
 أمساء اإلداريات

 التحويلة بريد اجلامعة االلكرتوني املسمى الوظيفي اسم املوظفة م
 nalothaimeen@ksu.edu.sa 52014 مديرة إدارة نوال عبداهلل العثيمني 1

 aalqudhaibi@ksu.edu.sa 50963 سكرتري أروى سعد القضييب 2

 lbinsaga@ksu.edu.sa 55145 مرتجم ملياء عبدالعزيز السجاء 3

 Jalmubadel@ksu.edu.sa 50821 مسجل املعلومات جواهر ناصر املبدل 4

 maljuhany@ksu.edu.sa 51763 مراقب طلبه مي عبداهلل اجلهين 5

 salmuoaili@ksu.edu.sa 51657 مساعد إداري سارة  علي املعيلي 6

 ahalmoammar@ksu.edu.sa 58250 مساعد إداري عهود عبدالعزيز املعمر 7

 naljubairi@ksu.edu.sa 51751 مساعد إداري ناهد حممد اجلبريي 8

 halmobadl@ksu.edu.sa 52897 أمني مستودع هياء عبداهلل املبدل 9

 ealmojally@ksu.edu.sa 50482 مراقب خدمات إميان حممد اجمللي 10

 agafees@ksu.edu.sa 58125 مسجل معلومات أماني عبدالرمحن الغفيص 11

 BGALOTAIBI@ksu.edu.sa 51527 ناسخ اله بدرية غازي العتييب 12

 Saldahri@ksu.edu.sa 51745 مساعد إداري سارة سامل الظاهري 13



 walhamdan@ksu.edu.sa 50692 مساعد اداري وفاء منصور احلمدان 14

 kalshivq@ksu.edu.sa 51574 مساعد اداري خلود سعد الشايق 15

  rrashid@ksu.edu.sa باحث اجتماعي الراشدريم عبداهلل  16

 baldkeny@ksu.edu.sa 51272 كاتب البندري سعد الدخيين 17

 hshdyad@ksu.edu.sa 50594 مسجل معلومات حنان فهد الشديد 18

 dalbrahem@ksu.edu.sa 50178 مساعد إداري دانه وليد الرباهيم 19

 nalmobadal@ksu.edu.sa 52342 مسجل معلومات جنالء راشد املبدل 20

 abeer1@ksu.edu.sa 52279 سكرتري عبري حممد القسومي 21

 atmalharbi@ksu.edu.sa 58299 مساعد إداري عذراء حممد احلربي 22

 nalmaleek@ksu.edu.sa 52125 ناسخ اله نورة عبدالرمحن املليك 23

  wejaleshaiwy@ksu.edu.sa مرتجم وجدان سعود العشيوي 24

 nalwhebi@ksu.edu.sa 52383 مساعد إداري نورة  عبدالرمحن الوهييب 25

 Falsaleem@ksu.edu.sa 50792 مساعد إداري فاطمة حممد عبدالعزيز السليم 26

 aalmusained@ksu.edu.sa 52827 سكرتري أريج سلمان املسيند 27

 emansh@ksu.edu.sa 52912 سكرتري خاص إميان شاكر الشريف 28

 ebinhamdan@ksu.edu.sa 58597 مساعد إداري إميان ناصر بن محدان 29



 alhtahani@ksu.edu.sa 50629 مساعد إداري هتاني حممد احلمدان 30

 alsmona@ksu.edu.sa 51497 مساعد إداري منى عبداهلل الشهراني 31

 maljaryd@ksu.edu.sa 50947 مراقب طلبه منرية سعد اجلريد 32

 nadalaqeel@ksu.edu.sa 52586 مساعد إداري ندى عقيل العقيل 33

 haljadan@ksu.edu.sa 51381 سكرتري خاص هيفاء سعد اجلدعان 34

 anajwa@ksu.edu.sa 50269 باحث علمي مساعد جنوى خالد مدني 35

 munalluhidan@ksu.edu.sa 52076 مساعد إداري منرية راشد اللحيدان 36

 aalageef@ksu.edu.sa 50479 مساعد اداري أمساء صاحل آل عقيف 37

 ahanouf@ksu.edu.sa 52159 مساعد اداري هنوف عبداهلل احلبيب 38

 shaldosri@ksu.edu.sa 52982 أخصائي اجتماعي مشاء حممد الدوسري 39

 aalshraihi@ksu.edu.sa 58229 مساعد اداري أمل عبدالعزيز الشريهي 40

 alsara@ksu.edu.sa 50725 مسجل معلومات سارة إبراهيم الزهراني 41

  naldokhil@ksu.edu.sa مساعد اداري نوف عبداهلل الدخيل 42

 nalobead@ksu.edu.sa 50659 مساعد اداري نورة فهد العبيد 43

 anafla@ksu.edu.sa 52980 كاتب نفالء جعفر القحطاني 44

 ealjadaan@ksu.edu.sa 51658 كاتب ابتسام سعد اجلدعان 45



 alalkahtany@ksu.edu.sa 52669 مراقب طلبه البندري عبداهلل القحطاني 46

 mfalghtani@ksu.edu.sa 50388 مساعد اداري منريه فهد القحطاني   47

 ssubait@ksu.edu.sa 50492 حمضر خمترب سارة فهد عبداهلل السبيت 48

 malofisan@ksu.edu.sa 52497 مساعد إداري مشاعل إبراهيم العفيصان 49

 nalqoroni@ksu.edu.sa 52039 مسجل معلومات نوال عبدالرمحن القروني 50

 aaltwayan@ksu.edu.sa 52385 مساعد اداري اهلنوف عبدالرمحن الطويان 51

  halruzeahi@ksu.edu.sa مساعد اداري حنان فهد الرزحيي 52

  wejdanaleshaiwy@ksu.edu.sa مرتجم وجدان سعود العشيوي 53

 mabuquaid@ksu.edu.sa 51821 مساعد إداري مشاعل رشيد أبو قعيد 54

 - mahalmazrou@ksu.edu.sa مساعد اداري مها حسن املزروع 55

 - alalahmad@ksu.edu.sa كاتب علياء محد األمحد 56

 salsubie@ksu.edu.sa 51439 حمضر خمترب شيخه فهاد السبيعي 57

 - nalsowleh@ksu.edu.sa مساعد اداري نورة فهد  الصويلح 58

 malluhedan@ksu.edu.sa 57974 مساعد اداري مها  عبدالرمحن اللحيدان 59

 nsubait@ksu.edu.sa 50426 مساعد اداري نوره فهد السبيت 60

الطويانريوف عبدالرمحن  61  raltwayan@ksu.edu.sa 52303 مساعد اداري 



 lalzoreq@ksu.edu.sa 52047 مساعد اداري لطيفة خليفة الزريق 62

 ralsuliman@ksu.edu.sa 50938 مسجل معلومات رنده حممد السليمان 63

 Aalarfaj1@ksu.edu.sa 52132 اخصائي عالقات عامه عبري فهد العرفج 64

 amalhamdan@ksu.edu.sa 55412 مساعد اداري احلمدانأمل عبداهلل  65

 alalfurih@ksu.edu.sa 50726 مساعد اداري العنود عبداهلل الفريح 66

 Mahalshahrani@ksu.edu.sa 52094 مرتجم مها عبداهلل الشهراني 67

 - anoer@ksu.edu.sa مساعد اداري نوير رويشد الدوسري 68

اجهزةمشغل  منى ناصر الصياح 96  malsaiah@ksu.edu.sa 58026 

 baalmousa@ksu.edu.sa 51894 مساعد اداري بسمه عبدالرمحن املوسى 70

 ealadwani@ksu.edu.sa 56623 مساعد اداري ابتسام عبدالرمحن العدواني 71

 hzrbatan@ksu.edu.sa 52074 مساعد اداري حليمة حممد  زربطان 72

 aalwaili@ksu.edu.sa 51463 مساعد اداري أمساء عبداهلل الوايلي 73

 mbintaleb@ksu.edu.sa 52164 مساعد اداري مها زيد بن طالب 74

 r.altamimi@py.ksu.edu.sa 58409 مساعد اداري رشاء عبدالرمحن التميمي 75

 Manal ghmdi@ksu.edu.sa 56782 مراقب طلبه منال علي الغامدي 76

 aljalsaleh@ksu.edu.sa 52074 مراسلة اجلوهره صاحل الصاحل 77



 nalkhwaitim@ksu.edu.sa 52755 فين خمترب جنالء عبداهلل اخلويتم 78

 amsaad@ksu.edu.sa 52134 مساعد اداري امريه سعد الطلحة 79

 akhulood@ksu.edu.sa 58582 مساعد اداري خلود محد احلازمي 80

 mahalotaibi@ksu.edu.sa 55037 مساعد اداري مها عبداهلل العتييب 81

  halzouued@ksu.edu.sa مراسل ريم سامل ال زويد 82

 dalshenaifi@ksu.edu.sa 58715 باحث خمترب دالل سعد الشنيفي 83

 noalhssain@ksu.edu.sa 55414 فين تغذية نوره ناصر ال حسني 84

 dalalharbi@ksu.edu.sa 55414 اخصائي تغذية دالل سعد احلربي 85

  sbinsarhan@ksu.edu.sa مساعد اداري ساره حممد بن سرحان 86

 malaneze@ksu.edu.sa 54421 مساعد اداري مشاعل زويغان العنزي 87

  naldokhil@ksu.edu.sa مساعد اداري نوف عبداهلل الدخيل 89

 halreshood@ksu.edu.sa 56529 مساعد اداري هياء علي الرشود 90

 nalenaz@ksu.edu.sa 51005 مساعد اداري زويغان العنزينوال  91

 malrodyan@ksu.edu.sa 52134 اخصائي تغذية منى عبدالرمحن الرضيان 92

  aalgamdi@ksu.edu.sa مساعد اداري امل مساعد الغامدي 93
  malruwaished@ksu.edu.sa خمترب فين الرويشد عبداهلل منى 94



  Balrshedi1@ksu.edu.sa كاتب بشاير مجعان الرشيدي 95
 maljuhany@ksu.edu.sa 51763 مراقب طلبه مي عبداهلل اجلهين 96

  nalshahrani@ksu.edu.sa باحث علمي مساعد نوره حممد الشهراني 97

  Halshahrani1@ksu.edu.sa حملل خمترب هاجر حممد الشهراني 98

  wejaleshaiwy@ksu.edu.sa مرتجم وجدان سعود العشيوي 98

احليدري عبداهلل اميان 99   ealhaidry@ksu.edu.sa فين 

 salarfaj@ksu.edu.sa 50741 فين العرفج فهد ساره 100

101 
 

  malruwaished@ksu.edu.sa خمترب فين  الرويشد عبداهلل منى

  aalshowiman@ksu.edu.sa مساعد اداري اماني الشوميان 102

  nbintaleb@ksu.edu.sa  عبداحملسن بن طالبنوره  103

 52134 هند الغامدي 50871 د/مي 104

 50808 العيادة 51926 املكتبة 105

 51444 املتابعة 54685 فاكس قسم صحة األسنان 106

 51859 9696اماني اخللف  54686 فاكس قسم املختربات 107

  مليا الدويش 54575 فاكس اإلدارة 108



 51763 هيفاء النجراني 50651 اجلنوبيهيفاء  109

  أروى الرويلي 56260 اروى الرباك 1010

 


