قسم علوم األغذية والتغذية

قسم علوم األغذية والتغذية

60

االسم

طبيعة العمل

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

قسم علوم األغذية والتغذية
وكيلة قسم علوم األغذية والبغذية
الستكرتارية
متكب اجلودة
شؤون الطالبات
معمل احلاس واملتكببة

فنية خمبرب

د.نوال عبد اهلل البدر

nalbader@ksu.edu.sa

0855054

سارة صاحل األمحد

salahmed@ksu.edu.sa

0855007

أشواق حممد العلي

aalail@ksu.edu.sa

0855048

موضي عبد العزيز الشنيفي

mshunifi@ksu.edu.sa

0855758

ليلى رابح احلريب

lalharbia@ksu.edu.sa

0850078

أشواق عبدالعزيز املطريي

aalmutary@ksu.edu.sa

0850078

لطيفة حممد املهيزع

lalmohiza@ksu.edu.sa

أميمة عدنان الريدي

aalreedy@ksu.edu.sa

وداد عبيد الشريف

walshreef@ksu.edu.sa

فاتن عبد اهلادي حداد

falhaddad@ksu.edu.sa

مرمي حسن السحيباين
نورة سعود السعدي
مشرفة قاعات

شؤون املوظفات
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0855805

malsuhebani@ksu.edu.sa
nalsadi@ksu.edu.sa

0855808

mshunifi@ksu.edu.sa

0855758

مي عبدالرمحن الربيعة

maialrabiah@ksu.edu.sa

0850080

هند عبد اهلل املوسى

ahind@ksu.edu.sa

موضي عبد العزيز الشنيفي

رقية عواد العنزي

ralanizay@ksu.edu.sa

غادة فهد الشبانة

galshabanah@ksu.edu.sa

عبري سامل الشريد

abaldosary@ksu.edu.sa

أهلام عبداهلل الشمري

قسم علوم األغذية والتغذية

0855808

ealshammiry@ksu.edu.sa

0850000

طبيعة العمل
املبابعة

االسم

هاتف المكتب

البريد اإللكتروني

عبري عبداهلل املشاري

aalmshaari@ksu.edu.sa

أمساء عوض الدلبحي

aaldlbahi@ksu.edu.sa

هتاين عبداهلل املهيدب

talmohideb@ksu.edu.sa

نوف حممد اخلليف

nalklif@ksu.edu.sa
mshunifi@ksu.edu.sa

0855758

nalhejji@ksu.edu.sa

0855788

نورة سعود الدوسري

noaldosary@ksu.edu.sa

إميان عبدالعزيز الدريويش

ealdrewesh@ksu.edu.sa

0855800

أميمة عدنان الريدي

aalreedy@ksu.edu.sa

0855808

مي عبدالرمحن الربيعة

maialrabiah@ksu.edu.sa

البصوير

مها مطلق القحطاين

alkmaha@ksu.edu.sa

الباحثات

شايسبا ارزو يوسف علي

القاعات
البصمة
اجلداول

أسباذ

أسباذ مشارك

أسباذ مساعد

موضي عبد العزيز الشنيفي

0855788

نورة عبداهلل احلجي

0850080

sarzoo@ksu.edu.sa

0855805

نوال عبد اهلل البدر

nalbader@ksu.edu.sa

0855054

إميان كمال اجلابري

ealgabry@ksu.edu.sa

0855408

سهري أمحد املصري

saalmasry@ksu.edu.sa

0850400

أمل عبداهلل احلسني

dr.amal@ksu.edu.sa

0804550

موضي عثمان املوسى

almousa@ksu.edu.sa

بدرية عمر العبدالتكرمي

badriaha@ksu.edu.sa

حنان عبد اهلل الفواز

halfawaz@ksu.edu.sa

دينا حممد طرابزوين

dtrabzuni@ksu.edu.sa

ضحى مصطفى النوري

dr_nouri@ksu.edu.sa

0855405

aaloud@ksu.edu.sa

0855700

أمل عبداهلل العود

0855008

قسم علوم األغذية والتغذية
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االسم

طبيعة العمل
مريفت حممد السيد

سحر عبد العزيز السديري
منال عبد العزيز العبيد

حماضر

معيد

ssudairy@ksu.edu.sa

0855880

mbinobead@ksu.edu.sa

0855505

عروب عبدالعزيز الناصر
وحيدة هزاع القحطاين

wahida@ksu.edu.sa

0858450

فايزة محد العبيد اهلل

faiza@ksu.edu.sa

0858050

عائشة حممود طلبة

atulbah@ksu.edu.sa

0855057

ليلى نايف احلريب

lalharbi5@ksu.edu.sa

غالية محد مشالن

shamlana@ksu.edu.sa

مها حسني احلسني

mhussien@ksu.edu.sa

هتاين علي اجلربوع

taljarboua@ksu.edu.sa

فاطمة حممد الشمسان

falshamsan@ksu.edu.sa

حياة سعيد الزهراين

hasalzahrani@ksu.edu.sa

0855080

حصة علي الدبيخي

haldubakhi@ksu.edu.sa

0855050

kalabdulsalam@ksu.edu.sa

0855707

salnasser5@ksu.edu.sa

0855707

aljals@ksu.edu.sa

0850058

سارة عبد احملسن الناصر
مىن إبراهيم اجلالس
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melsayed@ksu.edu.sa

0850708

aroub@ksu.edu.sa

خلود عبد الرمحن عبد السالم

قسم علوم األغذية والتغذية

البريد اإللكتروني

هاتف المكتب

