
 ?8الطبية والدراسات العلوم أقسام عمادة 
 

 كـلـيـــة العلوم



العلومكلية  @8 
 

 هاتف المكتب البريد اإللكتروني االسم طبيعة العمل
 كلية العلوم

 amodlej@ksu.edu.sa 8855888 عبًن عبداهلل ادلدجلد. وكيلة كلية العلـو
 aldbass@ksu.edu.sa 8855686 عبًن زلمد الدباس مساعدة الوكيلة للشؤوف األكادميية

 ealahmadi@ksu.edu.sa 8855870 يمحدسامل األ إمياف اإلداريةمساعدة الوكيلة للشؤوف 
 galali@ksu.edu.sa 8855468 غاده زلمود العلي  مديرة اإلدارة 

 malharppi@ksu.edu.sa 8856865 ماجدة رابح احلريب مديرة متكب  الوكيلة
 

 الستكرتارية
 manalamri@ksu.edu.sa 8856050 مناؿ زلمد العمري
 malhazzaa@ksu.edu.sa 8856609 مي عبداهلل اذلزاع

 naalotibi@ksu.edu.sa 8858557 صلاح عوض العبييب 

 اإلدارية االتصاالت

  dalabdultef@ksu.edu.sa دالؿ عبداهلل العبداللطيف
 balbwardy@ksu.edu.sa  8850974 بلسم زلمد البواردي

 saalmutiry@ksu.edu,sa 8855909 ادلطًنيسامية سعد 
  majari@ksu.edu.sa مراـ حسٌن اجلاري

 lalshanwani@ksu.edu.sa 8855787 دلياء مجاؿ الشنوين مديرة وحدة اجلداوؿ 
  wabuhaimed@ksu.edu.sa وجداف عثماف أبوحيمد مديرة شؤوف ادلوظفات 
 
 
 

 شؤوف ادلوظفات
 
 
 
 

 sbqami@ksu.edu.sa سهاـ سعد البقمي

8856055 

 nalbkit@ksu.edu.sa صاحل البخيت نوؼ 
 rabuhaimed@ksu.edu.sa رًن عبدالرمحن أبوحيمد
 ashalsalem@ksu.edu.sa أشجاف عبداهلل السامل 
 taqeel@ksu.edu.sa طرفو سعد بن عقيل
 sbqami@ksu.edu.sa سهاـ سعد البقمي
 saralsalem@ksu.edu.sa ساره عبداهلل السامل

8855946 
 halibraheem@ksu.edu.sa حناف زلمد الرباىيم



 94كلية العلوم 
 

 هاتف المكتب البريد اإللكتروني االسم طبيعة العمل
 
 
 
 
 
 

 شؤوف ادلوظفات

 kmalqahtani@ksu.edu.sa القحطاين  خدجية منصور
 ralammari@ksu.edu.sa رابعة عبداهلل العماري
 mbataher@ksu,edu.sa مها طاىر باطاىر

8858685 
 sbatook@ksu.edu.sa صفاء سعيد باطوؽ

 almadawi@ksu.edu.sa مضاوي عبداهلل الصاحل
8856590 

 lalshaygy@ksu.edu.sa لولوه صاحل الشاجيي 
 sdalamri@ksu.edu.sa سلطانة ظافر العمري

8855686 

 aalbakran@ksu.edu.sa اجلوىرة عبدالعزيز بن بتكراف 
 swaldosari@ksu.edu.sa سوير فرج الدوسري

 ealtlib@ksu.edu.sa زلمد آؿ طال  إمياف
 mhalbalawi@ksu.edu.sa ميسوف محود البلوي
 kalshuaibi@ksu.edu.sa خلود سعد الشعييب 

 afatin@ksu.edu.sa فاتن سليماف الدخيل  مديرة وحدة ادلالية
8855957 

 salhomimid@ksu.edu.sa شذى زلمد احلميميدي ادلاليةوحدة 
 malsanad@kau.edu.sa 8855758 مناؿ عبدالرمحن السند  رئيسة وحدة اخلدمات ادلساندة

  emaljabr@ksu.edu.sa عبداهلل اجلرب  إمياف العهدو عضاء اجملموعة البحثية أسلف 

 جبماعيةإ أخصائية
  waljadaan@ksu.edu.sa وفاء سعد اجلدعاف 
  rrashid@ksu.edu.sa رًن عبداهلل الراشد

  jalotabi@ksu.edu.sa جواىر طعيميس العبييب 
 maysoon@ksa.edu.sa 8855698 ميسوف مجاؿ الشنواين  نفسية أخصائية

 najalfawaz@ksu.edu.sa 8855949 صلالء ناصر الفواز مديرة وحدة العالقات العامة
  roalmesned@ksu.edu.sa روؤى مسند ادلسند العالقات العامةوحدة 
  najalkhalaf@ksu.edu.sa صلالء خلف اخللف  العالقات العامةوحدة 



العلومكلية  98 
 

 هاتف المكتب البريد اإللكتروني االسم طبيعة العمل
  nalbdullah@ksu.edu.sa فهد عبداهلل  نورة

 kalyassin@ksu.edu.sa خولة علي الياسٌن كلية العلـو  تكببةممديرة 
5568688 

 متكببة كلية العلـو
 aalotepy@ksu.edu.sa البندري عبدالرمحن العبييب 

 malgabr@ksu.edu.sa منًنة عبداهلل اجلرب
 ralhazzani@ksu.edu.sa 8855949 اذلزاين  رًن عبدالعزيز عالـوحدة اإل

 مشرفات القاعات

 ealzakry@ksu.edu.sa عبداحملسن الزكري إمياف

8855979 

 lalbriady@ksu.edu.sa دلياء ناصر الربيدي
 mkalghtani@ksu.edu.sa منًنة حنثل القحطاين 
 afalmotery@ksu.edu.sa عواطف فهيد ادلطًني 

 aaldigdg@ksu.edu.sa عبداهلل الدقدؽ أشواؽ
 aaldosariy@ksu.edu.sa أمل فهد الدوسري

 mubaldosriy@ksu.edu.sa الدوسري إبراىيممباركو 

 اجلودة
  aaltorbaq@ksu.edu.sa مل خالد الطرباؽأ

  hinalenazi@ksu.edu.sa ىند عواد العنزي
  rualturki@ksu.edu.sa رقية صاحل الرتكي

 ملياتحصاء وبحوث العقسم اإل
 raseeri@ksu.edu.sa 8850084 رًن خالد احلفظيد. الوكيلة

 الستكرتارية

 bdaej@ksu.edu.sa ببوؿ خالد الدعيج
8855857 

 haltourbaq@ksu.edu.sa ىاجر زلمد الطرباؽ
 azalshihri@ksu.edu.sa عزيزة عوض الشهري

8858875 
 shshah@ksu.edu.sa الدىيشيعبداهلل مي 

 العالقات العامة
 bdaej@ksu.edu.sa ببوؿ خالد الدعيج

8855857 
 haltourbaq@ksu.edu.sa ىاجر زلمد الطرباؽ


