قسم الفيزياء والفلك
منسوبات القسم
االسم

ialghamidi@ksu.edu.sa

0118052564

5T216

aalshenifi@ ksu.edu.sa

0118056595

5T235

aaljris@ ksu.edu.sa

0118056172

5T235

malderihem@ ksu.edu.sa

0118058208

5T235

أمل علي الماجد

الجودة

aalmajeda@ ksu.edu.sa

0118056269

5T131

مها سعد المطيري

إداري

msalmutiri@ksu.edu.sa

د .إيمان عبدهللا الغامدي
أمل سعد الشنيفي
أمل محمد الجريس
ميعاد منصور الدريهم

العمل الفعلي

الموقع

رقم الهاتف

المكتب

وكيلة قسم الفيزياء
والفلك
مديرة مكتب وكيلة قسم
الفيزياء والفلك

شؤون الطالبات -شؤون
المبتعثات

شؤون طالبات الدراسات
العليا

البريد اإللكتروني

اإللكتروني

5T235

تركية بدر العتيبي

الجودة

tualotibi@ ksu.edu.sa

0118056269

5T131

هنادي عبدالرزاق الحسنيان

سكرتارية

halhussinan@ ksu.edu.sa

0118058577

5T234

مريم شائع العريني

سكرتارية

malorini@ ksu.edu.sa

0118058257

5T234

لمياء ماجد التركي

سكرتارية

laltorki@ ksu.edu.sa

0118058595

5T234

أعضاء هيئة التدريس
الدكتورات

رقم الهاتف

المكتب

االسم
د .امال عبدهللا لعارف

alaref@ksu.edu.sa

0118050712

5T222

د .عبير عبدهللا المدلج

amodlej@ksu.edu.sa

0118052174

5T214

د .ريم عبدهللا الصايغ

rsaigh@ksu.edu.sa

0118050022

5T216

aalshammri@ksu.edu.sa

0118052098

5T233

د .زينب ابراهيم بوق

zbooq@ksu.edu.sa

0118052493

5T228

د .ريم عايض الردادي

ralraddadi@ksu.edu.sa

0118058148

5T217

jalotaibi@ksu.edu.sa

0118058547

5T210

د .سلوى محمد الصالح

salwams@ksu.edu.sa

0118052458

5T221

د .ربيا قنديل خالد صديقي

rqindeel@ksu.edu.sa

0118055329

5T223

nbano@ksu.edu.sa

0118058155

5T231

د .ايمان عبدهللا الغامدي

ialghamidi@ksu.edu.sa

0118052564

5T220

د .شرين عواض السالمي

salsalmi@ksu.edu.sa

0118054426

5T211

د .ناديه اليح العنزي

nalenezi@ksu.edu.sa

0118054416

5T218

ralsalamah1@ksu.edu.sa

0118057910

5T230

د .عبير فريحان الشمري

د .جواهر مطلق العتيبي

د .نرجس محمد بانو

د .ريم عبداللطيف السالمه
شيخه سعود الديحان
د .وفاء موسى مجممي

البر يد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

saldaihan@ksu.edu.sa
walmujammi@ksu.edu.sa

0118056056

5T212

أعضاء هيئة التدريس
المحاضرات

االسم

البر يد اإللكتروني

فاتن حمد العبد العالي

falabdulaali@ksu.edu.sa

نوره محمد العنزي

nmohamad@ksu.edu.sa

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

تهاني حمد المسيدي

talmusidi@ksu.edu.sa

لمياء ابوبكر باعشن

lbaashen@ksu.edu.sa

عهود علي الحربي

oalharbi@ksu.edu.sa

رحاب محمد البريدي

rehab.albaridy@ksu.edu.sa

5T212

أحالم صالح العمري

aalamry@ksu.edu.sa

5T303

فاطمة محمد بركات

fabarakat@ksu.edu.sa

5T237

0118056873

0118056873

5T303

5T303

أعضاء هيئة التدريس
المعيدات

االسم
خلود بندر المطيري

البر يد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب

kalmutairi@ksu.edu.sa
falsaud@ksu.edu.sa

5T303

عبير محمد الغامدي

amalgamdi@ksu.edu.sa

5T301

نسرين احمد الشهري

nalshehri2@ksu.edu.sa

5T237

هدى عبدالعزيز الوسيدي

halwusaydii@ksu.edu.sa

فاطمه عبدالرحمن السعود

شيخه فهد الموسى

salmousa@ksu.edu.sa

5T237

نجد عبدالعزيز التويجري

naltwaijry@ksu.edu.sa

5T301

سميه عبدالرحمن ال عيسى

salessa@ksu.edu.sa

تهاني رجاء البالدي

abeladi@ksu.edu.sa

5T301

نوال عابد العنزي

Nalanazi5@ksu.edu.sa

5T215

فاطمه غالب السبيعي

Falsubaie3@ksu.edu.sa

5T301

رزان محمد الغفيلي
نوره ناصر السعوي

Ralghofaili1@ksu.edu.sa
nalsaawi@ksu.edu.sa

0118052631

0118056873

5T301

5T303
5T301

نوف سعد الخضران

nalkathran@ksu.edu.sa

5T301

أمجاد سفر الغامدي

Aalghamdi9@ksu.edu.sa

5T318

عذاري شداد العتيبي

aalotaibi10@ksu.edu.sa

5T237

اثير عبد هللا الزهراني

aalzahrani5@ksu.edu.sa

5T301

اسماء عادل الفوزان

aalfawzan1@ksu.edu.sa

5T237

الفنيات والباحثات
االسم

البر يد اإللكتروني

سبأ طالل عبد المولى

stabdulmawla@ksu.edu.sa

فاطمة سليمان الفيفي

falfaifi@ksu.edu.sa

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب
5T237

0118055436

5T209

ريم ساير العنزي

ralenazi@ksu.edu.sa

0118055472

5T302

وضحى خلف العنزي

walenazi@ksu.edu.sa

0118055436

5T209

تهاني علي الشهري

taalshehri@ksu.edu.sa

0118056313

5T127

غادة حمد الصويغ

Galsowygh@ ksu.edu.sa

0118056701

5T235

حياة سعيد الثبيتي

haathbaita@ksu.edu.sa

0118055436

5T209

سارة ناصر اليمني

salyemni@ksu.edu.sa

0118055472

5T203

hoalshehri@ ksu.edu.sa

0118055472

5T203

ealabdulkarim@ksu.edu.sa

0118055472

5T302

haldakhil@ksu.edu.sa

0118055436

5T209

nabodi@ ksu.edu.sa

0118055436

5T209

0118055436

5T209

manalothman@ksu.edu.sa

0118056313

5T127

أمل جزاء الحربي

amjalharbi@ ksu.edu.sa

0118056313

5T127

أروى عبدالرحمن العريني

aralorainy@ ksu.edu.sa

0118056313

5T127

نهى سعيد األسمري

nohalasmari@ ksu.edu.sa

0118056313

5T127

لمى مطيران العنزي

lalenzi@ ksu.edu.sa

0118056313

5T127

حنان عوضه الشهري
إيمان ابراهيم العبدالكريم
هاجر عبدهللا الدخيل
نعيمة عبدالعزيز العبودي
هيا عبدالعزيز التميمي
منال عثمان العثمان

haaltamimi@ ksu.edu.sa

االسم
مريم ملحق العتيبي

maralotaibi@ ksu.edu.sa

0118055436

5T209

هيا سليمان الدريهم

haldurayhim@ ksu.edu.sa

0118056313

5T127

malmishal@ ksu.edu.sa

0118056313

5T127

سارة صالح الزيد

saalzaid@ksu.edu.sa

0118055436

5T209

أماني علي العبيدي

aalobiadi@ ksu.edu.sa

0118055472

5T302

سلطانة عبدهللا أبابطين

Salbabthn@ ksu.edu.sa

مشاعل أحمد المشعل

البر يد اإللكتروني

الموقع

رقم الهاتف

المكتب

اإللكتروني

ابتسام جبريل حدادي

ehdadi@ ksu.edu.sa

سعاد حمود عوضه

saodah@ksu.edu.sa

5T220

منى ناصر البقمي

malbogami2@ ksu.edu.sa

5T215

0118056313

5T127

