قسم علم الحيوان
منسوبات القسم
البر يد اإللكتروني

الموقع

رقم الهاتف

المكتب

االسم

العمل الفعلي

ohalamri@ksu.edu.sa

0118050880

5T028

د .عهود ظافر العمري

وكيلة قسم علم الحيوان

0118054466

5T026

خلود عبدهللا الرحمة

سكرتارية

khalrahmah@ksu.edu.sa

5T026

منى عوض الشهري

سكرتارية

monalshihri@ksu.edu.sa

0118056843

غادة عبدالعزيز الختالن

سكرتارية

galkatlan@ksu.edu.sa

0118054466

5T026

حنان صالح بن سيف

سكرتارية

hanalsaif@ksu.edu.sa

0118055623

5T043

لمى ابراهيم اليحياء

سكرتارية

lamalyahya@ksu.edu.sa

0118055623

5T043

مها فهد الدوسري

سكرتارية

mahaldossari@ksu.edu.sa

0118058699

5T043

مي عبدهللا الهزاع

سكرتارية

malhazzaa@ksu.edu.sa

0118056629

5T043

اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس
الدكتورات

االسم

البر يد اإللكتروني

د .انتصار سليمان السحيباني

ealsuhaibani@ksu.edu.sa

0118055809

ralajmi@ksu.edu.sa

0118055853

5T090

mdaghestani@ksu.edu.sa

0118055310

5T117

د .أفراح فهد الخريجي

aalkhuriji@ksu.edu.sa

0118055390

5T112

د .رفاه شرف المير

ralmeer@ksu.edu.sa

0118055293

5T113

د .داليا فؤاد محمد

dibrahim@ksu.edu.sa

0118051384

5T103

د .مها حسين االمين الشيخ

malamyn@ksu.edu.sa

0118055438

5T100

د .سوسن علي عمر

somer@ksu.edu.sa

0118051402

5T097

د .برومي فرك

bvirk@ksu.edu.sa

0118052754

5T104

د .مي عبدالرحمن العبيد

melobeid@ksu.edu.sa

0118055347

5T096

د .دينا محمود حسانين

dhasanin@ksu.edu.sa

0118055418

5T114

د .نادية عبدالعزيز العيسى

Naleisa@ksu.edu.sa

0118055680

5T091

د .منال حسن فرهود

mfarhood@ksu.edu.sa

0118052847

5T107

د .عهود ظافر العمري

ohalamri@ksu.edu.sa

0118050880

5T098

د .نوف مهدي اليامي

nalyami@ksu.edu.sa

0118058482

5T146

د .لما عبدهللا العبدي

lalabdi@ksu.edu.sa

0118054385

5T011

Ealshehri@ksu.edu.sa

0118054387

5T106

د .ريم عطالله العجمي
أ.د .مها حسن داغستاني

د .إيمان عبدهللا الشهري

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

المكتب
5T095

رقم الهاتف

المكتب

االسم
د .حصه محمد العبيد

hesalobaid@ksu.edu.sa

0118058771

5T99

د .غادة إبراهيم البشر

galbeshr@ksu.edu.sa

0118056810

5T145

delnaggar.c@ksu.edu.sa

0118054319

5T109

rabdelgaber.c@ksu.edu.sa

0118055692

5T105

Ralonezan@ksu.edu.sa

0118052292

5T147

د .دعاء محمد النجار
د .رويدا عبدالحكيم عبدالجابر
د .رشا عبدالرحمن العنيزان

البر يد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس
المحاضرات

االسم

البر يد اإللكتروني

نها محمد العبدالهادي

nalabdulhadi@ksu.edu.sa

جواهر أحمد الزهراني

Jalzahrani@ksu.edu.sa

آمال عوض الحربي
تغريد محمد التركي

amal@ksu.edu.sa

الموقع االلكتروني

رقم الهاتف

المكتب
5T030

0118055387

5T092

talturki@ksu.edu.sa

جواهر مرزوق الغامدي

jaalghamdi@ksu.edu.sa

0118055838

5T030

صفاء عبدالرحمن القرزعي

salqarzae@ksu.edu.sa

0118055627

5T093

aalmuhanna@ksu.edu.sa

0118055627

5T093

أمل مهناء المهناء
موضي محمد بن صالح

mbinsaleh@ksu.edu.sa

جميلة عبيد الشمري

jalshammary@ksu.edu.sa

العنود طارق السديري

aalsudairi@ksu.edu.sa

هناء الحسن الحكمي

Hhakami1@ksu.edu.sa

5T030

5T92

أعضاء هيئة التدريس
المعيدات

االسم

البر يد اإللكتروني

رشا خليفة العقيل

ralogial@ksu.edu.sa

نوف خالد السلطان

Nalsultan@ksu.edu.sa

هدى علي القحطاني

hudalqahtani@ksu.edu.sa

مرام ناصر عبدهللا المقبل

maalmegbal@ksu.edu.sa

الموقع االلكتروني

رقم الهاتف

المكتب

0118057353

5T052

5T031

وجدان سعود القحطاني

walqahtani1@ksu.edu.sa

0118055674

5T031

هدى مقبل الحبردي

halhabarde@ksu.edu.sa

0118056627

5T135

الفنيات والباحثات
رقم الهاتف

المكتب

االسم

aalrajeh@ksu.edu.sa

0118257919

5T029

هيفاء احمد الحمدان

haiaalhamdan@ksu.edu.sa

0118057919

5T029

هبة احمد المغربي

halmaghrabe@ksu.edu.sa

0118054450

5T172

عبير محمد الشهري

abalshehri@ksu.edu.sa

0118054450

5T172

امل صالح الحواس

aalhawas@ksu.edu.sa

0118057919

5T029

دالل ناصر اليوسف

dalyousif@ksu.edu.sa

0118057919

5T029

ريم محمد المقحم

ralmoghem@ksu.edu.sa

0118054450

5T172

شادن عبدهللا الشريف

salshareef@ksu.edu.sa

0118054450

5T172

زينب محمد المساوي

zalmusawi@ksu.edu.sa

0118054450

5T172

سامية أحمد المالكي

alsamia@ksu.edu.sa

0118054450

5T172

البندري حمد الراجح

البر يد اإللكتروني

الموقع االلكتروني

