قسم الكيمياء
منسوبات القسم
البريد االلكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

العمل الفعلي

0118055486

5T-308

د .فاطمة علي االسمري

وكيلة القسم

fasmari@ksu.edu.sa

5T-306

نايلة عبدالعزيز النايل

مديرة مكتب وكيلة القسم

nalnayl@ksu.edu.sa

0118055651

مشاعل محمد الحمدان

سكرتارية

mmalhamdan@ksu.edu.sa

0118058986

5T-306

وسمية شامان المطيري

سكرتارية

wealmutairi@ksu.edu.sa

0118056178

5T-246

ساره مبارك المبرد

سكرتارية

salmubrad@ksu.edu.sa

0118063116

5T-306

مريم عبدالعزيز الجميعة

سكرتارية

mjomaiah@ksu.edu.sa

0118054491

5T-306

موضي نايف العتيبي

سكرتارية

modnalotaibi@ksu.edu.sa

0118055798

5T-291

لولوه ضيف هللا العتيبي

سكرتارية

lalotaibi@ksu.edu.sa

0118050624

5T-291

عواطف سالم البادي

االعتماد االكاديمي

aalbadi@ksu.edu.sa

0118055854

5T-126

مروه مصلح الحربي

االعتماد االكاديمي

almarwa@ksu.edu.sa

0118055854

5T-126

أعضاء هيئة التدريس
( الدكتورات )
رقم الهاتف

المكتب

االسم
د .سلوى بدر الرشيدان

chem241@ksu.edu.sa

0118056736

5T260

د .نوف حزام العتيبي

nhalotaibi@ksu.edu.sa

0118057913

5T242

د .تهاني سعد القرني

tahanis@ksu.edu.sa

0118057990

5T337

د .حصة حسن الباهلي

halbahli@ksu.edu.sa

0118059082

5T238

أ.د .نوال أحمد العرفج

nalarfaj@ksu.edu.sa

0118050555

5T336

د .حصه عبدهللا العبد الكريم

hessah@ksu.edu.sa

0118056763

5T263

amalf@ksu.edu.sa

0118055864

5T254

د .تهاني مزيد المطيري

talmutari1@ksu.edu.sa

0118058503

5T265

د .هدى عائض القحطاني

haalgahtani@ksu.edu.sa

0118056079

5T260

د .وداد التهامي العنزي

walonazi@ksu.edu.sa

0118055850

5T184

أ.د .منيرة مقرن المقرن

mmogren@ksu.edu.sa

0118051793

5T255

أ.د .ليلي عبدالكريم الجهيمان

ljuhiman@ksu.edu.sa

0118055732

5T244

د .سلمى علي التميمي

satamimi@ksu.edu.sa

0118051259

5T186

د .منيرة عبدالرحمن آل الشيخ

mshaikh@ksu.edu.sa

-

5T240

د .حصة حمد الطالسي

haltalassi@ksu.edu.sa

0118055686

5T335

د .ندى عبدالعزيز الجالل

najallal@ksu.edu.sa

0118056354

5T185

د .شذى ابراهيم العقيل

shalaqeel@ksu.edu.sa

0118055380

5T190

mzaben@ksu.edu.sa

0118055368

5T189

د .امال محمد الفواز

د .مها إبراهيم الزبن

البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

أعضاء هيئة التدريس
( الدكتورات )
رقم الهاتف

المكتب

االسم

eabdulkareem@ksu.edu.sa

0118055356

5T187

د .حمدة صالح العنزي

hsenzi@ksu.edu.sa

0118055652

5T158

د .نورة سعد الحقباني

nhokbany@ksu.edu.sa

0118056875

5T181

د .عبير عبدالرحمن العبيد

aaalobaid@ksu.edu.sa

0118056647

5T264

د .سهام سليمان الطريري

salterary@ksu.edu.sa

0118055452

5T157

د .فاطمة علي االسمري

fasmari@ksu.edu.sa

0118055486

5T241

د .زينب محمد المرهون

zalmarhoon@ksu.edu.sa

0118055273

5T252

-

5T191

د .أمل محمد المحيميد

muhemeed@ksu.edu.sa

0118055397

5T258

د .عبير محمد بن بعيجان

abeagan@ksu.edu.sa

0118057928

5T258

د .أسماء عبدهللا العثمان

aaalothman@ksu.edu.sa

0118058497

5T179

د .خلود أحمد دهلوس

kdahloos@ksu.edu.sa

0118059084

5T257

د .أديبة مخلد المطيري

adeba@ksu.edu.sa

0118059119

5T178

د .رزان عبدهللا الشقاري

ralshgari@ksu.edu.sa

0118058290

5T182

-

5T266

-

5T256

0118058217

5T183

د .إيمان عبدهللا العبدالكريم

د .تهاني إبراهيم المحيميد

د .عفاف سعود المسعودي

البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

Talmuhimeed@ksu.edu.sa

aalmasoudi@ksu.edu.sa

د .سمر عبدهللا الدوسري

samaldossari@ksu.edu.sa

د .منيرة دوخي البقمي

muneerad@ksu.edu.sa

-

أعضاء هيئة التدريس
( المحاضرات )
االسم

البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

رقم الهاتف

المكتب

-

5T193
5T259

منى عبدهللا الصائغ

malsaigh@ksu.edu.sa

إيمان ناصر الدوسري

ialdowsary@ksu.edu.sa

0118056079

سهام جمعة العنزي

sealenazi@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

هدى صنيدح السعيدي

halsaeedi@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

منال رميح محمد الرميح

mralrumaih@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

ralshehri@ksu.edu.sa

0118057907

5T334

رئيسة احمد الشهري

أعضاء هيئة التدريس
( المعيدات )
رقم الهاتف

المكتب

االسم

aalmaghrabi@ksu.edu.sa

-

5T193

هند حمود الرشود

halrushud@ksu.edu.sa

-

5T193

هيا مساعد تركي السبيعي

halsubaie1@ksu.edu.sa

-

5T193

j.alangari@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

Jaseeri@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

ralotaibi4@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

aalkhathlan1@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

امتنان محمد الزهراني

Ealzhrani1@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

سامية عبد السالم الخميس

Salkhamis1@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

داليه علي العنزي

dalanzi@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

هدى عبد الرحمن الحيزان

halhizan@ksu.edu.sa

0118056079

5T193

-

5T193

نوير عبدهللا الدوسري

naldosarii@ksu.edu.sa

0118056079

5T259

نورة بدر الذيب

naltheeb@ksu.edu.sa

-

5T193

البندري سعود المغربي

الجوهرة بنت منصور العنقري
جمعة عبدالوهاب عسيري
رزان فهد عقيل العتيبي
آالء حمد الخثالن

ريانة الخليفة

البريد اإللكتروني

ralkhalifah1@ksu.edu.sa

الموقع االلكتروني

-

الفنيات والباحثات
البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

العمل الفعلي

0118055941

5T023

سحر ناصر الغامدي

فني مختبر

sahalghamdi@ksu.edu.sa

5T023

الجوهرة علي الحميدي

فني مختبر

aalhomidy@ksu.edu.sa

0118055941

رشا محمد الراجح

فني مختبر

ralrajeh@ksu.edu.sa

0118055941

5T023

ابتسام رباح الخطابي

فني مختبر

ealkatabi@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

عبير محمد الصميت

فني مختبر

aalsumait@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

نهلة محمد الحربي

فني مختبر

nahalharbi@ksu.edu.sa

0118055941

5T023

هياء ابراهيم القحطاني

فني مختبر

hayalqhtani@ksu.edu.sa

0118055941

5T023

عائشة عبد هللا األحمري

فني مختبر

aaishah@ksu.edu.sa

0118055941

5T023

هند منصور الرشيد

فني مختبر

halrasheed1@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

منتهى محمد النغيمش

فني مختبر

malnegamsh@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

منيرة محمد العقيل

فني مختبر

makeel@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

سارة عايض االلمعي

فني مختبر

salalmaei@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

نورة أحمد الزهراني

فني مختبر

nalzahrani@ksu.edu.sa

0118055712

5T512

عبير سعد الطمرة

فني مختبر

aaltamrah@ksu.edu.sa

0118056170

5T039

اسماء بداح العنقري

فني مختبر

aalangery@ksu.edu.sa

0118056170

5T039

سلوى سليمان الحجاج

فني مختبر

salhjajj@ksu.edu.sa

0118056170

5T039

ريم عبدالرحمن حباب

باحث علمي

rhabab@ksu.edu.sa

0118056170

5T039

الفنيات والباحثات
البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

العمل الفعلي

0118056170

5T039

هنادي يعقوب الصقير

باحث علمي

halsoqair@ksu.edu.sa

5T039

عبير عبدالعزيز الرشيد

باحث علمي

rabeer@ksu.edu.sa

0118056170

ندى على المهوس

باحث علمي

nalmohawis@ksu.edu.sa

0118056170

5T039

شريفة عايض االحمري

باحث علمي

salahmariy@ksu.edu.sa

0118056170

5T039

