قسم اإلحصاء وبحوث العمليات
منسوبات القسم
االسم

العمل الفعلي

البريد االلكتروني

رقم الهاتف

المكتب

د .سماح عبدهللا الغامدي

مساعدة رئيس القسم – شطر الطالبات

samalghamdi@ksu.edu.sa

0118052234

5T025

بتول خالد الدعيج

مديرة مكتب الوكيلة

bdaej@ksu.edu.sa

0118058466

5T023

أريج عبدالعزيز السويلم

السكرتارية

aalsuwailem@ksu.edu.sa

0118054312

5T023

منيرة مطرف آل مطرف

السكرتارية

malmotrf@ksu.edu.sa

0118051987

5T022

شروق عبدالمحسن الجريد

السكرتارية

saljorid@ksu.edu.sa

0118056192

5T023

عزيزة عوض الشهري

التطوير والجودة

azalshihri@ksu.edu.sa

0118050871

5T022

aalhamad@ksu.edu.sa

0118055357

5T023

maldoheshi@ksu.edu.sa

0118050871

5T022

haaalmousa@ksu.edu.sa

0118050871

5T129

فاطمه إبراهيم الدوه

منسقة الجداول في القسم

faldooh@ksu.edu.sa

0118055478

5T083

شروق عبدالمحسن الجريد

السكرتارية

saljorid@ksu.edu.sa

0118056192

5T023

عيده خلف العنزي

مشرفة المعامل

ealenezy@ksu.edu.sa

0118055478

5T083

لمياء ناصر البريدي

مشرفة المعامل

lalbriady@ksu.edu.sa

0118051244

5G081

اشواق عبدهللا الدقدق

مشرفة المعامل

aaldiqdq@ksu.edu.sa

0118051244

5G081

آسيا محمد الحمد
مي عبدهللا الدهيشي
هيفاء عبدهللا الموسى

شؤون طالبات البكالوريوس

االختبارات النهائية وتوزيع المراقبات
لجنة الدراسات العليا
لجنة الدراسات العليا
االعتماد االكاديمي

أعضاء هيئة التدريس
( الدكتورات )
الموقع االلكتروني

االسم

البريد اإللكتروني

د .أروى محمد الشنقيطي

arwash@ksu.edu.sa

0118055392

د .سماح عبدهللا الغامدي

samalghamdi@ksu.edu.sa

0118050121

5T346

د .امل عبدهللا المحيسن

amalmoh@ksu.edu.sa

0118058923

5T159

د .ريم عبدهللا الغامدي

reemalghamdi@ksu.edu.sa

-

T0535

د .مها أحمد عمير

maomair@ksu.edu.sa

0118056504

5T347

د .نجالء سعد الهزاني

nsalhazzani@ksu.edu.sa

0118057954

5T044

-

رقم الهاتف

المكتب
5T348

أعضاء هيئة التدريس
( المحاضرات )
االسم

البر يد االلكتروني

العنود عبدهللا الزغيبي

aalzughibi@ksu.edu.sa

هيا ناصر الدوسري

haldossary@ksu.edu.sa

ربى عبدهللا اليافي

ralyafi@ksu.edu.sa

الموقع االلكتروني

-

رقم الهاتف

المكتب

-

5T066

-

5T066

ريم ظافر المبطي

ralmubty@ksu.edu.sa

-

5T065

سناء عبدهللا أبونصره

sabunasrah@ksu.edu.sa

0118050117

5T067

وئام محمد الهدلق

walhadlq@ksu.edu.sa

-

5T065

أعضاء هيئة التدريس
( المعيدات )
الموقع االلكتروني

االسم

البريد اإللكتروني

نشمية رحيل الشمري

naalshammari@ksu.edu.sa

-

نورة سعود المسعود

nalmasoud@ksu.edu.sa

-

رزان عبدالعزيز السحيباني

ralsehibani@ksu.edu.sa

خلود عمر اليزيدي

kalyazidi@ksu.edu.sa

-

خلود محمد باسالم

kbasalim@ksu.edu.sa

-

بشرى خالد العرفج

balarfaj@ksu.edu.sa

جريسة حسين اليامي

jalyami1@ksu.edu.sa

-

مرام فهيد الشمري

malshamary1@ksu.edu.sa

-

5T065

بيان محمد المخلف

balmukhlef@ksu.edu.sa

0118050117

5T067

زهراء عبد هللا موسى كعبي

zkaabi@ksu.edu.sa

0118050117

5T067

حنان حسين األحمدي

halahmadi1@ksu.edu.sa

-

رغد احمد المحسن

ralmohsen@ksu.edu.sa

-

-

-

رقم الهاتف

المكتب
5T065
5T066

-

5T066

-

5T066

5T066

-

malothman3@ksu.edu.sa

منيرة خالد العثمان

