قسم الكيمياء الحيوية
منسوبات القسم
رقم الهاتف

المكتب

االسم

العمل الفعلي

د .نجود عبدالعزيز التويجري

وكيلة قسم الكيمياء الحيوية

هدى عبدهللا الرشيد

مديرة مكتب الوكيلة

سارة عبدهللا الراشد

السكرتارية

nojood@ksu.edu.sa

0118055693

5T317

hudalrasheed@ksu.edu.sa

0118055624

5T316

salrashid@ksu.edu.sa

0118055624

5T316

jalgowifly@ksu.edu.sa

0118059018

5T319

nalbadi@ksu.edu.sa

0118055968

5T128

سامية عبدالرحمن الخنين

السكرتارية

salkinin@ksu.edu.sa

0118055624

5T316

غادة عبدهللا بن سعيد

السكرتارية

gbinsaeed@ksu.edu.sa

0118052698

5T319

والء عبدالعزيز بن قاسم

السكرتارية

wbinqasem@ksu.edu.sa

0118052698

5T319

جواهر إبراهيم القويفلي
نورة سالم البادي

السكرتارية

(االعتماد االكاديمي(
السكرتارية
(االعتماد االكاديمي(

البريد اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس
( الدكتورات )
رقم الهاتف

المكتب

االسم

sdaihan@ksu.edu.sa

0118055868

5T276

أ.د .نكهت جمال صديقي

nikhat@ksu.edu.sa

0118051348

5T279

د .عبير محمد الدباس

aldbass@ksu.edu.sa

0118055376

5T275

aalghanouchi@ksu.edu.sa

0118055129

5T285

szargar@ksu.edu.sa

0118051692

5T287

shaq@ksu.edu.sa

0118052697

5T282

aalghamedi@ksu.edu.sa

0118056811

5T280

sabdi@ksu.edu.sa

0118050884

5T281

jalghamdi@ksu.edu.sa

0118057953

5T288

د .عبير عبدهللا العمرو

aalamro@ksu.edu.sa

0118058545

5T198

د .منى عوض العنزي

moalonazi@ksu.edu.sa

0118058598

5T277

nojood@ksu.edu.sa

0118059032

5T239

د .نوف عمر العفالق

nalafaleg@ksu.edu.sa

0118052792

5T278

د .أمل ماجد العناد

aalenad@ksu.edu.sa

0118059034

5T274

د .منى غازي الحربي

magalharbi@ksu.edu.sa

-

5T196

د .حميدة إبراهيم العنزي

hialanazi@KSU.EDU.SA

-

5T167

د .أروى إسحاق خياط

aalkhyyat@ksu.edu.sa

-

-

أ.د .سعاد خلف الديحان

أ.د .عبير عبدالقادر الغنوشي
أ.د .سيما موهد زار غار
د .سمينا حيدر حق
د .أماني احمد الغامدي
د .صبا عبدى
د .جيهان مسفر الغامدي

د .نجود عبدالعزيز التويجري

البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

أعضاء هيئة التدريس
( المحاضرات )
رقم الهاتف

المكتب

االسم

البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

أ .عائشة عبدهللا الناصر

aalnasser@ksu.edu.sa

0118056861

5T267

أ .لطيفة محمد الجبالي

Lalgbali@ksu.edu.sa

0118050764

5T250

أ .عاتكة هزاع الشمري

ahalshammari@ksu.edu.sa

-

-

أ .تهاني محمد الشهري

tmalshehri@ksu.edu.sa

-

-

أ .أم الحسن محمد الفقيه

oalfageeh@ksu.edu.sa

-

5T268

أعضاء هيئة التدريس
( المعيدات )
رقم الهاتف

المكتب

االسم
أ .إيمان حسن الشهري

emalshehri@ksu.edu.sa

0118055362

5T251

أ .أريج علي الزهراني

arealzahrani@ksu.edu.sa

-

-

ralotaibi3@ksu.edu.sa

-

-

أ .هناء فيصل المبارك

halmubarak1@ksu.edu.sa

-

5T268

أ .أمل عبدهللا البطي

aalbity@ksu.edu.sa

0118055362

5T251

أ .نورة عبدهللا الجبرين

naljebrin@ksu.edu.sa

0118055371

5T304

أ .صباح أحمد الزهراني

alsabah@ksu.edu.sa

0118055362

5T251

أ .لينة صالح السحيباني

lalsuhaibani@ksu.edu.sa

0118055371

5T304

أ .فتون علي الجربوع

Ftaljarbou@ksu.edu.sa

0118055371

5T304

أ .نوره خالد الموسى

nkalmousa@ksu.edu.sa

0118056612

5T269

أ .غادة عبدهللا العمرو

galamro@ksu.edu.sa

0118056612

5T269

أ .جميلة محمد المسلم

jalmusallam@ksu.edu.sa

0118056612

5T269

أ .فوزة مشعوف العنزي

falenizy@ksu.edu.sa

-

5T268

أ .امتنان محمد الخضير

ealkhudair@ksu.edu.sa

0118055362

5T251

أ .منى شجاع الحربي

moshujaa@ksu.edu.sa

0118055362

5T251

أ .ريم ناصر العتيبي

البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

الفنيات والباحثات
رقم الهاتف

المكتب

البريد اإللكتروني

االسم

العمل الفعلي

rbhat@ksu.edu.sa

0118055371

5T304

رميسة شفيع محمد شفيع

باحث

0118055948

5T305

إجالل محمد اسحق

باحث علمي

eishag.c@ksu.edu.sa

5T283

دالل زيد الحوطي

باحث علمي مساعد

dalhotti@ksu.edu.sa

0118055792

مالك عبدالعزيز الدبيان

باحث علمي

maldubayan1@ksu.edu.sa

0118059167

5S011

زينب راشد الزهراني

رئيس فني مختبر

zalzahrany@ksu.edu.sa

0118056861

5T267

رنا عبدالعزيز التركي

أخصائي مختبر

ralturki@ksu.edu.sa

0118050315

5T269

فوزية عبدهللا المالكي

فني مختبر

faalmalki@ksu.edu.sa

0118059165

5T283

لطيفة مداد العتيبي

فني مختبر

lalotebi@ksu.edu.sa

0118055948

5T305

ريم إبراهيم الخضيري

فني مختبر

ralkhudhairy@ksu.edu.sa

0118055948

5T305

ريم محمد العكيل

فني مختبر

ralokeel@ksu.edu.sa

-

5S011

تماضر صالح الفوزان

فني مختبر

talfouzan@ksu.edu.sa

0118055948

5T305

إيمان ماجد القحطاني

فني مختبر

ealqahtany@ksu.edu.sa

0118059165

5T283

دالل يوسف الجريد

فني مختبر

daljuryyed@ksu.edu.sa

0118055948

5T305

سامية محمد السيف

فني مختبر

samalsaif@ksu.edu.sa

0118059165

5T283

شهيرة مبارك العسيري

فني مختبر

sasiri@ksu.edu.sa

0118055948

5T305

نوف نواف الذويبي

فني مختبر

nalthouibi@ksu.edu.sa

0118059165

5T283

