.edu.sa

8051757

فاطمة عمر محمد محمود

المعامل

fomar@ksu.edu.sa

8052128

مزنه عبدالعزيز ناصر الجبر

إدارة وتعليم تمريض

mialjaber@ksu.edu.sa

منال بجاد فايز الحربي

باطني جراحي

manalhabi@ksu.edu.sa

منى محمد احمد الصومالي

وحدة شئؤون الموظفات

moalsomali@ksu.edu.sa

8050318

منيرة عبدهللا صالح الحربي

باطني جراحي

Malharbi3@ksu.edu.sa

8050586

منيفة راشد ثامر الرشيدي

المعامل

malreshidi@ksu.edu.sa

موضي محبوب سعود السعود

المعامل

Malsaud1@ksu.edu.sa

نوره جابر حسن الفيفي

سكرتيرة مكتب الوكلية

noralfifi@ksu.edu.sa

8051563

نوره عبدالرحمن عبدهللا الشويمي

وحدة شئؤو الموظفات

nalshwimi@ksu.edu.sa

8051536

نوره فراج محمد السبيعي

لجنة االرشاد النفسي
واالجتماعي+لجنة وحدة
االشاد االكاديمي

nalsbiai@ksu.edu.sa

نوريه علي ال سالم اليامي

المعامل

anoriah@ksu.edu.sa

نوف أبراهيم عبدهللا المفرج

التواصل االجتماعي

nalmufarej@ksu.edu.sa

هنادي محمد احمد العصري

المعامل

halassri@ksu.edu.sa

وداد عيد خير هللا المعجب النخيش

االمومة والطفولة

8050628

8050859

8055192

وسام عايد مساعد الجهني

المعامل

wessam@ksu.edu.sa

ورده عراك مقبل الشمري

المعامل

walshmmri@ksu.edu.sa

قسم إدارة وتعليم التمريض
الدكتورات
نازك محمدالمعتصم زكري

nzakari@ksu.edu.sa

8051222

فاطمة مصطفى بدار

fbadar@ksu.edu.sa

8050416

ألفت عطيه سالم

osalem@ksu.edu.sa

8050954

حنان عبدهللا عزت

halkorashy@ksu.edu.sa

8050835

هازل نوفيال فيالجراكيا

hvillagracia@ksu.edu.sa

8055659

المحاضرات
فاطمة احمد باسنبل

fbasonbul@ksu.edu.sa

نداء ابراهيم الخميس

nada.rn@gmail.com

منى احمد العسيري

malaseeri@ksu.edu.sa

جواهر عبدهللا جمعه

jjumah@ksu.edu.sa

نظيره عمر حوالت

nnouh@ksu.adu.sa

8051689

المعيدات
مالك االشعل الحسيني

mhasini@ksu.edu.sa

مها فايز العنزي

maha1@ksu.edu.sa

لطيفه حوران العنزي

lalmodiani@ksu.edu.sa

راويه سعيد فالته

rfalatah@ksu.edu.sa

سناء عبدالعزيز داودالجعيلي

saljuaiy@ksu.edu.sa

8053255

قسم التمريض الباطني و الجراحي
الدكتورات
رقية سيد علي زيالني
دليل نادر العصيمي

dalosaimi@ ksu.edu.sa

8055936

سلوى السيد رمضان

salwa@ksu.edu.sa

8050168

عصمت عبدالهادي عبدالمجيد

esmansour@ksu.edu.sa

8051041

أرين مارين روكو

iroco@ksu.edu.sa

8050748

ايزابيليتا ناكو باندان

ipandaan@ksu.edu.sa

8052028

المحاضرات
هبه أحمد المنزالوي

halmanzalway@ksu.edu.sa

منيرة محمود البلوشي

malblushi@ksu.edu.sa

لطيفه عبدالرحمن الماطر

latifah@ksu.edu.sa

مريم شايم العنزي

manazi@ksu.edu.sa

اميمه علي قاضي

oqhadh@ksu.edu.sa

سماح محمود باناجه

sbanajah@ksu.edu.sa

علوه محمد الكثيري

aalkathiri@ksu.edu.sa

8050680

8050526

المعيدات
نجاة طاهر الصومالي

nalsomali@ksu.edu.sa

8051953

غادة خالد البطحي

galbuthi@ksu.edu.sa

8051461

امل عبود بارشيد

abarasheed@ksu.edu.sa

8051450

ابتسام احمد الزهراني

ealzahrani@ksu.edu.sa

8051548

جوهره محمد القحطاني

jmalqahtani@ksu.edu.sa

نسيمه يحي عواجي

nawaji@ ksu.edu.sa

ريم هاشم فالتة

rfallatah@ksu.edu.sa

قسم تمريض األمومة و الطفولة
الدكتورات
هديل عبدهللا الرواف

hadalrawaf@ksu.edu.sa

8050820

سلمى عبدالعاطي معوض

smoawed@ksu.edu.sa

8050948

عزيزه طوسون علي

saziza@ksu.edu.sa

8050582

جوليانا لينتي دِسا

jdsa@ksu.edu.sa

8051240

سحرمحمد زمزم

szamzam@ksu.edu.sa

8051049

أماني سامي بدوي

abadawy@ksu.edu.sa

8051330

مها السيد العربي

Malashmawy@ksu.edu.sa

8050977

المحاضرات
البندري الفي المطيري

alafi@ksu.edu.sa

5050636

ايمان عمر ابوالفوارس

ealfawaris@ksu.edu.sa

8051421

تهاني عبدالرحمن بن عون

tbinaoun@ksu.edu.sa

8050159

نسرين محمد الشامي

nalshami@ksu.edu.sa

نوف نائف العتيبي

nnaif@ksu.edu.sa

ريم ابراهيم العرف

ralorf@ksu.edu.sa

8051182

المعيدات
سلوى ابراهيم بيشي

sbeshi@ksu.edu.sa

ابتسام عمر جحالن

Ipee1@live.com

عبير حامد هوساوي

ahawaswi@ksu.edu.sa

8050346

8050216

salahmad@ksu.edu.sa

سلمى سلمان االحمد

nalselmi@ksu.edu.sa

نوال عبدالباقي السلمي

asulami@ksu.edu.sa

احالم شرف السلمي

kalhaji@ksu.edu.sa

خلود محمد الحجي

mahalonazi@ksu.edu.sa

مها عبدالعزيز العنزي

areem@ksu.edu.sa

ريم سعيد الغامدي

s.jaferi@ksu.edu.sa

شريفه محمد جعفري

halotaibib@ksu.edu.sa

حنان عطاهللا العتيبي

khadli@ksu.edu.sa

خلود عيسى هادي

mahalhajlan@ksu.edu.sa

مها محسن الحجالن

Amadyed@ksu.edu.sa

معدية محمد األسمري

dalshael@ksu.edu.sa

دالل حمد الشعيل

aalmutaery@ksu.edu.sa

عائشة منور عتيق المطيري

قسم صحة المجتمع و الصحة النفسية و العقلية
الدكتورات
إلهام محمد فياض

efayad@ksu.edu.sa

8051158

فاتن عزالدين حلمي

fhlmei@ksu.edu.sa

8050278

عصمت محمد جميعي

egemeay@ksu.edu.sa

8050860

منى طلعت النادي

melnadi@ksu.edu.sa

8051446

مارياليزا ديونالدو

mdionaldo@ksu.edu.sa

8052242

المحاضرات
سهام منصور اليوسف

smansour@ksu.edu.sa

عبير فؤاد سعد

asaaddd@ksu.edu.sa

8050970

مفيده يونس سليمان البراك

myalbarrak@ksu.edu.sa

8050367

علياء عطية الغامدي

aalghamdii@ksu.edu.sa

8050898

مشاعل عيضة السفياني

maalsufyani@ksu.edu.sa

8052157

المعيدات
فاطمه عبدهللا السكران

falsakran@ksu.edu.sa

نوره محمد اليحيى

nora@ksu.edu.sa

كافي فريح الشمري

kshammri@ksu.edu.sa

صفيه سالم باكرمان

sbakarman@ksu.edu.sa

ليلى عواض الزايدي

lzaidi@ksu.edu.sa

8051470

رقيه علي احمد الحجي

ralhajji@ksu.edu.sa

8050454

ابتسام محمد القحطاني

ibalqahtani@ksu.edu.sa

ندى محمد العطار

nalattar@ksu.edu.sa

صباح سعد علي الشهراني

sabalshahrani@ksu.edu.sa

البريد اإللكتروني

للتواصل 8050456

8056742

وحدة مستودع البيانات dwu@ksu.edu.sa

