كلية العلوم الطبية التطبيقية

قسم علوم األغذية والتغذية

61

االسم

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

الهاتف

كلية العلوم الطبية التطبيقية
وكيلة كلية العلوم الطبية البطبيقية

د .مي حممد الراشد

الفاكس

0854575

مديرة متكب الوكيلة

أروى سعد القضييب

malrashed@ksu.edu.sa

0855444

aalqudhaibi@ksu.edu.sa

0858008

ahalmoammar@ksu.edu.sa

0855057

naljubairi@ksu.edu.sa

0855755

رئيسة اإلدارة

نوال عبداهلل العثيمني

nalothaimeen@ksu.edu.sa

0850854

الستكرتارية

منرية راشد اللحيدان

munalluhidan@ksu.edu.sa

0850870

aalarfaj5@ksu.edu.sa

0850580

amalhamdan@ksu.edu.sa

0855450

raitwayan@ksu.edu.sa

0850888

العنود عبداهلل الفريح

alalfurih@ksu.edu.sa

0858700

مها عبداهلل الشهراين

mahalshahrani@ksu.edu.sa

0850804

ssubait@ksu.edu.sa

0858400

وفاء منصور احلمدان

walhamdan@ksu.edu.sa

0858000

أريج سلمان املسيند

aalmusained@ksu.edu.sa

0850007

hshdyad@ksu.edu.sa

0858504

اببسام سعد اجلدعان

ealjadaan@ksu.edu.sa

0855050

البندري سعد الدخيين

baldkeni@ksu.edu.sa

0855070

malluhedan@ksu.edu.sa

0857074

ساره فهد العرفج

salarfaj@ksu.edu.sa

0858745

رنا مسفر املسرع

ralmesra@ksu.edu.sa

0855075

ليلى علي رزيقي

lrezaiqi@ksu.edu.sa

0850858

الستكرتارية

عهود عبد العزيز املعمر
ناهد حممد اجلبريي

عبري فهد العرفج
أمل عبداهلل احلمدان
شؤون املوظفات

ريوف عبدالرمحن الطويان

ساره فهد السبيت
وحدة اإلدارة اإللتكرتونية واملبابعة

حنان فهد الشديد
مبابعة االتصاالت اإلدارية

مها عبدالرمحن اللحيدان
شؤون الطالبات

67

كلية العلوم الطبية التطبيقية

االسم

طبيعة العمل
فوز علي العودة
شؤون الطالبات

األخصائيات اإلجبماعيات
العالقات العامة
وحدة املشرتيات
الشؤون املالية
وحدة تنمية املوارد البشرية
البوجيه واإلرشاد

falawda@ksu.edu.sa

منرية فهد القحطاين
بسمه عبدالرمحن املوسى

baalmousa@ksu.edu.sa

0858050
0855004

saldahri@ksu.edu.sa

0855745

نوال عبدالرمحن القروين

nalqoroni@ksu.edu.sa

0850880

اهلنوف عبدالرمحن الطويان

aaltwayan@ksu.edu.sa

0850805

asarah@ksu.edu.sa

0850840

فاطمه حممد السليم

falsaleem@ksu.edu.sa

0858700

رنده حممد السليمان

ralsuliman@ksu.edu.sa

0858080

nalbloi@ksu.edu.sa

0855070

nalmaleek@ksu.edu.sa

0850505

سارة منصور احلمدان

نوير محدان البلوي
ستكرتارية احلقوق الطالبية

البريد اإللكتروني
mfalghtani@ksu.edu.sa

سارة سامل الظاهري

وحده البدري واإلمبياز

الهاتف

نوره عبدالرمحن املليك
هتاين ناصر الناصر

talnasser@ksu.edu.sa

مشاء حممد الدوسري

shaldosri@ksu.edu.sa

خلود سعد الشايق

kalshivq@ksu.edu.sa

أمل عبدالعزيز الشريهي

aalshraihi@ksu.edu.sa

0850000
0855574

جنالء راشد املبدل

nalmobadal@ksu.edu.sa

0850840

سبيتكة صاحل الضبي

saldhubib@ksu.edu.sa

0850480

دانه وليد الرباهيم

dalbrahem@ksu.edu.sa

0858570

عذراء حممد احلريب

atmalharbi@ksu.edu.sa

0858570

جواهر ناصر املبدل

jalmubadel@ksu.edu.sa

0858005

agafees@ks.edu.sa

0850505

mabuquaid@ksu.edu.sa

0855005

alalahmad@ksu.edu.sa

0850800

أماين عبدالرمحن الغفيص
مشاعل رشيد أبو قعيد
علياء محد األمحد

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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االسم

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

نوير رويشد الدوسري

الهاتف

anoer@ksu.edu.sa

0850800

نورة فهد الصويلح

nalsowleh@ksu.edu.sa

0850800

مىن ناصر الصياح

malsaiah@ksu.edu.sa

0850800

اببسام حممد الرشيد

ebalrsheed@ksu.edu.sa

0850800

نوف عبداهلل الدخيل

naldokhil@ksu.edu.sa

0800807

اجلوهرة صاحل الصاحل

aljalsaleh@ksu.edu.sa

0850805

ealmojally@ksu.edu.sa

0858400

ملياء عبدالعزيز السجاء

lsaja@ksu.edu.sa

0855545

وحدة اإلببتكار

رشا عبدالرمحن البميمي

raaalamimi@ksu.edu.sa

0850850

وحدة اخلرجيات

بدرية غازي العبييب

bgalotaibi@ksu.edu.sa

0855507

وكيلة قسم علوم البأهيل صحي

د .غدير سليمان اجلريبان

البوجيه واإلرشاد

املراسالت
وحدة اخلدمات املساندة

إميان حممد اجمللي

قسم علوم التأهيل صحي
وفاء سليمان الصقر
هيلة حممد اخللف
الستكرتارية

هيفاء سعد اجلدعان
مها زيد بن طال
نورة فهد السبيت

أسباذ مشارك

أسباذ مساعد
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

galjuraiban@ksu.edu.sa

0858054

walsaqr@ksu.edu.sa

0858708

helalkhalaf@ksu.edu.sa

0857087

haljadan@ksu.edu.sa

0855805

mbintaleb@ksu.edu.sa

0850805

nsubait@ksu.edu.sa

إيناس سليمان العيسى

ealeisa@ksu.edu.sa

ملياء حممد العبدالتكرمي

laalabdulkarim@ksu.edu.sa

0858054

أسيل محد اخلميس

aaseel@ksu.edu.sa

0855480

ندى عبدالقادر السري

nalsari@ksu.edu.sa

0855070

هناء إبراهيم السبيل

hsobayel@ksu.edu.sa

رحاب فراج جويده

rgwada@ksu.edu.sa

0850400

طبيعة العمل
أسباذ مساعد

االسم
مسيحة حممد إبراهيم

sabdelkader@ksu.edu.sa

عفاف أمحد شاهني

ashaheen@ksu.edu.sa

0850840

malmarwani@ksu.edu.sa

0850488

نبيلة مصطفى سائحي

ntounsi@ksu.edu.sa

0850045

جيهان عبداهلل الساملي

jalsalmi@ksu.edu.sa

مها حممد املرواين

هتاين فهد العثمان

aalmoammer@ksu.edu.sa

0850045

talothman@ksu.edu.sa

مي عبداللطيف الدرع

maldera@ksu.edu.sa

0858500

هتاين عبدالعزيز األمحد

taalahmad@ksu.edu.sa

0850780

kajaj@ksu.edu.sa

0850504

كوثر فرج عجاج
دالية مازن عبدالقادر

dabdulkader@ksu.edu.sa

مها فهد القباين

dabdulkader@ksu.edu.sa

0850877

كانيتكا وضواين

kwadhwani@ksu.edu.sa

0850087

مرمي حسن باحتكيم

mbahakeem@ksu.edu.sa

أسيل سليمان القدهي

معيد

البريد اإللكتروني

0858087

اهلنوف حممد املعمر

حماضر

الهاتف

aalkadhi@ksu.edu.sa

غيداء زامل الصغري

galsughayer@ksu.edu.sa

0850870

وداد هدي اهلدي

walhudaib@ksu.edu.sa

0855070

حياة صاحل الصقعيب

halsagabi@ksu.edu.sa

0850088

منال ناصر الفاخري

malfakhri@ksu.edu.sa

0855040

ialohaly@ksu.edu.sa

0850704

نوره فهد السديري

nalsudairy@ksu.edu.sa

0850000

أسيل أمحد العمري

asalomair@ksu.edu.sa

0850500

نورة زيد املعطش

nalmatesh@ksu.edu.sa

0855805

إسراء عبداحلميد العوهلي

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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االسم

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

اهلنوف عبداحملسن البوجيري

haltuwaijri@ksu.edu.sa

0850045

kalmaymoni@ksu.edu.sa

0850000

shalsudairy@ksu.edu.sa

0850088

ralhaidar@ksu.edu.sa

0858000

jaqeel@ksu.edu.sa

0850500

kalotaibi@ksu.edu.sa

0850800

رميا عبداهلل الشبيلي

ralshubaily@ksu.edu.sa

0850780

مرام ميجان الرويلى

malruwaili@ksu.edu.sa

حال محد امليموين
شيماء خالد السديري
رمية سعد احليدر
جواهر محد العقيل
خلود ضيف اهلل العبييب

معيد

الهاتف

aalnegimshi@ksu.edu.sa

أروى عبدالعزيز النغيمشي
زكية أمحد الصديقي
هيلة حممد اخلويبم

0850085

zalsiddiqi@ksu.edu.sa
halkhwaitem@ksu.edu.s
Salbargawi@ksu.edu.sa

0855070

سناء حممد الربقاوي

aalawis@ksu.edu.sa

0855070

nalhumaidan@ksu.edu.sa

0855070

malshareef@ksu.edu.sa

0858000

أخصائي

أمساء حممد املقرين

aalmugeiren@ksu.edu.sa

0850704

طبي مقيم

بدرية محد احلسني

balhussain@ksu.edu.sa

0855804

باحث

شاملة بروغادا

sbadari@ksu.edu.sa

0858575

دعاء عبد املؤمن جابر

dojaber@ksu.edu.sa

0855070

حنان عنرت العنزي

saalanizi@ksu.edu.sa

0855000

عزه عبدالعزيز العويس

أخصائي

نورة عبداجلليل احلميدان
منال حممد الشريف

فين

قسم المختبرات اإلكلينيكية
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وكيلة قسم املخبربات اإلكلينيتكية

د .منال حممد أبو داوود

الستكرتارية

البندري عبداهلل القحطاين

كلية العلوم الطبية التطبيقية

aniazy@ksu.edu.sa

0855085

alalkahtany@ksu.edu.sa

0850000

طبيعة العمل
الستكرتارية
أسباذ

االسم

الهاتف

البريد اإللكتروني

هناء سليمان الصقر

halsaqer@ksu.edu.sa

0855400

منال علي الغامدي

manalghamdi@ksu.edu.sa

0850700

اببسام عبدالرمحن العدواين

ealadwani@ksu.edu.sa

0850008

أمينة عبدالعزيز علي

amihassan@ksu.edu.sa

0850000

نوره حممد اجلميل

naljameil@ksu.edu.sa

أحالم مبارك البحريان
سعدية سيد أرمجند

sarjo@ksu.edu.sa

0850007

sabmehdi@ksu.edu.sa

0850005

صباح أنصار

sansar@ksu.edu.sa

0850078

بونام تياقي شاند

ptyagi@ksu.edu.sa

0850085

hadalrawaf@ksu.edu.sa

0858008

thafiz@ksu.edu.sa

0850575

fadoalshareef@ksu.edu.sa

0855847

malrakan@ksu.edu.sa

0850705

منال حممد أبو داؤود

mabudawood@ksu.edu.sa

0850005

مها مصطفى صوفان

msufan@ksu.edu.sa

0855000

هدى سعد البتكر

halbakr@ksu.edu.sa

0850080

بسمه حممد املعارك

balmaarik@ksu.edu.sa

0850755

اميان عجيان العجيان

ialajeyan@ksu.edu.sa

0850755

أماين أمحد نيازي

aniazy@ksu.edu.sa

0850400

رمي محود الرشودي

ralrashoudi@ksu.edu.sa

سحر أمحد احلقيل

salhogail@ksu.edu.sa

صبيحة فاطمة جعفري
أسباذ مشارك

هديل عبداهلل الرواف
تغريد عبدالعزيز حافظ
فدوى عبيد الشريف
مها عبداهلل الراكان

حماضر

0855805

مشاعل صاحل الطوب

altoub@ksu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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طبيعة العمل
حماضر

االسم
هيفاء حممد النافع

halnafea@ksu.edu.sa

سارة يزيد الدغيثر

saldeghaither@ksu.edu.sa

0850707

dalturbak@ksu.edu.sa

0850000

areeg@ksu.edu.sa

0858857

ندى فهد املبرييك

nalmebairik@ksu.edu.sa

0855570

ميعاد علي القرين

malkarni@ksu.edu.sa

0855800

هيفاء دهش البوجيري

haaltwaijry@ksu.edu.sa

0855804

روان عبدالرمحن الفريح

ralfrayh@ksu.edu.sa

0858857

haldahshan@ksu.edu.sa

0855570

أمينة أمحد الغامدي

amalghamdi@ksu.edu.sa

0850080

سحر فايز السبيعي

alsahar@ksu.edu.sa

0850080

ضحية سعيد العنزي

daalenazi@ksu.edu.sa

0855804

ملى شبي الدوسري

laaldossary@ksu.edu.sa

0850080

وجدان ناصر جوهر

wbinjohar@ksu.edu.sa

0858487

سارة ركيان احلريب

ralsaedan@ksu.edu.sa

0850480

sarralharbi@ksu.edu.sa

0850040

ملا عبداهلل الزامل

oalidrees@ksu.edu.sa

0850088

هنله عليا مخيس

lalzamil@ksu.edu.sa

0850480

دالل صاحل السويداء

nbakhamis@ksu.edu.sa

0850045

آمنه أمحد الزيلعي

dalsowaida@ksu.edu.sa

0850080

amalzailai@ksu.edu.sa

0850480

أفنان يوسف خبش

malalshaikh@ksu.edu.sa

0855804

أروى إبراهيم املطلق

afbakhsh@ksu.edu.sa

0850000

دانة عبدالعزيز الطرباق
أريج إبراهيم الشايع

هال عبدالرؤوف الدهشان

معيد

عهود حممد ال ادريس

مهره عبدالعزيز آل الشيخ

58

كلية العلوم الطبية التطبيقية

البريد اإللكتروني

الهاتف

طبيعة العمل

معيد

االسم

البريد اإللكتروني

فادية فهد الرصيص

aralmutlaq@ksu.edu.sa

0850400

إسراء جابر الداؤود

ealdawood@ksu.edu.sa

0850480

salouda@ksu.edu.sa

0855000

سارة خالد العودة
أمساء عبدالعزيز الصبيحي

aalsubaihi@ksu.edu.sa

رمي عبدالرمحن السعيدان

ralsaedan@ksu.edu.sa

0850040

hshareef@ksu.edu.sa

0855087

eabudouleh@ksu.edu.sa

0855845

jpalao@ksu.edu.sa

0850548

رجاء عبداهلل الغامدي

rajalghamdi@ksu.edu.sa

0855480

إميان عبداهلل احليدري

ealhaidry@ksu.edu.sa

0855845

شيخة فهاد السبيعي

salsubie@ksu.edu.sa

0855480

جنالء عبداهلل اخلويبم

nalkhwaitim@ksu.edu.sa

0850755

مشاعل صقر العبــييب

maalotebi@ksu.edu.sa

0855400

هجرية تبسم
إسراء حسني أبو دولة
جوسلني باالو
فين

الهاتف

قسم العلوم اإلشعاعية
وكيلة قسم العلوم اإلشعاعية

drferyal@ksu.edu.sa

0858070

د.فريال حممد زريد

nalobead@ksu.edu.sa

0858050

alsara@ksu.edu.sa

0858705

منرية سعد اجلريد

maljaryd@ksu.edu.sa

0858047

لينا فهمي محاد

lhammad@ksu.edu.sa

نورة فهد العبيد
الستكرتارية
أسباذ مساعد
حماضر
معيد

سارة إبراهيم الزهراين

متاضر يوسف الرماح

talrammah@ksu.edu.sa

0850700

وديان حممد الضراب

wedyanmd@ksu.edu.sa

0855507

منال حسني املهدي

mmahdy@ksu.edu.sa

0850500

ريهام سعد الطخيس

rtokhais@ksu.edu.sa

0858070

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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طبيعة العمل

معيد

االسم
ربا حممد خشيم

rkhushaim@ksu.edu.sa

0850545

أماين عبداحلميد العوهلي

amalohaly@ksu.edu.sa

0850758

نورة عبداحلميد العوهلي

noralohaly@ksu.edu.sa

0850758

آالء غازي مالتكي

alamalki@ksu.edu.sa

0855540

بلقيس أنور القضي

balkadeeb@ksu.edu.sa

0855007

رمي عبدالعزيز الذكري

ralthekair@ksu.edu.sa

0850545

عالية مسري بافقيه

abafaqeeh@ksu.edu.sa

0850008

نورة صاحل العقيل

noalaqeel@ksu.edu.sa

0855540

أشواق عبداهلل العرفج

ashalarfaj@ksu.edu.sa

0850085

سفانة خالد القاعد

salgaeed@ksu.edu.sa

0850747

أريج سعود العويف

aaloufi@ksu.edu.sa

0858475

ملياء راشد اللحيدان

lalluhaydan@ksu.edu.sa

0850545

مشاعل سعد الراجح

maalrajeh@ksu.edu.sa

0850545

آالء سليمان الغنيمي

aalghanimy@ksu.edu.sa

0855785

rtalturki@ksu.edu.sa

0850008

رمي تركي الرتكي
هديل فهد العثيم

فين

ميعاد حممد املسيند
عفاف حممد مدين

amadani@ksu.edu.sa

0858007

رحاب أمحد حممد

rehahamed@ksu.edu.sa

0855405

لولوة أمحد الشمراين

rehahamed@ksu.edu.sa

0850807

salmitri@ksu.edu.sa

0858084

mtalotaibi@ksu.edu.sa

0858008

مها طايل العبييب
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hadeel@ksu.edu.sa
malmusined@ksu.edu.sa

سارة صديان املطريي

كلية العلوم الطبية التطبيقية

البريد اإللكتروني

الهاتف

االسم

طبيعة العمل

الهاتف

البريد اإللكتروني
قسم علوم صحة المجتمع

وكيلة قسم علوم صحة اجملبمع
الستكرتارية

daldisi @ksu.edu.sa

0850808

د .دارة أسعد الديسي
هنوف حبي احلبي

ahanouf@ksu.edu.sa

0850550

سارة علي املعيلي

salmuoaili @ksu.edu.sa

0855057

aareej@ksu.edu.sa

5540008

malmuammar@ksu.edu.sa

0858075

سعداء حممد العرف

smalorf@ksu.edu.sa

0850840

عالية حممد املعجل

aalmoajel5@ksu.edu.sa

0858050

مىن الشافعي النجار

melshafie@ksu.edu.sa

0855084

صباح حممد عبداحلميد

sababdelkader@ksu.edu.sa

0858750

أجنرد اتشفري بسبمنيت

iecheverry@ksu.edu.sa

0850085

غدير سليمان اجلريبان

galjuraiban@ksu.edu.sa

0858054

سلطانة عبدالعزيز احلريشي

salhurishi@ksu.edu.sa

0850480

فهدة عبدالعزيز ال الشيخ

falshaikh@ksu.edu.sa

0857000

إميان عبداهلل بن دايل

ebandael@ksu.edu.sa

0850085

مشاعل صاحل العقال

meokla@ksu.edu.sa

أريج إبراهيم الدوسري
أسباذ مشارك

أسباذ مساعد

مي ناصر املعمر

galmedaimeegh@ksu.edu.sa

0850008

غادة صاحل املدمييغ

abinzaraah@ksu.edu.sa

0850055

oalmusiened@ksu.edu.sa

0850808

سارة يوسف السلمي

salsilmi@ksu.edu.sa

0858000

نورة حممد السدحان

nalsadhan@ksu.edu.sa

0850850

زين إبراهيم اخلضريي

zalkhudairi@ksu.edu.sa

0855470

اجلازي حممد بن زرعة
عهود حممد املسيند
حماضر

غالية نذير عابدين

gabdeen@ksu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية

51

االسم

طبيعة العمل

سدمي عبدالعزيز اجلماز

saljammaz@ksu.edu.sa

مضاوي حممد الضويان

maldhwayan@ksu.edu.sa

0855758

ralmaiman@ksu.edu.sa

0850480

naljawini@ksu.edu.sa

0850755

mayalshahwan@ksu.edu.sa

0850784

عزة عبداهلل الشهري

azzalshehri@ksu.edu.sa

0850774

حصة أمحد الصديقي

halseddique@ksu.edu.sa

0855880

عزة إبراهيم الشويعر

aalshuweir@ksu.edu.sa

0850080

مليس عبداهلل السياري

lalsayyari@ksu.edu.sa

0850770

مساهر فهد السدحان

samalsadhan@ksu.edu.sa

0855070

لينة أمحد الفريح

lalfreeh@ksu.edu.sa

0855880

نورة خالد الذكري

nalthukair@ksu.edu.sa

0855070

amaldossari@ksu.edu.sa

0850784

bkattan@ksu.edu.sa

0850505

ريهام سليمان امليمان
نوف عبدالعزيز اجلعويين
مي أمحد الشهوان

معيد

أمل عبداهلل الدوسري
بسمة فيصل قطان
رانيا مجال الدين السفر

باحث علمي
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أالء مجيل امليمان
اهلنوف صالح آل الشيخ

aalalshiekh@ksu.edu.sa

0850088

ميعاد عبدالرمحن البوميي

mattuwaimi@ksu.edu.sa

رشا يوسف احلمدان

rasalhamdan@ksu.edu.sa

يارا عميد املهبدي

yalmuhtadi@ksu.edu.sa

جنوى خالد املدين

anajwa@ksu.edu.sa

0850558

mualmohana@ksu.edu.sa

0850850

galisa@ksu.edu.sa

0850884

غادة صاحل العيسى
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araniya@ksu.edu.sa
aalmaiman@ksu.edu.sa

منرية عبدالرمحن املهنا

أخصائي

البريد اإللكتروني

الهاتف

0850707

االسم

طبيعة العمل

الهاتف

البريد اإللكتروني

حنان عبداهلل الزايدي

halzaidi@ksu.edu.sa

0855700

أمساء خلف العنزي

aalinazy@ksu.edu.sa

0850484

بسمة نايف بن حثلني

bbinhethlain@ksu.edu.sa

0850850

هديل صقر السعدون

halsadoon@ksu.edu.sa

0850484

فين

هالة عبداهلل الدخيل

haldkheel@ksu.edu.sa

0855547

طبي مقيم

مرمي عيد اجلهين

maljohani@ksu.edu.sa

0855050

وكيلة قسم صحة األسنان

أ .هدى سعد البتكر

أخصائي

قسم صحة األسنان
halbakr@ksu.edu.sa

0858070

malofisan@ksu.edu.sa

0850407

lalzoreq@ksu.edu.sa

0850847

nalwhebi@ksu.edu.sa

0850808

dental-health@ksu.edu.sa

0850808

كوثر نذربروين

kparyeen@ksu.edu.sa

0855578

منرية عيسى الزير

malzeer@ksu.edu.sa

0850845

هنى إعجاز أمحد

nahmad@ksu.edu.sa

0850845

أريج جابر السواط

aalsiwat@ksu.edu.sa

0855500

دميه سامل الغيثي

dalgheithy@ksu.edu.sa

0855847

زين رضا اخلياط

zalkhayat@ksu.edu.sa

0858077

هيا حممود العياضي

halayadi@ksu.edu.sa

0858005

خلود عارف الشريف

kalshareef@ksu.edu.sa

0858048

ميمونة إبراهيم الشريف

malsharif@ksu.edu.sa

0855045

zalasmi@ksu.edu.sa

0855008

مشاعل إبراهيم العفيصان
الستكرتارية

لطيفه خليفه الزريق
نورة عبدالرمحن الوهييب
خلود محد احلازمي

حماضر

معيد

زين حممد العاصمي
دميا عبداهلل الرويلي

dalroweilly@ksu.edu.sa
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االسم

طبيعة العمل
معيد

أحالم إبراهيم اجلويف

طبي مقيم

اجلوهرة عبدالرمحن السامل

طبي اسبشاري

سحر حممد حري

البريد اإللكتروني

الهاتف

ajoufi@ksu.edu.sa

0858057

alalsalem@ksu.edu.sa

0855580
0858057

أسباذ مساعد

لبىن فاحل الفاحل

lalfaleh@ksu.edu.sa

0850457

باحث

شاذيا مشباق خان

kshazia@ksu.edu.sa

0858405

خلود إبراهيم القويفلي

kalquifly@ksu.edu.sa

0850507

صاحلة حممد النعيمي

salnaimy@ksu.edu.sa

0855578

جنالء بدر مصطفى

naglaa@ksu.edu.sa

0858048

عزه جاسر الشهري

agalshihry@ksu.edu.sa

0855840

ftalotabi@ksu.edu.sa

0855840

eaalhakam@ksu.edu.sa

0855840

أخصائي
فين

فوزيه طراد العبييب
السجالت الطبية

اببسام علي احلتكمي

وكيلة قسم البصريات وعلوم الرؤية

قسم البصريات وعلوم الرؤية

الستكرتارية

د .فداء سعد اجلاسر

faljaser@ksu.edu.sa

0858008

مىن عبداهلل الشهراين

alsmona@ksu.edu.sa

0855407

ندى عقيل العقيل

nadalaqeel@ksu.edu.sa

0850500

هتاين حممد احلمدان

alhtahani@ksu.edu.sa

0858000

anafla@ksu.edu.sa

0850008

drferyal@ksu.edu.sa

0858070

aaldarweesh@ksu.edu.sa

0850558

aelagamy@ksu.edu.sa

0855475

رانيا مدحت فهمي

rfahmy@ksu.edu.sa

0855008

فرح مقصود حسني

fmaqsood@ksu.edu.sa

0858740

مناء عشوي العنزي

amana@ksu.edu.sa

0855457

نفالء جعفر القحطاين
فريال حممد زريد
أمل قاسم درويش
أسباذ مساعد
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أمريه فاروق العجمي

طبيعة العمل
أسباذ مساعد

االسم

البريد اإللكتروني

هيا معبوق الفرحان

halfarhan@ksu.edu.sa

0858588

أشواق عبداهلل املوسى

aalmoussa@ksu.edu.sa

0850870

اجلوهرة عبدالرمحن التكنعان

aalkanaan@ksu.edu.sa

0858705

بامسه سيف العبييب

balotaiby@ksu.edu.sa

0850804

رمي فيحان املطريي

ralmutairi@ksu.edu.sa

0850870

ساره كليفيخ احلارثي

salharthi@ksu.edu.sa

0858070

smulla@ksu.edu.sa

0858880

naldahlawi@ksu.edu.sa

0855407

nanazi@ksu.edu.sa

0858008

نوره عبدالرمحن الدوسري

naldossary@ksu.edu.sa

0858008

هنى حممد سليم

nalsaleem@ksu.edu.sa

0850508

أشواق حسن الشهري

asalshehri@ksu.edu.sa

0850040

هتاين عبداهلادي القحطاين

talqahtani@ksu.edu.sa

0850080

hmofty@ksu.edu.sa

0855075

دينا يوسف الشبيلي

dalshubaili@ksu.edu.sa

0855407

شذى إبراهيم القويفلي

salgowaifly@ksu.edu.sa

0850040

عبري مطرف القحطاين

aalgatany@ksu.edu.sa

0855807

منوه شايف املطريف

malmatrafi@ksu.edu.sa

0858408

مىن مرعى العمرى

malamrie@ksu.edu.sa

0855407

هديل صاحل الدخيل

haldokhayel@ksu.edu.sa

0855407

وحيده حممد الشمري

walshemmri@ksu.edu.sa

0855075

mbaashen@ksu.edu.sa

0850040

salkhawajah@ksu.edu.sa

0850040

صفيه حسن مال
ندى حسني الدهلوي
نعيمه شامي العنزي

حماضر

الهاتف

حنان خالد مفيت

مشاعر عبدالوهاب باعشن
سايل مروان اخلواجة

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

االسم
رمي ذعار املطريي

حماضر

أخصائي

الهاتف

rtalmutairi@ksu.edu.sa

0850870

هند إبراهيم الدباسي

haldebasi@ksu.edu.sa

0850800

خلود أمحد خباري

kbokhary@ksu.edu.sa

0855045

مي إبراهيم احلضري

malkhudair@ksu.edu.sa

0850000

نوف حممد البنيان

nalbanyan@ksu.edu.sa

0855500

حصة عواد العنزي

halonazy@ksu.edu.sa

0858407

قسم العيادات
وكيلة قسم العيادات

د.غالية نذير عابدين

مديرة اإلدارة

ساره حممد كارشة

skarsh@ksu.edu.sa

مديرة أهلية العالج

د.مرمي عيد اجلهين

maljohani@ksu.edu.sa

0855708

الستكرترية

إميان شاكر الشريف

emansh@ksu.edu.sa

0850050

anuha@ksu.edu.sa

0855080

galmbarky@ksu.edu.sa

0855705

أهنار حممد احلداد

aalhadad@ksu.edu.sa

0855705

سحر فاحل العبييب

sfalotiby@ksu.edu.sa

0850850

هنى أمحد الزهراين
منسقات قسم العيادات
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غادة حممد املباركي

gabdeen@ksu.edu.sa

0850088
0857000

