أقسام العلوم والدراسات الطبية
العمل الفعلي

إسم الموظفة

رقم التحويلة

مكتب عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية
اإلدارة dean-scimed@ksu
عميدة أقسام العلوم والدراسات
الطبية
سكرتارية

8050063

فوزيه محمد زيد المطيويع

سكرتارية

8050611

جوهرة سعد سعيد الثبيتي

سكرتارية

8053214

نهاد خليفة الزريق
ريم درع القحطاني

سكرتارية
مديرة مكتب عميدة أقسام العلم
والدراسات الطبية
سكرتارية

8051711

8055198

ريم سعد محمد بن حوبان

اتصاالت ادارية

8055069

سحر فهد الداوود

اتصاالت ادارية

8055731

ليلى ماجد جاسم التركي

اتصاالت ادارية

8056887

ناديا بنت محمد صالح الغريميل
دالل مسفر سعيد بن سعيد

لطيفة محمد الزيد

8050059

8052781

الهنوف ناصر العجالن

اتصاالت ادارية

8056305

مشاعل راضي ناصر العتيبي

اتصاالت ادارية

8056898

حصه سليمان عبدهللا االومير

اتصاالت ادارية

8056145

مكتب وكيلة أقسام العلوم والدراسات الطبية
اإلدارة vd-scimed@ksu.edu.sa
وكيلة أقسام العلوم والدراسات
الطبية
مديرة المكتب

8051170

خلود على العويرضي

سكرتيرة

8051577

سهير سليمان الجباري

سكرتيرة

8050171

عواطف سعد الشبانات

سكرتيرة

8051214

عائشة خالد الهدلق

سكرتيرة

8055162

هال سعد العطاهللا

سكرتيرة

8053250

وسمية إبراهيم الوايلي

سكرتيرة

8056784

د .شروق بنت علي الخليفة
شريفة عبدهللا المالكي

8054000

برنامج دعم منسوبات ssp@ksu.edu.sa
خلود حسن أحمد مال

مديرة برنامج دعم المنسوبات

50808

عهود إبراهيم محمد الوابلي

نائبة برنامج دعم المنسوبات

51011

نوف محمد عبدهللا الماضي

عالقات عامة

51811

آثار سليمان خليفة المرشد

مستشارة الشؤون األكاديمية

55863

مي حمد محمد المسلم

سكرتارية

51057

إدارة ضبط الجودة
اإلدارة
نهاد عبدالرحمن المغربي

مديرة إدارة ضبط الجودة

8050509

سارة عبدهللا الدوخي

سكرتارية

8056563

ريم فهد الدوسري

سكرتارية

8055216

مها درع القحطاني

سكرتارية

8051090

بسمه عبدالرحمن محمد اليوسف

سكرتارية

8056563

ريم خليل الحمزه

اجتماعات ولقاءات العميدة

8051208

فاطمة أبوبكر السقاف

اجتماعات ولقاءات العميدة

8051417

وحدة جودة االعمال التنفيذية follow-up@ksu.edu.sa
أشجان عبدهللا محمد المفيز
حصه فهد صاهود العتيبي
نورة إبراهيم سعود الخضيري

مسؤولة وحدة جودة االعمال
التفيذية
متابعة معامالت اعداد التقرير
وخطابات
متابعة المعامالت/كتابة خطابات

80501070
8056613
8053185

هدى إبراهيم صالح العكيلي

متابعة تقارير المفتشات/صادر
وارد/مدار
متابعة المعامالت/كتابة خطابات

8052087

تهاني راضي ناصر الشمري

متابعة معامالت /كتابة خطابات

8051244

فاطمة أحمدالدريهم

متابعة معامالت

عبيربخيت المالكي

متابعة معامالت

منال عبدالرحمن الغفيص

استعالمات

نورة عافت العنزي

استعالمات

فاطمة ناصرالماجد

شوؤن الموظفات

مها عبدهللا الرميح

متابعة معامالت

8055894

نورة ماجدالقحطاني

متابعة معامالت

8056707

نداء عبدالرحمن ال صالح

متابعة معامالت

8050070

ندى عبد هللا النشوان

متابعة معامالت

رحاب محمدالجمعة

متابعة معامالت

حصة حمدالجنيدل

متابعة معامالت

رحاب علي العلي

متابعة معامالت

هاله خالد محمد المدوح

وحدة التطوير والجودة tatweer@ksu.edu.sa

8055158

أمل عبدهللا ابراهيم الحرابي

منسقة دورات

8055017

سارة عبدهللا عبدهللا العبيد

منسقة دورات

8050113

فدوى عبدهللا عبدالعزيز الربيعة

منسقة دورات

8055057

الهام راشد محمد الغفيلي

منسقة دورات

8050516

جيهان عبيد ابراهيم الشمري

تصميم

8055063

منال محمد الدايل

منسقة دورات

الهام محمد علي الوعالن

منسقة دورات

وحدة التوثيق واإلحصاء t-q@ksu.edu.sa
أماني ابراهيم حسن الصالح
وفاء محمد فايز الشهري
بدرية علي ثواب العتيبي
هيا عبدالرحمن عبدالعزيز آل محسن
تهاني محمد سويد الفهد

ممثلة الجودة بأقسام العلوم
والدراسات الطبية ومسؤولة وحدة
المتابعة واالتصاالت اإلدارية -
التوثيق والقياس
المتابعة واالتصاالت اإلدارية -
التوثيق والقياس
لمتابعة واالتصاالت اإلدارية -
التوثيق والقياس
لمتابعة واالتصاالت اإلدارية -
التوثيق والقياس

8050556
8050199
8057962
8055125
8051771

إدارة شؤون المعامل والمختبرات
اإلدارة lab-scimed@ksa.edu.sa
أمل عائض حالص القحطاني

مديرة إدرة شؤون المعامل
والمختبرات

8050885

دالل عبد هللا إبراهيم الدخنان

سكرتارية

8051231

ميسون سليمان عبدهللا الرشيد الرشيد

سكرتارية

8055018

عائشة نايف عايد المطيري

سكرتارية

8052705

سندس حمد عبد هللا السعيد

مسؤولة شعبة

8050757

وحدة األجهزة العلمية
مزينة أحمد محمد المباركي
حورية ناصر سليمان القبيسي
علياء أحمد عبدالرحمن العمار
نورة ناصر ابراهيم الشريمي
هنادي العصري
عائشة عبدهللا عبدالعزيز الرشيد

رئيسة وحدة األجهزة العلمية
مسؤولة األجهزة العلمية كلية
العلوم الطبية التطبيقية
مسؤولة األجهزة العلمية كلية العلوم
مسؤولة األجهزة العلمية كلية
الصيدلة
مسؤولة األجهزة العلمية كلية
التمريض
مسؤولة األجهزة العلمية كلية علوم
األغذية والزراعة و الطب البشري

8051827
8050510
8051103
8055354
8058190
8055092

وحدة سالمة المختبرات
رائدة احمد حماد العطوي

رئيسة وحدة سالمة المختبرات

8050052

إبمان علي عبدالعزيز العميريني

مسؤولة النفايات الكيمائية

8050554

إبمان علي عبدهللا آل شايع

مسؤولة النفايات الطبية

8051331

هند زامل العمر

متابعة النفايات الكيمائية

8055372

سارة منصور فهد الجابر

متابعة النفايات الطبية

8051023

زينب عبدالرحمن سعد السالم

متابعة النفايات الكيمائية

8052699

أسماء عبدالرحمن عبدهللا الطوالة

متابعة النفايات الطبية

8052863

وحدة جودة المعامل والمختبرات
أشواق محمد عبدالعزيز العيد

متابعة الجودة

8055175

وحدة دعم الفنيات
ابتسام عبدالرحمن يحيى القحطاني

رئيسة وحدة دعم الفنيات

8055237

أماني عبدهللا عبدالرحمن الماجد

مسؤولة

8052879

إدارة الشؤون األكاديمية والطالبية
اإلدارة Asas-scimed@ksu.edu.sa

نوره عبدالرحمن سعد العبالن

مديرة إدارة الشؤون األكاديمية
والطالبية
مديرة مكتب إدارة الشؤون
األكاديمية والطالبية
سكرتارية

8050930

ازهار ابراهيم احمد الدريهم

سكرتارية

8055903

هدى رشيد صالح الرشيد

أشواق مسعد شديد العزيزي

8051900
8052033

وحدة التدريب والتوظيف ctr@ksu.edu.sa
ريا صالح الفوزان

رئيسه وحده التدريب والتوظيف

8051550

نورة علي القحطاني

مسئوله توظيف

8050704

مها محمد الدخيل

مسؤوله تدريب عملي

8052367

نوره مغرم البهيش

سكرتاريه

8050272

ماجدة محمد العقاد

مسؤوله تدريب صيفي

8055610

حنان هيف بن قرين

مسؤوله تدريب صيفي

8056740

نورة محمد السيف

مسؤوله تدريب عملي

8056420

خلود عبدهللا القحيز

مسؤوله تدريب صيفي

8058144

وحدة حماية الحقوق الطالبية
فاتن محمد الحربي

حماية الحقوق الطالبية

8057936

وفاء ابراهيم االصقه

سكرتارية
عضو في اللجنة الدائمة لوحدة
حماية الحقوق الطالبية
عضو في اللجنة الدائمة لوحدة
حماية الحقوق الطالبية

8056735

نوير محمد سطام العماج
سارة فهد محمد الناصر

8050855
8055723

وحدة مساندة الطالبات
عائشة عائض الحارثي

رئيسة وحدة مساندة الطالبات

8052587

مضاوي صالح الربع

سكرتارية

8055203

نوف حسن القحطاني

مسؤولة عن النقل

8056761

سارة حمد الدوسري

منسقة

8050409

جواهر ناصر الخثالن

منسقة

8050376

الجوهرة محمد المغامس

منسقة

8052263

وحدة الشؤون األكاديمية aau-scimed@ksu.edu.sa
شهيدة عليان مفرح السعود
مها عبدالعزيز محمد العشيوي
مشاعل عبدالرحمن محمد اللحيدان
جواهر محمد احمد الحميدان
الجوهرة مترك فرج القحطاني
شروق بشير مبروك المطيري

رئيسة وحدة الشؤون األكاديمية
عضوه في لجنة سير االمتحانات -
إعداد خطابات النقل  -متابعة كلية
تحرير الخطابات ومعالجتها -
إعداد الجداول وتنسيقها  -نظام
حضور وانصراف الموظفات -
أعمال مكتبية أخري  -متابعة
تحرير الخطابات  -عضوه في
لجنة سير االمتحانات  -توزيع
مسؤولة عن بريد االدارة  -نظام
معلومات الطلبة  -متابعة طالبات

8050309
8050429
8052054
8051790
8050197
8050995

إدارة الشؤون اإلدارية
اإلدارة sad@ksu.edu.sa
نوره محمد احمد الكنهل

مديرة إدارة الشؤون اإلدارية

8055906

سلمى عبدهللا مسفر األحمري

إدارة الشؤون اإلدارية

8051991

طرفة عبدهللا إبراهيم الدوخي

إدارة الشؤون اإلدارية

8051154

نوف عبدهللا عبدالرحمن الجندول

إدارة الشؤون اإلدارية

8055462

غادة عبدالعزيز ناصر المجماج

إدارة الشؤون اإلدارية

8056378

وجدان عبدالرحمن محمد الحقباني

إدارة الشؤون اإلدارية

8051207

مها عبدالرحمن محمد العبيد

إدارة الشؤون اإلدارية

8050169

وحدة تطوير و إدارة األداء
مي درع غفر القحطاني

وحدة تطوير وإدارة األداء

8050670

الجوهرة سليمان ابراهيم السالم

وحدة تطوير وإدارة األداء

8055337

رشا معيجل سليمان المعيجل

وحدة تطوير وإدارة األداء

8051132

وحدة شؤون الموظفات
نوف سعود عبدالعزيز الزير

وحدة شؤون الموظفات

8051277

أميرة حسين عبدهللا الجريس

وحدة شؤون الموظفات

8050069

نورة محمد سليمان السريع

وحدة شؤون الموظفات

8050090

منيرة سعيد محمد الفواز

وحدة شؤون الموظفات

8051896

أبرار على عبدالعزيز العضاض

وحدة شؤون الموظفات

8051879

هاجر علي قاسم العضيبي

وحدة شؤون الموظفات

8050057

نجالء محمد فالح الفالح

وحدة شؤون الموظفات

8056221

عائشة عبدهللا العتيبي الغفيلي

وحدة شؤون الموظفات

8052124

لطيفة إبراهيم أحمد الدريهم

وحدة شؤون الموظفات

8051607

سلوى محمد إبراهيم الدهيمي

وحدة شؤون الموظفات

8056364

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس
شيماء علي قاسم العضيبى

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8051968

ابتسام إبراهيم سليمان الهويريني

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8055616

غدير محمد عبدالرحمن الدغفق

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8052688

جواهر حمود رحيل الشمري

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8055689

دالل مرزوق شاهر العمري

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8052049

عالوة محمد يحيى القحطاني

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8051046

لطيفة عبدالمحسن ناصر العنقري

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

8055879

إدارة المشتريات و المستودعات
اإلدارة pid@ksu.edu.sa
سمر سليمان فهد الدخيل
شيخة علي حسين بابطين
مها سعد راشد القريني
نوره مانع محمد القحطاني

مديرة إدارة المشتريات
والمستودعات
نائبة مديرة إدارة المشتريات
سكرتارية  +صادر ووارد +
أعمال النسخ
سكرتارية  +صادر ووارد +
أعمال النسخ

8050506
8050105
8051815
8056051

مسئولة شؤون موظفات اإلدارة +
سكرتارية

أمل عبدهللا راشد العثمان

8056123

وحدة العروض و المشتريات
جنان محمد أحمد الرشيد

منسقة مشتريات

8051434

مشاعل محمد عبدالعزيز الشائق

منسقة مشتريات

8050690

نوف إبراهيم عبدهللا الداود

منسقة مشتريات

8056698

رنا صالح سليمان اللحيدان

منسقة مشتريات

8050464

دينة عبدهللا محمد الصعيقر

منسقة مشتريات

8050116

عالية سعد عبدالرحمن السواجي

منسقة مشتريات

8052250

منال عبدهللا محمد الغامدي

منسقة مشتريات

8050597

مرام عبدالرحمن عبدهللا القرزعي

منسقة مشتريات

8050194

ابتسام محمد عبدالعزيز المسعود

مسئولة مدار مستودعات

8050799

وحدة المستودعات
ندى ناصر عبدالمحسن العبداللطيف

نائبة مديرة إدارة المستودعات

8055082

هدى محمد زيد المطيويع

مسئولة مستودعات األجهزة

8050246

ابتهاج حسن محمد البعيجان

مسئولة مستودعات األجهزة

8056201

أسماء علي عبدالعزيزالبركات

مسئولة مستودعات األجهزة

8056159

فاطمة محمد دريويش الشايع
مريم طيب محمد علواني
مي عبدالعزيزعبدهللا الشيحه

مسئولة مستودعات األجهزة
مسئولة مستودعات األدوات
المكتبية
مسئولة مستودعات األدوات
المكتبية

8055167
8050326
8050104

