كلية طب األسنان
إسم الموظفة

اإلدارة

العمل الفعلي

رقم تحويلة

Femaledental@ksu.edu.sa

ابتسام سليمان محمد الدسيماني

شؤون الموظفات

ابتسام محمد ابراهيم الغصن

شؤون الطالبات

أسماء تركي صنهات الديري

شؤون الموظفات

8055839

اشواق حمد سليمان أبو حيمد

الحضور واالنصراف

8055427

افنان إبراهيم يوسف بن نفيسه

العالقات العامة

8055413

أميرة عبدهللا عبود العنزي

شؤون الطالبات

8055914

ايناس عبدهللا عبدالعزيز بن دريس

مكتب مديرة العيادات

8055420

بسمة عبد العزيز عبدهللا الخليفة

مكتب الوكيلة

8055750

بشاير علي مسلم الشويمان

شؤون الموظفات

تهاني عبد الرحمن عبدالمحسن بن باز

العيادات

جوهره عبدهللا سعد الزهيري

مديرة االدارة

8052235

حصة عبد هللا فهد البسام

شؤون الطالبات

8055247

حصة عبد هللا محمد العقالء

شؤون الموظفات

8052113

حنان عبدالعزيز دخيل هللا المالكي

شؤون الطالبات

8052809

حياة عبدهللا عبدالكريم المعيوف

االتصاالت االداريه

8055304

خلود محمد صالح الصويلح

االتصاالت االداريه

8055980

رقية حمد عبدالرحمن الخرجي

المراسلة

سارة ابراهيم علي الفواز

العيادات

سحر مسعود عبد هللا الخالد

شؤون الطالبات

8055727

شما عبدهللا صالح األحمد

شؤون الموظفات

8055897

شهد سعيد عبد هللا القحطاني

العيادات

عفت عبداللطيف محمد جودت

الحضور واالنصراف

8055924

عال علي علي عزام

العالقات العامة

8055654

العنود محمد عبدهللا بن عيد

شؤون الموظفات

8050858

عهود فيحان برجس العضياني

الجودة

غادة سعد نزهان النزهان

العيادات

فاطمة سليمان خيرهللا الشريدة

العيادات

فاطمة مبارك سعد السعد

العيادات

فاطمه عبدهللا عبدالعزيز السليم

تطوير المهارات

8055743

فايزة عبدالرحمن عبدهللا الشهراني

شؤون الموظفات

8052875

فرجة عبد هللا علي الحبشي

تقميات التعليم

8055207

فوزيه عبدهللا عبدالعزيز الدهيش

الخدمات المساندة

لينة نبيل احمد دغمش

العيادات

مزنه يسلم احمد شظي

شؤون الموظفات

8055343

مشاعل نايف حمود العتيبي

شؤون الموظفات

8055867

منال عايض مطر الحربي

االمتياز

منال عبد هللا مختار

مكتب الوكيلة

8055719

منيرة محمد عبدهللا البرهوم

العالقت العامة

8055728

منيره علي محمد الحارثي

المراسلة

8055813

ندى عبد العزيز مساعد الحرمل

االدارة

8055458

نهلة سعد عبدالعزيز الشهيوين

الخدمات المساندة

8055439

نورة سليمان محمد العواد

العيادات

8055716

نورة صالح عبد هللا الدلقيان

التصوير

نورة عبدالعزيز ابراهيم الدوسري

المراسلة

نورة مطلق مرزوق الدوسري

المراسلة

8025539

هال فهد سلمان الصريصري

شؤون الموظفات

8055878

الهنوف تركي صنهات الديري

تقنيات التعليم

8055747

هيام عبدهللا عبود العنزي

العالقات العامة

8055771

هيلة سعد ناصر الدوسري

العيادات

وفاء عبدالعزيز محمد العوهلي

العالقات العامة

8052499

ياسيمن محمد عبدهللا الدوسري

تقنية المعلومات

8055658

مها رجاء صالح الشمري

المراسلة

عهود فيحان العضياني

الجودة

مي سعد منيع المطيري

الجودة

دعاء احمد العصيمي

الجودة

8055953

الفنيات
اسماء رباح سعد الحربي
أشواق سعد عقل المطيري
أفنان منصور احمد اسعد

8051107

أمل سعد عبدهللا الجوهر
أمل علي ابراهيم المغربي

8055361

آمنه ياسر محمد الصفواني
ابتسام ماكاساديا أفراشيو
افراح محمد الصومالي
افنان عبدالرحمن عبدهللا الفريجي
الجوهرة فالح عواض المخلفي
العنود عوض ناصرالهرمة
الهام عبدهللا ناصر البلوي
اماني سالم قليل الشهري
امل خضر عيسى الينبعاوي

8055248

امل سلطان معند العنزي
انتصار صالح عايض المطيري
بدرية محمد شوعي حملي
بشاير فيصل مطر المطيري
تهاني حسين حسين العريش
تهاني سالم قليل الشهري

8055840

تهاني سعد فالح الرشيدي
تهاني عبدهللا سليمان الشهري
جمانه محمد حسين خليل

8055739

جمعة على يحيى دغريري
حسنا هالل محمد المطيري
حسينة عبيد عبدهللا العبود
حنان عبدهللا سعد الحبشان
حورية سند ماجد الحافي
خديجة ابراهيم سالم البلوي
خديجه جمال حسن الوحيد
خلود فالح عيد الشمري
دانية سمير محمد صالح
رباب محمد عواد النخلي
رحاب ساكر عداي العنزي
رنا علي صالح الدهامي
روابي ساير مخلد الشدادي
روان احمد جاسم الحربوع
ذكيه ثالث محمد هوساوي
زليخه سعيد عبده الصومالي

8055490

زمزم صالح عبدالهادي البقشي
زهراء انور على السنان
زهراء حسن منصور العنكي
زينب ياسر صالح الصالح
سعاد سعد محمد الجيزاني
سعاد فيصل سعد بالل
سكينة باقي حسن ال حبيل
سماحه عبدهللا عيسى الدوسري
سوسن ناصر فهاد البيشي

8055463

شيخة سعد مبارك النزهان

8055604

صباح مختار أحمد الصومالي
طرفة عبد العزيز عبدالرحمن الشويش
عائشة ابراهيم محمد النفيسة
عائشة راشد عاضد البقمي
عالية عزيز االدهم الشمري
عبير سعود عبدهللا الشديد
عبير عابد عبد هللا المولد

8051743

عبير كاسب صالح الزهراني
عزه جاسر صالح الشهري
عفراء عايد مرسال الشمري
غادة عبدهللا محمد اليامي
غنية احمد عايض المالكي
فاطمة جبار يحيى احمدي
فاطمة حامد عبيد الحربي
فاطمة خالد حمد المرابيع

8055830

فاطمة على احمد ابو صعب
فاطمه مسعد سعد المولد
فدوى محمد مسعود الدوسري
فضة خليل جروان العنزي
لما عبدهللا صالح الجليل
مشاعل محمد سعد الدوسري
مرام مبارك سعيد اللقماني
مشاعل منسي فراج العنزي
منال عبدالعزيز عبدالفتاح كابلي
منال مفلح زوم البلوي
منيفة على حامد الجهني
مها عبيد عويض النفيعي
نجالء ابراهيم احمد ظالمي
نجالء مشاري واجب العتيبي
ندى سلمان مغرم الشهري
نفال هايل عويضه العنزي
نهال عايض محمود الخيبري
نوال عمر على الهوساوي
نوال محمد راشد الدوسري
نور حمود سعد الحازمي
نورة سعيد مشبب االحمري
نوره سعد عبدالرحمن الحلفي
هالة صالح محمد المعري
هال عايض فهد العتيبي
هنادي حمزه سعيد العامودي

8052209

هنادي ناصر سعيد الشهراني
هويدا واصل سالمة الحازمي
وديعه علي منصور ال مبارك

8055951

