قسم النبات واألحياء الدقيقة
منسوبات القسم
االسم

العمل الفعلي

البر يد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

مساعدة رئيس قسم النبات واالحياء
د .ريم منصور الجويعي

الدقيقة بكلية العلوم في إدارة

raljowaie@ksu.edu.sa

0118055473

5T271

منيرة سعد عبدالكريم النوفل

مديرة مكتب الوكيلة

malnoufal@ksu.edu.sa

0118057966

5T309

حنان سليمان محمد اليوسف

اداري

haalyousef@ksu.edu.sa

0118052560

5T312

جميلة محمد دحمان الشهري

سكرتارية

galshiheri@ksu.edu.sa

0118055315

5T309

بشاير علي صالح العمير

اداري

balomir@ksu.edu.sa

0118058780

5T312

فاطمة سعود محمد الكبيري

سكرتارية

fkabara@ksu.edu.sa

0118055315

5T309

ريم ناصر بن جريس

اداري

rbinjrees@ksu.edu.sa

-

5T070

مها سالم كسار الثويني

اداري

malthweny@ksu.edu.sa

0118056106

5T108 +5T107

مها ابراهيم محمد القاسم

اداري

malqassiam@ksu.edu.sa

0118058449

5T130

ندى سعيد الغامدي

سكرتارية

nalgamdi1@ksu.edu.sa

0118058780

5T312

هند عواد شطي الع نزي

سكرتارية

hialenazi@ksu.edu.sa

0118055384

5T312

قماشه عمر محمد الحمدان

سكرتارية

galhamdan@ksu.edu.sa

0118055315
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القسم (شطر الطالبات)

أعضاء هيئة التدريس
( الدكتورات )

الموقع االلكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

البر يد اإللكتروني

5T327

د .أمل عبدالعزيز الهزاني

alhazzani@ksu.edu.sa

0118055324

د .أسماء عبدالكريم الحقيل

aalhuqail@ksu.edu.sa

0118056272

5T205

د .هند عواض الوذناني

wathnani@ksu.edu.sa

0118055892

5T294

د .نجاة عبدالوهاب بخاري

najatab@ksu.edu.sa

0118052798

5T298

د .عبير هاشم محمود

habeer@ksu.edu.sa

0118051276

5T079

د .منى سليمان الوهيبي

malwhibi@ksu.edu.sa

0118058452

5T299

د .ميسون محمود األنصاري

myalansari@ksu.edu.sa

0118052653

5T300

د .منال محمد الخليفي

manalk@ksu.edu.sa

0118051685

5T326

د .منيرة راشد العثمان

malothman@ksu.edu.sa

0118055683

5T328

د .فاطمه عليان العتيبي

falotibi@ksu.edu.sa

0118055970

5T203

د .كاكاشان بيرفين

kperveen@ksu.edu.sa

0118052795

5T072

د .هاميرا رضوانا

hrizwana@ksu.edu.sa

0118055465

5T293

د .أحالم عبدهللا الوطبان

ahlam@ksu.edu.sa

0118055960

5T295

د .أمل علي الموسى

aalmosa@ksu.edu.sa

0118056845

5T195

د .تغريد ناصر المانع

talmanaa@ksu.edu.sa

0118056570

5T202

د .حنان فهد الحربي

hhanan@ksu.edu.sa

0118055706

5T206

د .دنيا عبدالعزيز الفراج

dfarraj@ksu.edu.sa

0118055630

5T272

د .رؤى محمد القفيدي

0118050007

ralqufaidi@ksu.edu.sa

5T331

أعضاء هيئة التدريس
( الدكتورات )

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

البر يد اإللكتروني

5T330

د .سارة عبدالرحمن الراشد

salrashed@ksu.edu.sa

0118052894

د .نجاة عبد الحق مريكي

najat@ksu.edu.sa

0118055291

5T332

د .هند عبدالرحمن الشويمان

halshwaiman@ksu.edu.sa

0118052749

5T333

د .إسالم فرج عبيد

iabid@ksu.edu.sa

0118055808

5T074

د .أمل عبد هللا صابور

amsaboor@ksu.edu.sa

0118059046

5T201

د .فاطمة صالح الخطاف

falkhataf@ksu.edu.sa

-

5T296

د .مها أحمد الشيخ عيد

malsheikh@ksu.edu.sa

0118059078

5T200

د .أمل محمد القرعاوي

aalgarawi@ksu.edu.sa

0118055981

5T085

د .خلود محمد العرجاني

kalarjani@ksu.edu.sa

-

-

د .جواهر سلمان القحطاني

jsalqahtani@ksu.edu.sa

-

-

د .ريم منصور الجويعي

raljowaie@ksu.edu.sa

0118055473

5T329

د .البندري فهد العرجاني

aalarjani@ksu.edu.sa

0118055473

5T077

د .مشاعل فهد السيد

malsayed@ksu.edu.sa

0118052397

5T073

د .حصة عبدالرحمن العديني

halodaini@ksu.edu.sa

-

5T149

د .سعيدة مساعد المطيري

alsaeedah@ksu.edu.sa

0118058962

5T151

د .فهيمة خان عبداللطيف

kfaheema@ksu.edu.sa

0118050263

5T076

أعضاء هيئة التدريس
( المحاضرات )

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

البر يد اإللكتروني

5T248

أمل حزام العتيبي

aalotibi1@ksu.edu.sa

0118055908

الجوهرة سالم الشبيب

jshabib@ksu.edu.sa

0118055851

5T247

ريم عبدالرحمن العتيبي

rotaibi@ksu.edu.sa

0118052591

5T086

ريهام مصلح األحمدي

realahmadi@ksu.edu.sa

0118052591

5T086

شروق محسن الشهراني

salshahrani1@ksu.edu.sa

0118055981

5T085

فوزية علي القحطاني

fg@ksu.edu.sa

0118055908

5T248

مديحة عياد العنزي

malonze@ksu.edu.sa

0118055851

5T084

منيرة عبدهللا الدوسري

almonerah@ksu.edu.sa

0118055473

5T088

مها برجس أبانمي

abanomai@ksu.edu.sa

0118056848

5T207

هدى عمر الخطيب

halkhteeb@ksu.edu.sa

0118055851

5T247

هالء خالد الربيعة

halrabeah@ksu.edu.sa

0118052749

5T249

هويدا صالح الحبودل

halhaboudal@ksu.edu.sa

0118055324

5T327

العنود طالل الفغم

aalfaghom@ksu.edu.sa

0118055908

5T248

نجالء عبدالعزيز ال الشيخ

nalshaikh@ksu.edu.sa

0118057981

5T087

نورة عبدالعزيز الكبيسي

nalkubaisi@ksu.edu.sa

0118052591

5T345

وفاء محمد العمري

walamrii@ksu.edu.sa

0118055473

5T088

داليا سعيد ال سرار

0118055981

dsarar@ksu.edu.sa

5T085

أعضاء هيئة التدريس
( المحاضرات )

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

البر يد اإللكتروني

5T249

فتون محمد الخليوي

falklewiy@ksu.edu.sa

0118052591

أمجاد ابراهيم الربيع

aalrbiea@ksu.edu.sa

0118055851

5T247

ياسمين عبدالرحمن الواصل

yasmeen@ksu.edu.sa

0118052749

5T249

أمل خلف الغامدي

ahamdan1@ksu.edu.sa

0118055851

-

هيا محمد الدوسري

hd@ksu.edu.sa

-

-

الجوهرة فهد العباد

alalabbad@ksu.edu.sa

-

-

أعضاء هيئة التدريس
( المعيدات )

الموقع اإللكتروني

االسم

البر يد اإللكتروني

أثير عبدهللا بالعبيد

abalobaid1@ksu.edu.sa

0118052749

سارة صالح السيف

saralsaif@ksu.edu.sa

0118057981

-

مشاعل رياض الجمعة

Maljumaah1@ksu.edu.sa

0118057981

-

رنا عبدهللا القسومي

ralqusumi@ksu.edu.sa

0118057981

-

روان محمد الشعالن

ralshalaan@ksu.edu.sa

-

-

-

رقم الهاتف

المكتب
-

الفنيات والباحثات
االسم

العمل الفعلي

البر يد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

أسماء عمر مختار الشنقيطي

فني مختبر

aalshangiti@ksu.edu.sa

0118056350

5T101

اماني محمد أحمد الجلعود

فني مختبر

aaljloud@ksu.edu.sa

0118056350

5T101

امل حمد عبدهللا االصقه

فني مختبر

aalasqah@ksu.edu.sa

0118056350

5T101

سمر عبدهللا راشد الحرابي

فني مختبر

asamar@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

نوف عبدالعزيز محمد العليق

فني مختبر

naloliq@ksu.edu.sa

0118056350

5T101

مالك عبدهللا على الربيع

فني مختبر

malrobia@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

امل محمد عبدهللا الراجح

فني مختبر

amalrajeh@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

الهام عبدالرحمن القحطاني

فني مختبر

elalqahtani@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

سارة مبارك عبدهللا الحقباني

فني مختبر

salhaqbani@ksu.edu.sa

0118055315

5T312

منال عبد هللا محمد الصعيقر

فني مختبر

malassaikr@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

شيخة خالد حريميس النمر

باحث علمي مساعد

salnamer@ksu.edu.sa

0118055326

5T075

غادة محمد مسلم الشويمان

باحث علمي

gshowinan@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

حوريه عبدالعزيز فهد الدهيش

باحث علمي

haldehish@ksu.edu.sa

0118050522

5T075

رائده ابراهبم عبدهللا الحربي

باحث علمي

raalharbi@ksu.edu.sa

0118056832

5T051

سميحة حسن غرمان الشهري

باحث علمي

salshihri@ksu.edu.sa

0118056832

5T051

لطيفه عبدالرحمن محمد الحميد

باحث علمي

lalhumaid@ksu.edu.sa

0118056952

5T051

الفنيات والباحثات
االسم

العمل الفعلي

البر يد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

مها براك ضياع الظفيري

باحث علمي

maldhoferi@ksu.edu.sa

0118057980

5T150

مي أحمد سعيد الغامدي

باحث علمي

maialghamdi@ksu.edu.sa

0118050522

5T075

نوره سالم دحيم الدوسري

باحث علمي

nsaldosari@ksu.edu.sa

0118058265

5T051

نورة سليمان عبدهللا الصقعبي

باحث علمي

nalsaggabi@ksu.edu.sa

0118056832

5T075

دينا وفيق عوض سليمان

باحث علمي متفرغ

dsoliman@ksu.edu.sa

0118055326

5T075

عبير رمضان محمد عبدالعزيز

باحث علمي متفرغ

aabdelaziz@ksu.edu.sa

0118055326

5T075

ندين محمد صفوح شلبي

باحث

nmoubayed@ksu.edu.sa

0118050522

5T075

اسراء حسين ابو دوله

باحث أ

eabudouleh@ksu.edu.sa

-

5T150

رشا على محمد الصائم

باحث أ

Relsayim.c@ksu.edu.sa

-

-

سبيحة محمود انصاري

باحث أ

-

0118055326

5T075

