وحدة مديرة اإلدارة
)(adsc@ksu.edu.sa
االسم

العمل الفعلي

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

ماجدة رابح الحربي

مديرة اإلدارة

malharppi@ksu.edu.sa

0118056365

5T321

نجالء سعود العشيوي

مساعدة مديرة اإلدارة

naleshaiwy@ksu.edu.sa

0118055403

5T321

عبير صالح السبتي

سكرتيرة مديرة اإلدارة

abalsabti@ksu.edu.sa

0118052278

5T321-A

نجالء ناصر الفواز

سكرتيرة مديرة اإلدارة

najalfawaz@ksu.edu.sa

01153214

5T321-A

هند علي صوالن

شؤون موظفات المتعاقدات

hsoulan@ksu.edu.sa

0118052416

5T313

منيرة إبراهيم المالك

مراسلة

malmalek@ksu.edu.sa

0118051158

5T115

زينب عبدهللا المرسال

مراسلة

zmarsal@ksu.edu.sa

0118051158

5T115

وحدة تقنية المعلومات
)(itsc@ksu.edu.sa
االسم

العمل الفعلي

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

سميه إبراهيم الفريح

وحدة تقنية المعلومات

sfuraih@ksu.edu.sa

0118056645

5T033

شماء عبدالعزيز الغيالن

وحدة تقنية المعلومات

saghilan@ksu.edu.sa

0118051220

5T033

وحدة االتصاالت اإلدارية
)(scfb@ksu.edu.sa
البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

majari@ksu.edu.sa

0118056974

5T07

دالل عبدهللا العبداللطيف

االتصاالت اإلدارية

dalabdultef@ksu.edu.sa

0118055929

5T02

بلسم محمد البواردي

االتصاالت اإلدارية

balbwardy@ksu.edu.sa

0118052974

5T07

منال عبدهللا القحطاني

االتصاالت اإلدارية

manalqahtani@ksu.edu.sa

0118056974

5T07

طرفه زيد العيدان

االتصاالت اإلدارية

taleidan@ksu.edu.sa

0118056974

5T07

مرام حسين جاري

العمل الفعلي
مديرة وحدة االتصاالت اإلدارية لمكتب
وكيلة الكلية

وحدة العالقات العامة
)(prcs@ksu.edu.sa
االسم

العمل الفعلي

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

عبير علي صوالن

مديرة وحدة العالقات العامة

asoulan@ksu.edu.sa

0118055949

5T320

هند ناصر المعجل

عالقات عامة

halmojel@ksu.edu.sa

0118056291

5T320

نجالء شرف أبو شال

عالقات عامة

nabushal@ksu.edu.sa

-

-

حصة عبد الرحمن الجنيدل

عالقات عامة

halgnidel@ksu.edu.sa

0118058097

5T110

نوره فهد العريني

عالقات عامة

nalabullah@ksu.edu.sa

0118058097

5T110

نوره عبدالعزيز المحسن

عالقات عامة

nalmohsen@ksu.edu.sa

0118051509

5T321

وحدة المالية
)(afatin@ksu.edu.sa
االسم

العمل الفعلي

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

فاتن سليمان الدخيل

مديرة وحدة المالية

afatin@ksu.edu.sa

0118055957

5T13A

شذى محمد الحميميدي

المالية

salhomimidi@ksu.edu.sa

0118058611

5T13A

ايمان عبدهللا الجبر

المالية

emaljabr@ksu.edu.sa

0118058611

5T13A

وحدة شؤون الموظفات وأعضاء هيئة التدريس السعوديات
)(hrsc@ksu.edu.sa
البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

االسم

wabuhaimed@ksu.edu.sa

0118053747

5T017

مضاوي عبدهللا الصالح

مساعدة مديرة وحدة شؤون الموظفات

almadawi@ksu.edu.sa

0118054356

5T017

عقيل
طرفه سعد بن
ّ

االتصاالت اإلدارية

taqeel@ksu.edu.sa

0118055946

5T017

سهام محمد اليوسف

االتصاالت اإلدارية

salyosif@ksu.edu.sa

0118055946

5T017

أمل إبراهيم الربيع

أعضاء هيئة التدريس السعوديات

aalrobea@ksu.edu.sa

0118058204

5T016

ماجدة صالح فالته

شؤون الموظفات

mfallath@ksu.edu.sa

0118050605

5T015

رابعة عبدهللا العماري

شؤون الموظفات

ralammari@ksu.edu.sa

0118050605

5T016

سوير فرج الدوسري

شؤون الموظفات

swaldosari@ksu.edu.sa

0118063418

5T016

إيمان محمد آل طالب

شعبة البصمة

ealtlib@ksu.edu.sa

0118050605

5T016

ريم عبدالرحمن أبوحيمد

شؤون الموظفات

rabuhaimed@ksu.edu.sa

0118050605

5T016

مها طاهر باطاهر

شؤون الموظفات

mbataher@ksu.edu.sa

0118055605

5T016

وجدان عثمان أبو حيمد

العمل الفعلي
مديرة وحدة شؤون الموظفات وأعضاء
هيئة التدريس السعوديات

وحدة الخدمات المساندة
)(sus@ksu.edu.sa
االسم

العمل الفعلي

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

وديان عبدهللا آل عباس

مديرة وحدة الخدمات المساندة

walabbas@ksu.edu.sa

0118058018

5T315

رؤى مسند المسند

الخدمات المساندة

roalmesned@ksu.edu.sa

0118056682

5T313

غادة علي الدهيمان

الخدمات المساندة

galdhiman@ksu.edu.sa

0118056682

5T313

ريمه عبدالعزيز الحريشي

شعبة التصوير

ralhorashi@ksu.edu.sa

0118054314

5T115

البندري عبدالرحمن العتيبي

شعبة التصوير

aaalotiby@ksu.edu.sa

0118054314

5T115

مكتب العميد
االسم

العمل الفعلي

البريد اإللكتروني

التحويلة

المكتب

شروق علي الدوسري

مشرفة مكتب العميد

alshroq@ksu.edu.sa

0118055373

5T116

نوف صالح البخيت

سكرتارية

nalbkit@ksu.edu.sa

0118055945

5T119

سهام محمد ناصر المسيند

سكرتارية

smsand@ksu.edu.sa

0118052537

5T119

ماجده نايف الحمدان

سكرتارية

malalhamdan@ksu.edu.sa

0118052534

5T119

أماني محمد السيف

سكرتارية

ammalsaif@ksu.edu.sa

0118055192

5T119

ايمان مردح الشهري

وحدة االعالم

ealshahri@ksu.edu.sa

0118054407

5T320

