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 هاتف المكتب البريد اإللكتروني االسم طبيعة العمل
 كلية التمريض

 thafiz@ksu.edu.sa 22555 08 تغريد بنت عبد العزيز حافظ د. وكيلة كلية التمريض
 maldhayan@ksu.edu.sa 2502508 منال حممد الضعيان مديرة مكتب وكيلة الكلية

 السكرتارية
 nbinjoyan@ksu.edu.sa 2261508 نورة عبد احملسن بن جويان

 ralwalan@ ksu.edu.sa 2226508 رميا سعد الوعالن
 dalsaif@ksu.edu.sa 28001 08 سيف دولت عبد امللك بن عالقات عامة مكتب الوكيلة

 Lalsaadi.c@ksu.edu.sa 0820655 ليلي عبدالرمحن السعدي دارةإلمديرة ا

 السكرتارية
 halsamla@ksu.edu.sa 2558208 هيا حممد السملق

 aalrashood@ksu.edu.sa 2562508 أريج عبداهلل بن رشود
 halmoqbel@ksu.edu.sa 2805008 املقبل هيفاء عبد العزيز داريةاإل تصاالتاالرئيسة وحدة 

 موظفات الوحدة

 nalsmarey@ ksu.edu.sa 2822008 نوره سعود السماري
 ealobaid@ksu.edu.sa 2825108 ابتسام عبد العزيز العبيد

 ralghamdy@ksu.edu.sa 2206208 رزان علي سعيد الغامدي

 تراسالامل
 laldwwssari@ksu.edu.sa 0822252 لطيفة محد الدوسري

 waalaharbi@ksu.edu.sa 0828050 وفاء سامل احلريب
 lalabdullatief@ksu.edu.sa 2225208 لطيفة عبدالرمحن العبداللطيف عضاء هيئة التدريس واملوظفنيأرئيسة وحدة شؤون 

 lalabdullatief@ksu.edu.sa 2880508 القباينمضاوي حممد  مشرفة وحدة املوظفات

 موظفات الوحدة

 moalsomali@.ksu.edu.sa 2852008 الصومايلمىن حممد 
  asamyh@ksu.edu.sa الشهريساميه عامر 

 falsamlq@ksu.edu.sa 2502508 فاطمه حممد السملق
  zalfaraj@ksu.edu.sa زهور عبد الرحيم الفرج

 talrshood@ksu.edu.sa 2860508 الرشودهتاين سعود 
 falyousef@ksu.edu.sa 2555508 عبدالرمحن اليوسف ةفاطم

  lalgahtahi2@ksu.edu.sa ليلى عبداهلل القحطاين
 aabrar@ksu.edu.sa 2855508 برار عبد العزيز العبيدأ
 ahalshihry@ksu.edu.sa 2650208 حالم حسني الشهريأ

 malmaqaty@ksu.edu.sa 2220808 منرية هذال املقاطي
 naladwani@ksu.edu.sa 2862208 العدواينجابر  ةهنل

 saldhubib@ksu.edu.sa 2505008 الضبيبسبيكة صاحل 

 nalsubaei@ksu.edu.sa 0825555 السبيعي فراج نوير واملشرتيات املالية وحدة رئيسة

 موظفات الوحدة
 halkhelewy@ksu.edu.sa 0822628 اخلليوي حممد هناء

 lalnkelan@ksu.edu.sa 0822810 النخيالن راشد لطيفة
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  nmalnasser@ksu.edu.sa الناصر عبدالرمحن مشاعل املساندة واخلدمات التشغيل وحدة رئيسة

 موظفات الوحدة

  malkhamees@ksu.edu.sa اخلميس مخيس موضي
  aalsleem@ksu.edu.sa السليم عبداحملسن عزيزة
  nalrowaili@ksu.edu.sa الرويلي رمضان نورة

 smansour@ksu.edu.sa 2061008 د. سهام منصور اليوسف مساعدة الوكيلة للشؤون األكادميية

 السكرتارية
 nalfaifi@ksu.edu.sa 0820556 محد الفيفيأنوال 

 aalsoaiger@ksu.edu.sa 0820865 البندري عبداهلل الصعيقر
 esmansour@ksu.edu.sa 0822802 د. عصمت عبداهلادي رئيسة وحدة شؤون الطالبات

 السكرتارية
 haljbreen@ksu.edu.sa 0828052 هوازن حممد اجلربين
 ahajer@ksu.edu.sa 0826282 هاجر محد املاجد

 abadawy@ksu.edu.sa 0822558 د. أماين سامي بدوي مشرفة شعبة التدريب واالمتياز

 السكرتارية

 sshwikan@ksu.edu.sa 0828555 سلمى سامل الشويكان
 halmolaik@ksu.edu.sa 0822026 هنادي عبدالرمحن املليك

  adhaian@ksu.edu.sa آمال حممد الضعيان
  sabalharbi@ksu.edu.sa احلريب  فهد صباح

  eshodaeid@ksu.edu.sa ابتهاج سلمان شديد

 موظفات الوحدة

 nalsomali@ksu.edu.sa 0822125 جناة طاهر الصومايل
 mialjaber@ksu.edu.sa 0828650 مزنه عبدالعزيز اجلرب

  amalnahdi@ksu.edu.sa مبارك النهديأماين 
 nnouh@ksu.edu.sa 0822601 نظريه عمر حوالت
 Malharbi5@ksu.edu.sa 0828206 منرية عبداهلل احلريب
 alhuzaiem@ksu.edu.sa 0822812 ساره إبراهيم اهلزمي

  ibalqahtani@ksu.edu.sa ابتسام حممد القحطاين
  nnaif@ksu.edu.sa نوف نايف العتييب

 asaaddd@ksu.edu.sa 0828158 عبري فؤاد سعد مشرفة شعبة املعامل والعيادة
 

 السكرتارية
 saalfawaz@ksu.edu.sa 0822251 سحر ناصر الفواز
 kalsaleem@ksu.edu.sa 0822000 خلود عمر السليم

 areej@ksu.edu.sa 0820680 أريج ناصر النمشان

 موظفات الوحدة

 lalmodiani@ksu.edu.sa 0825821 لطيفة حوران العنزي
 ealafifi@ksu.edu.sa 0822566 ابتسام أمحد الفيفي

 aathman@ksu.edu.sa 0820210 أمل أمحد عثمان
  aalamari@ksu.edu.sa آمنة مريشي العماري
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 موظفات الوحدة

  Jalanizi@ksu.edu.sa  اجلوهرة جريد العنزي
 amfawaz@ksu.ed.sa 0820502 أمينة حسني فواز

  a.rezaga@ksu.edu.sa اليكا سانسلنوريزاقا
  pkoshy@ksu.edu.sa برنسي ساجلو كوشي
  taalshammari@ksu.edu.sa هتاين فرحان الشمري

  zalenizi@ksu.edu.sa مطريان العنزيزكية 
  salmtauray@ksu.edu.sa مسرية طلق املطريي

 malreshidi@ksu.edu.sa 0820202 منيفة راشد الرشيدي
  walshammri@ksu.edu.sa ورده عراك الشمري
  wessam@ksu.edu.sa وسام عايد اجلهين

  nawaji@ksu.edu.sa نسيمة حيىي عواجي
 Alhuzaiem5881@ksu.edu.sa 2828108 إبراهيم اهلزميساره 

 eafawaris@ksu.edu.sa 0822052 الفوارس إميان أبو
 sbamry@ksu.edu.sa 0825501 سها عبداهلل بامرعي مشرفة شعبة القبول والتسجيل

 malqbany@ksu.edu.sa 0825522 مرمي حممد القباين السكرتارية

 موظفات الوحدة
 
 

 salaboudi@ksu.edu.sa 0822520 شيخة صاحل العبودي
 halswailm@ksu.edu.sa 0822052 هديل حممد السويلم
 yalrwely@ksu.edu.sa 0820556 يسرى خلف الرويلي
 malmotiry@ksu.edu.sa 0828052 مها سلطان املطريي
 aalmusabbhy@ksu.edu.sa 0828021 أمل صاحل املسبحي

 aatyash@ksu.edu.sa 0822052 أمساء عبداهلل الطياش
 nalsleem@ksu.edu.sa 0822850 نورة حممد السليم

  amadged@ksu.edu.sa معدية حممد األمسري
 salwa@ksu.edu.sa 0828260 د. سلوى السيد رمضان مشرفة شعبة االختبارات

 ralasmari@ksu.edu.sa 0828516 منصور األمسريرميا  السكرتارية

 موظفات الوحدة

 szamzam@ksu.edu.sa 0822801 سحر حممد زمزم
 ipandaan@ksu.edu.sa 0825850 ايزابيليتا ناكو باندان 

 lalmodiani@ksu.edu.sa 0825821 لطيفة حوران العنزي
  hazahrani@ksu.edu.sa حنان أمحد الزهراين

 eafawaris@ksu.edu.sa 0822052 إميان عمر أبوالفوارس 
 nalsomali@ksu.edu.sa 0822125 جناة طاهر الصومايل

  rfallatah@ksu.edu.sa رمي هاشم فالته 
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  salahmad@ksu.edu.sa سلمى سلمان األمحد  موظفات الوحدة

 smoawed@ksu.edu.sa 0828100 العاطي معوض أ.د سلمى عبد رئيسة وحدة اإلرشاد األكادميي
 salrwely@ksu.edu.sa 0822810 ساره خلف الرويلي السكرتارية

 موظفات الوحدة

 hualarifi@ksu.edu.sa 0828255 حصة عبداهلل العريفي
 malaseeri@ksu.edu.sa 0822256 مىن أمحد عسريي

 Malharbi5@ksu.edu.sa 0828206 منرية عبداهلل احلريب
  amalnahdi@ksu.edu.sa مبارك النهديأماين 

  rfallatah@ksu.edu.sa رمي هاشم فالته 
 nnouh@ksu.edu.sa 0822601 نظريه عمر حوالت

 موظفات الوحدة
  kalhaji@ksu.edu.sa خلود حممد احلجي
 manazi@ksu.edu.sa 0828256 مرمي شايع العنزي

 Malharbi5@ksu.edu.sa 0828206 منرية عبداهلل احلريب مشرفة شعبة نافذيت
 amalmutary@ksu.edu.sa 0822566 أمنة عواض املطريي السكرتارية

 aalgamdii@ksu.edu.sa 0828010 علياء عطية الغامدي  اإلرشاد النفسي )نافذيت(
 nalsbibi@ksu.edu.sa 0828021 السبيعي فراج نورة شعبة التوجيه واالرشادمشرفة 

 )نافذيت(مشرفة اجتماعية 
 nalfarhan@ksu.edu.sa 0828062 نوف نصيب الفرحان
 naljbri@ksu.edu.sa 0822620 نوره عبد اهلل اجلربي

 Nzakari@ksu.edu.sa 0828520 د. نازك حممد زكري مشرفة الدراسات العليا

 ظفات الوحدةمو 

 hmalsleem@ksu.edu.sa 0822255 حصة حممد السليم
 aalmaqaty@ksu.edu.sa 0822550 الدانة هذال املقاطي

  aalshreem@ksu.edu.sa شرمي ال رشود العنود

  zasseri@ksu.edu.sa  زهرة أمحد العسريي
 Nzakari@ksu.edu.sa 0828520 د. نازك حممد زكري مشرفة شعبة مركز البحوث

 taalenzi@ksu.edu.sa 0828010  العنزي هتاين عوده السكرتارية

 موظفات الوحدة

 taalenzi@ksu.edu.sa 0828010 هتاين عوده العنزي
  malmsalim@ksu.edu.sa منرية سعود املسلم
  ralaman@ksu.edu.sa رمي علي سليمان

  walsaheme@ksu.edu.sa وجدان حممد السهيمي
  balmbark@ksu.edu.sa بدرية حممد املبارك
 ralorf@ksu.edu.sa 0822205 رمي إبراهيم العرف

 nalslayem@ksu.edu.sa 0822022 جنالء عبد احملسن السليم
 nalslayem@ksu.edu.sa 0822281 سوسن حممد السياري
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 ijahlan@ksu.edu.sa 0820026 د. ابتسام عمر جحالن مساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة

 malblushi@ ksu.edu.sa 0820551 منرية حممود البلوشي  رئيسة الوحدة

 السكرتارية

 noralfifi@ ksu.edu.sa 0822555 نورة جابر الفيفي
  aalhadad@ksu.edu.sa هنار حممد احلدادأ

 nallhedan@ ksu.edu.sa 0822250 نورة عبدالرمحن اللحيدان

 موظفات الوحدة

  nadaalhajri@ ksu.edu.sa اهلاجريندى عوض 
 galmukhaini@ ksu.edu.sa 0822525 غادة مخيس املخيين

 ahoalgahtani@ksu.edu.sa 0828020  عهود عوض القحطاين
 aalkenani@ ksu.edu.sa 0822250 امنة حممد الكناين
 ralmrshed@ ksu.edu.sa 2865008 رزان فهد املرشد

  halotaibib@ksu.edu.sa حنان عطا اهلل العتييب واالحصاءمشرفة التوثيق 

 موظفات الوحدة
 walharthy@ ksu.edu.sa 2825508 وجدان سعد احلارثي
 aalkaldi@ ksu.edu.sa 0828550 عبري سويلم اخلالدي

 halmoheza@ ksu.edu.sa 0822825 حنان حممد املهيزع مشرفة شعبة اهلوية اخلاصة والعامة

 الوحدة موظفات
  nalselmi@ ksu.edu.sa نوال عبد الباقي السلمي

 mialjaber@ ksu.edu.sa 0828652 مزنة عبدالعزيز اجلرب
 Nada.rn@ ksu.edu.sa 0822102 نداء إبراهيم اخلميس  مشرفة شعبة اخلرجيني
 ashaia@ ksu.edu.sa 0828051 شعيع احلميدي احلريب مساعدة مشرفة الشعبة

 الشعبةموظفات 
 0825522  جواهر عبد العزيز الرمحة

  aalmutaery@ksu.edu.sa عايشه منور املطريي
 dalosaimi@ksu.edu.sa 2215608 دليل بنت نادر العصيمي  مشرفة شعبة االبتكار

 galsolmi@ksu.edu.sa 0822052 غادة مانع السلمي موظفة الشعبة
  ealhalal@ksu.edu.sa عبداحملسن احلالل د.إميان املهاراتمشرفة وحدة تطوير 

 السكرتارية
 kalmorshed@ksu.edu.sa 2550208 خلود حممد املرشد
 saralarifi@ksu.edu.sa 2552608 سارة حممد العريفي

  rfalatah@ ksu.edu.sa د. راوية سعيد فالتة مشرفة وحدة التعامالت والتعليم االلكرتوين

 السكرتارية

  abealamer@ ksu.edu.sa عبري عبد اهلل العامر
  galmbarky@ksu.edu.sa غادة حممد مباركي

  kalrowaili@ ksu.edu.sa خنساء ضحوي الرويلي
  mariam@ksu.edu.sa مرمي سعد احلارثي مشرفة تشغيل القاعات

 موظفات الوحدة
 aaaldoeesh@ksu.edu.sa 0822550 أمل عبداهلل الدويش
  halmasoud@ksu.edu.sa هدى حممد املسعود
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  halwaily@ksu.edu.sa هديل فهد الوايلي موظفات الوحدة

 دارة وتعليم التمريضإقسم 
 osalem@ksu.edu.sa 0828120 ألفت عطية سامل د. دارة وتعليم التمريضإقسم  وكيلة

 السكرتارية

 talmughairi@ksu.edu.sa 0822585 هتاين سعود املغريي
 aymahboub@ksu.edu.sa 0828062 عايشة مضيع حمبوب

 ahasnh@ksu.edu.sa 0825555 حسنة عبداهلل الغامدي
 arefah@ksu.edu.sa 0820852 رفعة محود القحطاين

 أستاذ مشارك
 nzakari@ksu.edu.sa 0828520 نازك حممد زكري 

 fbadar@ksu.edu.sa 0825200 فاطمة مصطفى بدار

 أستاذ مساعد
 halkorashy@ksu.edu.sa 0828052 حنان عبداهلل القرشي

  rfalatah@ksu.edu.sa سعيد فالته ةراوي
 hvillagracia@ksu.edu.sa 0822621 هازل نوفيال فيالجراكيا

 Nada.rn@ksu.edu.sa 0822102 نداء ابراهيم اخلميس حماضر

 حماضر

 malaseeri@ksu.edu.sa 0822256 مىن أمحد العسريي
 nnouh@ksu.edu.sa 0822601 نظرية عمر حوالت

 fbasonbul@ksu.edu.sa 0820001 فاطمه أمحد باسنبل
  jjumah@ksu.edu.sa جواهر عبداهلل مجعه

 معيد
 

 lalmodiani@ksu.edu.sa 0825821 العنزيلطيفة حوران 
  mahaalhajlan@ksu.edu.sa مها حمسن احلجالن
  dalshael@ksu.edu.sa دالل محد الشعيل

  mhasini@ksu.edu.sa شعل احلسيينمالك األ
  maha2@ksu.edu.sa مها فايز العنزي

 saljuaiy@ksu.edu.sa 0825522 سناء عبدالعزيز اجلعيلي مدرس

 خصائيأ
 mialjaber@ksu.edu.sa 0828650 مزنة عبدالعزيز اجلرب
 sbamry@ksu.edu.sa 0825501 سها عبداهلل بامرعي

 قسم  التمريض الباطني الجراحي
 dalosaimi@ ksu.edu.sa 0822156 دليل نادر العصيمي د. الباطين اجلراحي التمريض وكيلة قسم

 السكرتارية

 alramal@ksu.edu.sa 0822058 أمل عبدالعزيز الراشد
 nalgthany@ksu.edu.sa 0828150 نورة سعد القحطاين

  saltowaim@ksu.edu.sa مسية فهد ال تومي

 أستاذ مساعد
 salwa@ ksu.edu.sa 0828260 سلوى السيد رمضان

 esmansour@ ksu.edu.sa 0822802 عصمت عبداهلادي عبداجمليد
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 أستاذ مساعد

 iroco@ ksu.edu.sa 0828500 أرين مارين روكو 
 ipandaan@ ksu.edu.sa 0825850 ايزابيليتا ناكو باندان

  latifah@ ksu.edu.sa لطيفه عبدالرمحن املاطر 
 Teid@ ksu.edu.sa 0826022 ثريا عبدالواحد عيد
  malblushi@ ksu.edu.sa منرية حممود البلوشي

 حماضر

 halmanzalway@ ksu.edu.sa 0828608 هبه أمحد املنزالوي
  sbanajah@ ksu.edu.sa مساح حممود باناجه

  oqhadi@ ksu.edu.sa ميمه علي قاضيأ
 manazi@ ksu.edu.sa 0828256 مرمي شامي العنزي

 galbuthi@ ksu.edu.sa 0822062 غادة خالد البطحي

  aalkathiri@ ksu.edu.sa علوه حممد الكثريي

 معيد

 abarasheed@ ksu.edu.sa 0822028 بارشيدمل عبود أ
 ealzahrani@ ksu.edu.sa 0822200 ابتسام امحد الزهراين

  jmalqahtani@ ksu.edu.sa جوهره حممد القحطاين
  nawaji@ ksu.edu.sa نسيمه حيي عواجي
 nalsomali@ ksu.edu.sa 0822125 جناة طاهر الصومايل

  rfallatah@ ksu.edu.sa رمي هاشم فالتة
  aarishi@ksu.edu.sa أمل عواجي عريشي

 أخصائي
 malharbi5@ksu.edu.sa 0828206 منرية عبداهلل احلريب

 ralharby@ksu.edu.sa 0828256 رمي جباد احلريب
 kbautista@ksu.edu.sa 0822800 خدجية كريستومو بوتيستا

 مومة ورعاية الطفولةقسم صحة األ
 maalwahbi@ksu.edu.sa 0820255 د.منال فهيد احلريب مومة ورعاية الطفولةاأل صحة رئيسة قسم

 السكرتارية

  asalh@ksu.edu.sa العنود صاحل الضويلع
 falotibi@ksu.edu.sa 0828502 فوز فاحل العتييب
 norah@ksu.edu.sa 0825502 نورة علي رفاعي

 Aalhdhood@ksu.edu.sa 0825550 عهود فهد هدهود

 أستاذ
 smoawed@ksu.edu.sa 0828100 سلمى عبدالعاطي معوض

 jdsa@ksu.edu.sa 0822508 جوليانا لينيت دسا

 أستاذ مساعد
 malashmawy@ksu.edu.sa 0828155 مها السيد العريب
 szamzamt@ksu.edu.sa 0822801 سحر حممد زمزم



 هاتف المكتب البريد اإللكتروني االسم طبيعة العمل

 أستاذ مساعد
 abadawy@ksu.edu.sa 0822558 أماين سامي بدوي

 ijahlan@ksu.edu.sa 0820062 ابتسام عمر جحالن

 حماضر

 ralorf@ksu.edu.sa 0822205 رمي ابراهيم العرف
 tbinaoun@ksu.edu.sa 0828221 هتاين عبدالرمحن بن عون

 ealfawaris@ksu.edu.sa 0828052 اميان عمر أبو الفوارس

  nnaif@ksu.edu.sa نوف نايف العتييب

  alafi@ksu.edu.sa البندري اليف املطريي

  nalshami@ksu.edu.sa نسرين حممد  الشامي

 معيد

  kalhaji@ksu.edu.sa خلود حممد احلجي

  ahawaswi@ksu.edu.sa عبري حامد هوساوي

  asulami@ksu.edu.sa أحالم شرف السلمي

 sjaferi@ksu.edu.sa 0828526 شريفة حممد جعفري

  nalselmi@ksu.edu.sa نوال عبدالباقي السلمي

  Khadi@ksu.edu.sa خلود عيسى هادي

  amadged@ksu.edu.sa معدية حممد االمسري

  halotaibib@ksu.edu.sa حنان عطااهلل العتييب

 sbeshi@ksu.edu.sa 0828506 سلوى إبراهيم بيشي

  mahalonazi@ksu.edu.sa العنزيمها عبدالعزيز 

  salahmad@ksu.edu.sa سلمى سلمان االمحد

  areem@ksu.edu.sa رمي سعيد الغامدي

  a-m-m-5881@hotmail.com عبري حممد املباركي

  nooodah-500@hotmail.com هند بكري السابطي
  aalmutaery@ksu.edu.sa عائشة منور املطريي مدرس

 أخصائي

  esofayan@ksu.edu.sa ابتهال عبداهلل الصفيان

  amalnahdi@ksu.edu.sa اماين مبارك النهدي

  Hazahrani@ksu.edu.sa حنان علي الزهراين

  Alhuzaiem5881@ksu.edu.sa سارة إبراهيم اهلزمي

 الصحة النفسية العقليةقسم صحة المجتمع و 
 Teid@ ksu.edu.sa 0826022 د.ثريا عبدالواحد عيد العقليةوكيلة قسم صحة اجملتمع والصحة النفسية 

 السكرتارية

 saralyousef@ksu.edu.sa 0825251 ساره عبدالرمحن اليوسف
 aalonazan@ksu.edu.sa 0822660 أمساء عبداهلل ال عنيزان

 halmassuad@ksu.edu.sa 0825500 حنان حسني مسعود



 هاتف المكتب البريد اإللكتروني االسم طبيعة العمل
 efayad@ksu.edu.sa 0822220 هلام حممد فياضإ أستاذ

 fhlmei@ksu.edu.sa 0828550 فاتن عز الدين حلمي أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد
 mdionaldo@ksu.edu.sa 0825505 مارياليزا ديونالدو

 smansour@ksu.edu.sa 0820610 سهام منصور اليوسف

 ealhalal@ksu.edu.sa 0820682 اميان عبداحملسن احلالل

 حماضر

 asaaddd@ksu.edu.sa 0828158 عبري فؤاد سعد

 aalgamdii@ksu.edu.sa 0828010 عليا عطية الغامدي

 maalsufyani@ksu.edu.sa 0825225 مشاعل عيضة السفياين

 ralhajji@ksu.edu.sa 0828020 رقية علي امحد احلجي

 معيد

 falsakran@ksu.edu.sa 0826505 فاطمة عبداهلل السكران

  nora@ksu.edu.sa حممد اليحىي نورة

  kshammri@ksu.edu.sa كايف فريح الشمري

  sbakarman@ksu.edu.sa صفية سامل باكرمان

 lzaidi@ksu.edu.sa 0822058 ليلى عواض الزايدي

  ibalqahtani@ksu.edu.sa ابتسام حممد القحطاين

  nalattar@ksu.edu.sa ندى حممد العطار

  sabalshahrani@ksu.edu.sa الشهراينصباح سعيد 
  balenzi@ksu.edu.sa بدرية احلميدي العنزي أخصائي

 


