
 بالطلا رطش مسقلا وبوسنم
 

 ينورتكلالا ديربلا فتاهلا مقر ةبترلا مسالا
 mmarie@ksu.edu.sa 4696025 ذاتسأ يعرم يلع دمحم.د.أ

 kharbi@ksu.edu.sa 4693732 ذاتسأ يبرحلا فلخ دلاخ.د.أ

 aalajl@hotmail.com 4696242 ذاتسأ نالجعلا حلاص نمحرلادبع.د.أ

 yalsheikh@ksu.edu.sa 4693711 ذاتسأ خيشلا لا كلملادبع ديزي.د.أ

 raalakeel@ksu.edu.sa 4693760 ذاتسأ ليقعلا نمحرلادبع دئار.د.أ

 hghneim@hotmail.com 4693707 ذاتسأ مينغ رضخ مزاح.د.أ

 abalyousef@ksu.edu.sa 4693734 كراشم ذاتسأ فسويلا نمحرلادبع هللادبع.د

 afarraj@ksu.edu.sa 4693709 كراشم ذاتسأ جارف ميهاربا هللادبع.د

 mmubaraki@ksu.edu.sa 4693730 كراشم ذاتسأ يكرابم يلع دارم.د

 maboulsoud@ksu.edu.sa 4698617 كراشم ذاتسأ دوعسلا وبأ ديcادبع دارم.د

 aalhamidi@ksu.edu.sa 4696225 دعاسم ذاتسأ يديمحلا نسح زيزعلادبع.د

 aaljedai@ksu.edu.sa 4693802 دعاسم ذاتسأ عيدجلا نادمح هللادبع.د

 naljehani@ksu.edu.sa 4693706 دعاسم ذاتسأ ينهجلا جرفم يمj.د

 faldakheel@ksu.edu.sa 4693722 دعاسم ذاتسأ ليخدلا دمحم دهف.د

 osalghamdi@ksu.edu.sa 4693720 دعاسم ذاتسأ يدماغلا دمحأ هماسأ.د

 aalqasim@ksu.edu.sa 4693710 دعاسم ذاتسأ مساقلا دعس زيزعلادبع.د

  ahmbasudan@ksu.edu.sa 4693727 دعاسم ذاتسأ نادوسp دمحم دمحأ.د

 malfeehily@ksu.edu.sa 4693708 دعاسم ذاتسأ يليحفلا نسحملادبع دمحم.د

 rfarzan@ksu.edu.sa  دعاسم ذاتسأ  نازرف دمحأ دئار .د

 ialtahir@ksu.edu.sa 4693723 رضاحم رهاطلا خيشلا ماصع.د

 talselmi@ksu.edu.sa  رضاحم يملسلا سراف يكرت.أ

 saaldossari@ksu.edu.sa ------ رضاحم يرسودلا دمحم ديعس.أ



 ialshunaibir@ksu.edu.sa ----- رضاحم ربينشلا حلاص ميهاربإ.أ

  salamri1@ksu.edu.sa ----- ديعم يرمعلا شحاد ملاس.أ

 foalanazi@ksu.edu.sa ----- ديعم يزنعلا دهف داؤف.أ

 yalshuweishi@ksu.edu.sa ----- ديعم يشيوشلا هللادبع ديزي.أ

 aalshalani@ksu.edu.sa ----- ديعم ينالعشلا رساج نمحرلادبع.أ

 aalmuqrin@ksu.edu.sa ----- ديعم نرقملا دمحم زيزعلادبع.أ

 halsudais@ksu.edu.sa ----- ديعم سيدسلا ميهاربإ دومح.أ

 alialjasser@ksu.edu.sa ----- ديعم رساجلا هللادبع يلع.أ

 aalabdulwahed@ksu.edu.sa ----- ديعم دحاولادبع دمحم يداهلادبع.أ

 amalfaiz@ksu.edu.sa ----- ديعم زيافلا دمحم ميركلادبع.أ

 oalshehri2@ksu.edu.sa ----- ديعم يرهشلا دمحم رمع.أ

  aalrezaihi@ksu.edu.sa ----- ديعم يحيزرلا دهف نمحرلادبع.أ

 kdabwan@ksu.edu.sa 4693729 يئاصخأ ناوبد دومح دلاخ.أ

 Kalomair@ksu.edu.sa 4693860 يئاصخأ ريمعلا هللادبع دلاخ.أ

 halmutairi@ksu.edu.sa 4693848 يئاصخأ يريطملا دمح.أ

 aalbaglif@yahoo.com 4693724 يئاصخأ يلغبلا سابع لداع.أ

 nalshaya@ksu.edu.sa 4693853 يئاصخأ عياشلا زيزعلادبع ليبن.أ

 aalhazza@ksu.edu.sa ------ يئاصخأ عازهلا ميهاربا هللادبع.أ

  ahakami2@ksu.edu.sa 4693853 يئاصخأ يمكح يلع هللادبع.أ

  aallsahli@ksu.edu.sa 4693853 يئاصخأ يلهسلا دوعس زيزعلادبع.أ

 aalmushawwah@ksu.edu.sa ------ يئاصخأ حوشملا ميهاربإ هللادبع.أ

 salshammari1@ksu.edu.sa ------ يئاصخأ يرمشلا ماطس ملاس.أ

 hafieass@hotmail.com 4693854 ينف يعافرلا نسح ظيفحلادبع.أ

  ralamer@ksu.edu.sa 4693853 ينف رماعلا حلاص يمار.أ

 zaalatwi@ksu.edu.sa 4693853 ينف يوطعلا يفال ديز.أ

 abdalyahya@ksu.edu.sa 4693736 ريتركس ءايحيلا نمحرلادبع هللادبع.أ

 fhalharbi@ksu.edu.sa 4693736 ريتركس يبرحلا دومح لصيف.أ

 
 


