
 

 

 
 

 

 

 قسم الرياضيات

القسم منسوبات  
 المكتب رقم الهاتف البريد االلكتروني  العمل الفعلي االسم

 halsaud@ksu.edu.sa 0118055638 5T020 وكيلة قسم الرياضيات د. هدى صالح السعود

 talrumaihi@ksu.edu.sa 0118055619 5T019 مديرة مكتب الوكيلة تماضر صالح الرميح

 aalsadon@ksu.edu.sa 0118052528 5T019 السكرتارية العنود عبدالعزيز السعدون

 faalshihri@ksu.edu.sa 0118057055 5T019 السكرتارية فايزة عوض الشهري

 alhalazzaz@ksu.edu.sa 0118055086 5T019 السكرتارية الهنوف محمد العزاز

 nawalotaibi@ksu.edu.sa 0118056640 5T018  إداريات نوال مطلق العتيبي

 oalmazrou@ksu.edu.sa 0118055972 5T089  إداريات عال محمد المزروع

 salfosely@ksu.edu.sa 0118058699 5T018  إداريات صالحه عبدهللا الفصيلي

 azafer@ksu.edu.sa    0118052152 5T018 إداريات عائشة محمد بن ظافر

 Halkorayef@ksu.edu.sa 0118058165 5T086 مشرفة معامل الحاسب اآللي هنادي محمد الخريف

 areham@ksu.edu.sa 0118058165 5T086  مشرفة معامل الحاسب اآللي رهام راشد الغفيلي

 malburaidi@ksu.edu.sa 0118056343 5T086  مشرفة معامل الحاسب اآللي موضي إبراهيم البريدي

 dalgadear@ksu.edu.sa 0118056455 5T134  التطوير والجودة دانه خالد القدير

االسمري عفاف عبدالرحمن  aafaf@ksu.edu.sa 0118056455 5T134  التطوير والجودة 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 أعضاء هيئة التدريس 
 ( دكتوراتال )

 المكتب رقم الهاتف الموقع االلكتروني البريد اإللكتروني االسم

 abir@ksu.edu.sa  د. عبير حميدى الحربي
 

0118074465 5T054 

 ftchier@ksu.edu.sa  د. فيروز سعيد تشير
 

0118055367 5T055 

 ibajunaid@ksu.edu.sa - - 5T175  د. ابتسام عمر باجنيد

عودانالد. هيلة محمد    halodan1@ksu.edu.sa 
 

0118058128 5T040 

د. ميساء محمد القرشيأ.   maysaa@ksu.edu.sa 
 

0118057171 5T039 

هيفاء محمد بن جبريند.   hjebreen@ksu.edu.sa 
 

0118056406 5T070 

 ltopan.c@ksu.edu.sa  د. لينا منويال توبان
 

0118055828 5T049 

حنان عبدالعزيز العليان د.  holayan@ksu.edu.sa 
 

- 5T035 

سارة سالم الزيد د.   sarsalzaid@ksu.edu.sa 
 

0118055639 5T020 

 jmufarij@ksu.edu.sa  د .جواهر احمد المفرج
 

0118055690 5T5058 

 ftoufic@ksu.edu.sa د. فردوس محمد عمر
 

0118053282 5T046 

مها رحمة العماري د.   malammari@ksu.edu.sa 
 

0118055493 5T036 

 ijahan@ksu.edu.sa  د. عشرت جاهان عثمانى
 

0118055618 5T056 

 najla@ksu.edu.sa  د. نجالء عبدالعزيز التويجري
 

0118051533 5T059 

 bleehed@ksu.edu.sa - 0118055985 5T071  د. هند صالح البليهد

 ralyusof@ksu.edu.sa  د. رباب يوسف اليوسف
 

- 5T034 

 nalshhri@ksu.edu.sa  د. نورة حسن الشهري
 

0118052254 5T020 

 ealahmadi@ksu.edu.sa د. ايمان سالم االحمدي
 

0118055072 5T340 

 

https://fac.ksu.edu.sa/abir
https://fac.ksu.edu.sa/ftchier
https://fac.ksu.edu.sa/halodan1
https://fac.ksu.edu.sa/maysaa
https://fac.ksu.edu.sa/hjebreen
https://fac.ksu.edu.sa/ltopanc
https://fac.ksu.edu.sa/holayan
https://fac.ksu.edu.sa/sarsalzaid
https://fac.ksu.edu.sa/jmufarij
https://fac.ksu.edu.sa/ftoufic
https://fac.ksu.edu.sa/malammari
https://fac.ksu.edu.sa/ijahan
https://fac.ksu.edu.sa/najla
https://fac.ksu.edu.sa/ralyusof
https://fac.ksu.edu.sa/nalshhri
https://fac.ksu.edu.sa/ealahmadi


 

 

 
 

 

 أعضاء هيئة التدريس 
( دكتوراتال )  

 المكتب رقم الهاتف الموقع االلكتروني البريد اإللكتروني االسم

 aalmualem@ksu.edu.sa  د. انوار حسن المعلم
 

0118058643 5T037 

 htahlawi@ksu.edu.sa  د. هيفاء محمد خضر طحالوي
 

0118055469 5T048 

 halsodais@ksu.edu.sa  د. هناء  محمد السديس
 

0118055306 5T060 

 halsaud@ksu.edu.sa  د. هدى صالح السعود
 

0118055638 5T064 

هدى ضيف هللا الرشيدىد.    halrashidi@ksu.edu.sa 
 

- 5T050 

 raseeri@ksu.edu.sa  د. ريم خالد الحفظي
 

0118055815 5T025 

 halohali@ksu.edu.sa د. حنان رابح العوهلي
 

0118056839 5T338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fac.ksu.edu.sa/aalmualem
https://fac.ksu.edu.sa/htahlawi
https://fac.ksu.edu.sa/halsodais
https://fac.ksu.edu.sa/halsaud
https://fac.ksu.edu.sa/halrashidi
https://fac.ksu.edu.sa/raseeri
https://fac.ksu.edu.sa/halohali


 

 

 
 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس 
 (لمحاضرات ا )

 المكتب رقم الهاتف الموقع االلكتروني البريد االلكتروني االسم

 wbabiker@ksu.edu.sa فضل هللاد. وداد بابكر 
 

0118055284 5T057 

 aalabduljabbar@ksu.edu.sa اريج عبد هللا العبد الجبار
 

0118056897 - 

 aalhomaidhi@ksu.edu.sa  الهنوف على الحميضي
 

0118056114 5T344 

 taldabaan@ksu.edu.sa - 0118055907 5T342  تهاني محمد الضبعان

 malmousa@ksu.edu.sa  الموسىمها محمد 
 

0118055907 5T342 

 malfaleg@ksu.edu.sa منال عبدالعزيز الفليج
 

0118056897 5T343 

 nalmutaz@ksu.edu.sa  نهى ابراهيم المعتاز
 

0118055907 5T032 

 ebtalharbi@ksu.edu.sa ابتسام الحميدي الحربي
 

0118055907 5T032 

 sbinhazzaa@ksu.edu.sa  سمية  منصور بن هزاع
 

0118056114 5T344 

 dalghanem@ksu.edu.sa  دالل غانم الغانم
 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fac.ksu.edu.sa/wbabiker
https://fac.ksu.edu.sa/aalabduljabbar
https://fac.ksu.edu.sa/aalhomaidhi
https://fac.ksu.edu.sa/malmousa
https://fac.ksu.edu.sa/malfaleg
https://fac.ksu.edu.sa/nalmutaz
https://fac.ksu.edu.sa/ebtalharbi
https://fac.ksu.edu.sa/sbinhazzaa
https://fac.ksu.edu.sa/dalghanem


 

 

 
 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس 
 (معيداتال )

 المكتب رقم الهاتف الموقع االلكتروني البريد االلكتروني االسم

 alomanal@ksu.edu.sa منال فهد العتيبي
 

0118055907 5T032 

 Balshahrani1@ksu.edu.sa بدريه راشد الشهراني
 

0118055907 5T032 

 Malomari1@ ksu.edu.sa مرام سعيد العمري
 

- 5T034 

 Aalqahtani11@ksu.edu.sa علياء خالد القحطاني
 

- - 

 Malshalan1@ksu.edu.sa منيره عبدالعزيز الشعالن
 

- - 

 Salsuwailem1@ksu.edu.sa سلمى عبدهللا  السويلم
 

- 5T041 

 - - - oaldalbahi@ksu.edu.sa عهود خالد  الدلبحي

 salsaadoun@ksu.edu.sa ساره سعدون السعدون
 

- 5T034 

 5T041 - -  خلود خالد القحطاني

 

 

 

mailto:Malshalan1@ksu.edu.sa
mailto:Salsuwailem1@ksu.edu.sa
https://fac.ksu.edu.sa/alomanal
https://fac.ksu.edu.sa/balshahrani1
https://fac.ksu.edu.sa/malomari1
https://fac.ksu.edu.sa/aalqahtani11
https://fac.ksu.edu.sa/malshalan1
https://fac.ksu.edu.sa/salsuwailem1
https://fac.ksu.edu.sa/salsaadoun

