
 واإلداريين األبحاثوالفنيين ومساعدي  القسم من المعيدين والمحاضرينمنسوبي 
 

 ريد االلكترونيبال هاتف المكتب االسم م

 Bd.1985@hotmail.com 75773 بدر عبيد المطيري 1

  75773 خالد عبداهلل المقرن 2

 a-aleidan@hotmail.com 75773 عبداهلل محمد آل عيدان 3

  75773 خالد محمد المحسن 4

 Alrefaei2008@hotmail.com 75773 عبدالواحد الرفاعي 5

 nalqasem@ksu.edu.sa 75773 ناصر سالم القاسم 6

 alrakaf@hotmail.com 75773 فيصل محمد عبدالرحمن الركف 7

  75773 الركف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 8

 Ayman-k.s.u@hotmail.com 75773 ايمن إبراهيم الغامدي 9

  75773 عبدالرحمن الشميمري 10

 Ff-1411@hotmail.com 75773 فارس الزهراني 11

 Hla934@yahoo.com 75146 د. يوسف زعل العنزي 12

 afstx@msn.com 78908 أحمد فتحي الطميحي 13

 baalasiri@ksu.edu.sa 78908 بدر يحيى عسيري 14

 halotabi@ksu.edu.sa 75755 حمد سحلي العتيبي 15

 kgrbi@hotmail.com 97331 خالد حبيليص الغربي 16

 Saadj_1398@hotmail.com 75773 سعد راشد الجدوع 17

  75773 دالرحمن محمد ابوحبيشعب 18

 Abdullah60000@hotmail.com 75773 عبداهلل أحمد المالكي 19

 aamri@ksu.edu.sa 79332 عبدالرحمن عثمان العمري 20

 Mrouily85@gmail.com 75771 محمد عبداهلل الرويلي 21

 moaag@hotmail.com 75771 محمد عوض الجمعة 22

 whwwwdu@hotmail.com 75771 عبدالواحد هليل العتيبي 23



 Mjaber123447133@gmail.com 75771 موسى جابر المالكي 24

 klbrahim@ksu.edu.sa 75146 خالد الفكي عبداهلل إبراهيم 25

 atawfik@ksu.edu.sa 75771 أحمد محمد توفيق 26

 eelhakim@ksu.edu.sa 75919 األمين سليمان الحكيم 27

 khasayen@hotmail.com 73154 خالد علي حساين 28

 Maaas_23_imm@hotmail.com 73470 د.مصطفى عبدالحليم عبدالمقصود 29

 Bady_gadi983@yahoo.com 97335 راضي د. أحمد مصطفى 30

 smassoud@ksu.edu.sa 73470 سعود نعيم مسعود 31

 salsalim@ksu.edu.sa 73465 صادق علي السالم 32

 mmajed@ksu.edu.sa 73465 ماجد محمد الشهري 33

 

 

 اتواإلداري اتوالفنيي والمحاضراتالقسم من المعيدات  اتمنسوب
 

 ريد االلكترونيبال االسم م

 amal@ksu.edu.sa عوض محمد الحربيآمال  1

 aalmuhanna@ksu.edu.sa أمل مهنا المهنا 2

 Nalyami@ksu.edu.sa نوف مهدي علي حسن اليامي 3

 Talturki-t77@live.com تغريد محمد علي التركي 4

 hesalobaid@ksu.edu.sa حصة محمد سليمان العبيد 5

 jalshammary@ksu.edu.sa جميلة عبيد الفي الشمري 6

 Rasha4master@hotmail.com خليفة محمد العقيلرشا  7

 Nouf-khaled555@live.com نوف خالد علي السلطان 8

 Mamma_mia_as@hotmail.com العنود طارق السديري 9

 Hhakami@ksu.edu.sa هناء الحسن حسن علي الحكمي 10

 Rasha_alonezan@hotmail.com زانيرشا عبدالرحمن عبداهلل العن 11

 lalabdi@ksu.edu.sa لما عبداهلل العبدي 12
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 hudalqahtani@ksu.edu.sa هدى علي القحطاني 13

 jaalghamdi@ksu.edu.sa جواهر مرزوق الغامدي 14

 mmmalbah@hotmail.com مرام ناصر عبداهلل المقبل 15

 balkhuraiji@ksu.edu.sa بسمة محمد فهد الخريجي 16

 Qamrh.14@hotmail.com البندري حمد الراجح 17

 Am_o_la@hotmail.com امل صالح الحواس 18

 ameramhas@hotmail.com اميرة حسن المحاسنة 19

 Haifa-321@hotmail.com هيفاء احمد الحمدان 20

 Miss-r15r15@hotmail.com اروى عبدالرحمن الغازي 21

 halmaghrabe@ksu.edu.sa هبة أحمد يوسف مغربي 22

 abalshehri@ksu.edu.sa عبير محمد صالح الشهري 23

 dalyousif@ksu.edu.sa دالل ناصر محمد اليوسف 24

 ralmoghem@ksu.edu.sa ريم محمد عبداهلل المقحم 25

 salshareef@ksu.edu.sa الشريف شادن عبداهلل علي 26

 almusawi@hotmail.com زينب محمد يحيى المساوي 27

 alsamia@ksu.edu.sa سامية أحمد حسن المالكي 28

 nalsaghier@ksu.edu.sa نائلة يوسف صالح الصغير 29

 alshroq@ksu.edu.sa شروق علي الدوسري 30

 dalshreen@ksu.edu.sa دارين محمد العنزي 31

 hanalsaif@ksu.edu.sa حنان صالح ناصر السيف 32

 malorini@ksu.edu.sa مريم شايع العريني 33

 khalrhmah@ksu.edu.sa بداهلل الرحمةخلود ع 34

 

 

 

 

 
 


