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 (الطالبإدارة كلية الصيدلة ) 

  البريد إلالكتروني

pharm.e-docs@ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 aalshamsan@ksu.edu.sa 4622200 أوس إبراهيم الشمسانأ. د.  العميد

 mohammed1@ksu.edu.sa 4626022 الرويشددمحم عبد هللا  سكرتير العميد

 maldaraan@ksu.edu.sa 4622462 دمحم عبدالعزيز الدرعان 

 maljawadi@ksu.edu.sa 4622444 دمحم حسن الجواديد.  وكيل الكلية للتطوير والجودة

 nalmuayli@ksu.edu.sa 4622460 نواف سلمان املعيلي السكرتير

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحث العلمي
 malshammari@ksu.edu.sa 462212 مساعد علي الشمري د. 

 aalaish@ksu.edu.sa 4622442 علي معتوق العايش السكرتير

وكيل الكلية للشؤون 

 الاكاديمية
 Mmetwazi@ksu.edu.sa 4612021 منصور صالح املتوزيد. 

 hualjubair@ksu.edu.sa 4612022 حسام فيصل الجبير السكرتير

 Bmufarrej@ksu.edu.sa 4612041 بندر عبدهللا املفرج السكرتير

 4622110  الاستقبال 

 4620014  الفاكس وحدة الشؤون ألاكاديمية

 Salbelali@ksu.edu.sa 4612026 سليمان الباللي وحدة الشؤون ألاكاديمية

 salkhulayfi@ksu.edu.sa 4612616 صالح عبدالرحمن الخليفي وحدة الشؤون ألاكاديمية

 mazez@ksu.edu.sa 4612616 ماجد العتيبي وحدة التدريب

  amalturki@ksu.edu.sa عبدهللا التركي وحدة التدريب
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  masmary@ksu.edu.sa ماجد الاسمري  وحدة التدريب

  algsaleh@ksu.edu.sa صالح علي الغامدي وحدة التدريب

 aalshulail@ksu.edu.sa 4620014 عبدالرحمن الشليل وحدة التدريب

 salgaoud@ksu.edu.sa 4612026 سليمان القعود وحدة التدريب

 basudan@ksu.edu.sa 4620642 عمر أحمد باسوداند.  الدراسات العليا

 amalmuhanna@ksu.edu.sa 4612026 عبدهللا املهنا الدراسات العليا والتعاون 

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحث العلمي
 malshammari@ksu.edu.sa 4622120 ساعد علي الشمري مد. 

 Mmetwazi@ksu.edu.sa 4612021 منصور املتوزيد.  مدير برامج البكالوريوس

 mbaskaran@ksu.edu.sa 4622221 باسكرانماهر أحمد  وحدة التعاقد

 Wmahdi@ksu.edu.sa 4621112 وائل علي مهديد.  وحدة العالقات العامة

 ealmotairi@ksu.edu.sa 4612022 عماد املطيري  العامة وحدة العالقات

 aalbahoth@ksu.edu.sa 4622602 عبدالعزيز الباحوث سكرتارية مجلس الكلية

 ffalasmari@ksu.edu.sa 22124 46 فواز الاسمري د.  رئيس وحدة الجودة

 bmorished@ksu.edu.sa 4612021 بدر أحمد مريشد وحدة الجودة

  oalharthi@ksu.edu.sa سامه دمحم الحارثيأ وحدة الجودة

 aalsultan2@ksu.edu.sa 4622221 عبد الرحمن السلطان وحدة الجودة

  nalsaedi@ksu.edu.sa نايف حمد الصاعدي وحدة الجودة

  nauali@ksu.edu.sa نوشاد علي وحدة الجودة

  salmahmedh@ksu.edu.sa صالح مهدي املحامض وحدة الجودة

 aalzeer@ksu.edu.sa 4614042 عبدهللا حمد الزيرد.  قنية املعلوماتوحدة ت

 aakhtar@ksu.edu.sa 4612021 علي أختر وحدة تقنية املعلومات

 wo@ksu.edu.sa 4612021 وائل عايض العتيبي وحدة تقنية املعلومات
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 momalanazi@ksu.edu.sa 4622040 دمحم مفض ي العنزي د.  وحدة تطوير املهارات

 fmalaardhi@ksu.edu.sa 4612022 فواز دمحم املطيري  دير إدارة الكليةم

 saalsaif@ksu.edu.sa 4622442 سعد دمحم السيف سكرتارية مدير إدارة الكلية

 atamemi@ksu.edu.sa 4622440 علي حمد علي التميمي سكرتارية مدير إدارة الكلي

 aabosaied @ksu.edu.sa  4622444  علي دمحم أبو سعيد مساعد مدير الادارة

 Salrubaiaan1@ksu.edu.sa 4622461 سليمان دمحم الربيعان املشتريات واملستودع

 hsulamy@ksu.edu.sa 4622602 حامد عضيبان السلمي املشتريات واملستودع

 alalhrbi@ksu.edu.sa 4622461 عبد املجيد الفي الحربي املشتريات واملستودع

 falsubaie@ksu.edu.sa 4612242 فهد دمحم السبيعي املشتريات واملستودع

 wghaith@ksu.edu.sa 4622216 وليد أحمد أبو العيث املشتريات واملستودع

 aaalsalem@ksu.edu.sa 4622261 عبدالرحمن السالم املشتريات واملستودع

 falzmah@ksu.edu .sa 4622461 هد راشد آل عزمةف وحدة التجهيزات املعملية

 abalmuqbil@ksu.edu.sa براهيم املقبلإعبدالرحمن  وحدة التجهيزات املعملية
4622461 

4622441 

 aalsayah@ksu.edu.sa 4622441 عبدهللا ناصر الصياح وحدة شؤون املوظفين

  yalhrabe@ksu.edu.sa يوسف عبد الرحمن الحرابي وحدة شؤون املوظفين

 aalmoshari@ksu.edu.sa 4622440 عبدهللا زيد املشاري  وحدة شؤون املوظفين

وحدة مساندة أعضاء هيئة 

 التدريس واملوظفين
 bsamre@ksu.edu.sa 4622262 برجس العنزي 

دة أعضاء هيئة وحدة مسان

 التدريس واملوظفين
 kalmufarej@ksu.edu.sa 4622262 خالد املفرج

 aalghez@ksu.edu.sa 4622262 عبدهللا عبدالعزيز القحيز اتمسؤول الجواز 

 aabosaied@ksu.edu.sa 4622446 علي دمحم أبو سعيد وحدة الاتصاالت إلادارية

mailto:salrubaiaan1@ksu.edu.sa
mailto:salrubaiaan1@ksu.edu.sa
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 aaldubais@ksu.edu.sa 4622446 عبد الرحمن الدبيس وحدة الاتصاالت إلادارية

  malsaleeh@ksu.edu.sa دمحم حمد الصالح وحدة الاتصاالت إلادارية

 aalaish@ksu.edu.sa 4622224 نايف فهد الحربي وحدة املتابعة

 malshibani@ksu.edu.sa 4624412 ماجد مسفر الشيباني تابعةوحدة امل

 talaouad@ksu.edu.sa 4620442 تركي عبدالعزيز العواد ألارشيف

  malnami@ksu.edu.sa دمحم النامي ألارشيف

 salmodawah@ksu.edu.sa 4622461 وحصالح سالم املد مشرف الصيانة

 maloneze@ksu.edu.sa 0400021022 دمحم فرحان العنزي  مشرف الصيانة

 kalmufarej@ksu.edu.sa 4622262 خالد املفرج املراسلة الداخلية

  faalajlan@ksu.edu.sa فراس العجالن املراسلة الداخلية

 aloabdulrahman@ksu.edu.sa 4622262 عبد الرحمن العتيبي املراسل الخارجي

 4614141 - منير املطبخ

 ستعالماتالا 
مشرف عمال النظافة بالكلية 

 ()ميزان
 0402200411 

 4622442  صيانة التكييف 

 
صيانة الفاكسات وآالت 

 التصوير
 4620162 

 4622060  صيانة الكهرباء وإلاضاءة 

 4624000 - صيانة التلفون  
1 
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 (الطالبات) إدارة كلية الصيدلة

 البريد إلالكتروني

pcfb@ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 nalzoman@ksu.edu.sa 2040001 نورة زومان الزومانأ. د.   وكيلة كلية الصيدلة

 mbintalib@ksu.edu.sa  2041621 مشاعل عبد هللا طالب مديرة مكتب الوكيلة

 alalroomi@ksu.edu.sa  2041201 آالء علي الرومي سكرتير

 noralmeshari@ksu.edusa 2042401 نورة زيد املشاري  سكرتير

 -  ltumaihi@ksu.edu.sa ليلى دمحم الطميحي سكرتير

 halmalki@ksu.edu.sa  2042122 حنان عوض املالكي سكرتير

مساعدة الوكيلة للتطوير 

 والجودة
 hhalsalem@ksu.edu.sa  2042240 هدى سالم السالم

 wdkheel@ksu.edu.sa  2042414 وفاء علي الدخيل سكرتير

 salhzem@ksu.edu.sa 2042222 سؤدد يوسف الحزيمي شعبة الاحصاء والتوثيق

 bealmutairi@ksu.edu.sa  2042626 بدور سلمان املطيري  

 ealsultan@ksu.edu.sa 2042612 ابتسام ناصر السلطان رئيسة وحدة الجودة

 kalshanti@ksu.edu.sa 2042641 خالدة دمحم الشنطي موظف وحدة الجودة

 malsolami@ksu.edu.sa  2042122 خليفة السلميمي  موظف وحدة الجودة

 azalasmary@ksu.edu.sa 2040442 عزة عبدهللا الاسمري  وحدة الجودة موظف

 naluthman@ksu.edu.sa  2042242 نداء فهد العثمان موظف وحدة الجودة

 mahalamri@ksu.edu.sa  2042122 مها ظيف هللا العمري  موظف وحدة الجودة

 falthumiry@ksu.edu.sa  2046404 فاطمة عبدالعزيز الثميري  موظف وحدة الجودة
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اعدة الوكيلة للشؤون مس

 الاكاديمية
 salmassarani@ksu.edu.sa  2041146 شذى دمحم املعصراني د.  

 aalmoutairy@ksu.edu.sa  2042021 عزة دمحم املطيري  سكرتير

 alamirah@ksu.edu.sa  2042460 اميره ظافر الشهري  لطالباترئيسة وحدة شؤون ا

 ahassani@ksu.edu.sa 2040124 عائشه علي حساني موظف الشؤون الاكاديمية 

 aalmfarig@ksu.edu.sa  4121020 أروى صالح املفيريج موظف الشؤون الاكاديمية 

 salhobeishy@ksu.edu.sa  2041226 ساره سلطان الحبيش ي الشؤون الاكاديمية  موظف

 talkhudhairy@ksu.edu.sa  2044121 تهاني ابراهيم الخضيري  موظف الشؤون الاكاديمية 

 malshabre@ksu.edu.sa  2041244 مرام ابراهيم الشبري  موظف الشؤون الاكاديمية 

 dalghdare@ksu.edu.sa 2042211 ديما خالد القدير موظف الشؤون الاكاديمية 

 amfakihe@ksu.edu.sa 2041260 امنه حسن فقيهي موظف الشؤون الاكاديمية 

 haldosre@ksu.edu.sa 2040401 هيفاء مبارك الدوسري  موظف الشؤون الاكاديمية 

 jalmotawi@ksu.edu.sa 2044216 جهير دمحم املطيويع موظف الشؤون الاكاديمية 

 ealghaith@ksu.edu.sa 2041241 ابتهال دمحم الغيث موظف الشؤون الاكاديمية 

ة للدراسات العليا مساعدة الوكيل

 والبحث العلمي 
 lalnaim@ksu.edu.sa 2042140 ملياء صالح النعيم د.  

 aghadeer@ksu.edu.sa  2042110 غدير فرحان العتيبي السكرتيرة 

مشرفة لوحدة املعيدين واملبتعثين 

لوكالة الدراسات العليا والبحث 

 العلمي 
 hati@ksu.edu.sa 2042200 العاتي يحيى حنان 

 Malabdan@ksu.edu.sa  2042224 منال عبدهللا العبدان قاعة القراءة والاطالع

 Ralzoghipi@ksu.edu.sa  2042224 رويدة ناصر الزغيبي قاعة القراءة والاطالع

 Walwasidi@ksu.edu.sa  2042224 وجدان دمحم الوسيدي قاعة القراءة والاطالع

 -  Jalotibe@ksu.edu.sa جوزاء غازي العتيبي قاعة القراءة والاطالع
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 falomary@ksu.edu.sa  2042204 فاطمة عبد العزيز العمري د.   هاراتمشرفة وحدة تطوير امل

 malmalkia@ksu.edu.sa  2041224 مها مسفر املالكي سكرتير

 bealmutairi@ksu.edu.sa  2042626 بدور سلمان املطيري  رئيسة وحدة تقنية املعلومات

 salshehry@ksu.edu.sa 2040204 سميره عبدهللا الشهري  الوحدة موظف

 alshuaa@ksu.edu.sa  2040204 شعاع عبدالرحمن الشايع موظف الوحدة

 haalzamil@ksu.edu.sa  2042104ا ديل عبدالرحمن الزامله موظف الوحدة

 nalshehre@ksu.edu.sa  2042104 نجالء عبدهللا الشهري  موظف الوحدة

 ratarboush@ksu.edu.sa 2041604 رغدة حمزة دمحم أبو طربوش مديرة الادارة

 balaifi@ksu.edu.sa  2040244 بيان إبراهيم العريفي سكرتير

 aobaidan@ksu.edu.sa  2040421 عقيله عبداللطيف اعبيدان سكرتير

 rmjajli@ksu.edu.sa  2042040 ريم ابراهيم مجلي مسؤولة شؤون املوظفات

 asalroomi@ksu.edu.sa  2042110 أشواق علي الرومي شؤون املوظفات

 ealmatery@ksa.edu.sa 2044142 يري ابتسام خلف املط شؤون املوظفات

 raalturki@ksu.edu.sa  2044142 روابي علي التركي شؤون املوظفات

 ralturiry@ksu.edu.sa  2041261 ريم سعود الطريري  شؤون املوظفات

 salrasheed@ksu.edu.sa 2046401 سارة توفيق الرشيد شؤون املوظفات

 Salsubih@ksu.edu.sa  2041062 سمية ناصر الصبيح شؤون املوظفات

 ghtarboush@ksu.edu.sa  2042110 غادة حمزة أبو طربوش شؤون املوظفات

 maltwjri@ksu.edu.sa  2041261 مرام صالح التويجري  شؤون املوظفات

 mazzaz@ksu.edu.sa 2041424 منال حمد العزاز شؤون املوظفات

 marhakami@ksu.edu.sa 2042642 مريم دمحم حكمي شؤون املوظفات

 nkthrh@ksu.edu.sa  2042642 نورة زيد الخترش شؤون املوظفات

 ratarboush@ksu.edu.sa 2041604 رغدة حمزة أبو طربوش رئيسة وحدة التطوير الاداري 
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 nalmmberk@ksu.edu.sa  2044424 نوف دمحم املبيريك الاداري  وحدة التطوير 

 ssowar@ksu.edu.sa  2042222 ساميه عبدالرزاق سوار وحدة التطوير الاداري 

 laalmeshal@ksu.edu.sa  2042606 ملياء دمحم املشعل رئيسة املالية املشتريات

 halghanem@ksu.edu.sa 2042220 هاجر عبد الرحمن الغانم وحدة املالية واملشتريات

 aaltwejri@ksu.edu.sa 2042426 أريج عبدهللا التويجري  وحدة املالية واملشتريات

 - salmodimeagh@ksu.edu.sa الد املديميغسميه خ وحدة املالية واملشتريات

 walqusi@ksu.edu.sa 2042122 وجدان عبد الكريم القوس ي وحدة املالية واملشتريات

 - malamir@ksu.edu.sa منيره دمحم ألامير وحدة املالية واملشتريات

 sshareef@ksu.edu.sa  2042040 ساره سالم شريف رئيسة وحدة الخدمات املساندة

 jalturki@ksu.edu.sa 2042040 الجوهرة عبدالعزيز التركي وحدة الخدمات املساندة

مشرفة وحدة الدعم والارشاد 

 الطالبي
 jawza@ksu.edu.sa 2042226 جوزاء فهد نايف السبهان

 nawalmalki@ksu.edu.sa 2046241 نوال دمحم املالكي رشاد الطالبيوحدة الدعم والا 

 halahmadi@ksu.edu.sa  2041124 هدى سلوم الاحمدي وحدة الدعم والارشاد الطالبي

 mbanjumah@ksu.edu.sa  2042424 منال سعد جمعه وحدة الدعم والارشاد الطالبي

 saalbogami@ksu.edu.sa  2042222 سفره عبدهللا البقمي وحدة الدعم والارشاد الطالبي

 lsbaiheen@ksu.edu.sa  2046246 لسبيهينليلى عبدهللا ا وحدة الدعم والارشاد الطالبي

 whazzaa@ksu.edu.sa  2040101 وداد دمحم الهزاع وحدة الدعم والارشاد الطالبي

 fdosary@kus.edu.sa 2041260 فاطمة مطلق الدوسري  الانشطة الطالبية

 malsubay@ksu.edu.sa 2046241 موض ي فهيد السبيعي الانشطة الطالبية

 aalmuqil@ksu.edu.sa 2042004 أسماء عبدهللا املقيل رئيسة وحدة الاتصاالت الادارية

 noalhajri@ksu.edu.sa  2042012 نوره دمحم الهاجري  الاتصاالت الادارية
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نائبة املشرف على وحدة التدريب 

 الصيدلي
 Maloqail@ksu.edu.sa 2041012 مي دمحم لعقيلد.  

 ealjassas@ksu.edu.sa 2042226 جساسابتسام عبدالرحمن ال التدريب الصيدلي

 jalwaily@ksu.edu.sa  2044202 جواهر فهد الوايلي التدريب الصيدلي

 mhalharbi@ksu.edu.sa  2044221 مريم حمد الحربي التدريب الصيدلي

 baljebreen@ksu.edu.sa  2042061 بهية عبدالرحمن الجبرين التدريب الصيدلي

 Salfallatah@ksu.edu.sa  2041246 سلوى دمحم فالته التدريب الصيدلي

 laljaffali@ksu.edu.sa 2042201 لبنى عبدهللا الجفالي وحدة التعليم الصيدلي 

 jalmotawi@ksu.edu.sa  2040401 هيفاء مبارك الدوسري  السكرتير

 salmazrou@ksu.edu.sa 2041021 سجى حميد إبراهيم املزروع د.   مديرة وحدة الابتكار

 zalonaze@ksu.deu.sa 2044200 زينب حسين العنزي  السكرتير

 malgahmedy@ksu.edu.sa  2041246 ص .ميسون الغامدي رئيسة وحدة املعامل وسالمة

 alnouf@ksu.edu.sa  2042611 نوف سلطان املطيري  السكرتير

 -  henaldakheel@ksu.edu.sa هند علي الدخيل وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 -  noualqahtani@ksu.edu.sa نورة معجب القحطاني وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 maldhahri@ksu.edu.sa  2046446 مشاعل منصور الظاهري  وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 monfallatah@ksu.edu.sa  2040221 منى عبدالقادر فالته وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 wfallatah@ksu.edu.sa  2040221 وفاء بكر فالته وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 nawalharby@ksu.edu.sa  2040021 نوال دمحم الحربي وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 ralkashnawi@ksu,edu.sa 2040221 رحمة أحمد كشناوي  وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 esabbak@ksu.edu.sa  2041246 إيناس عمر السباك وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 mnalshahrani@ksu.edu.sa  2040021 منيرة ناصر الشهراني وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 malroata@ksu.edu.sa  2046446 مها عبد الرحمن الرويتع وحدة املعامل وسالمة املختبرات
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 aaldham@ksu.edu.sa  2040021 عهود زيد ال لدهام وحدة املعامل وسالمة املختبرات

 Lashri@ksu.edu.sa  2042211 لبنى يوسف دمحم عشري د.   مشرفة خدمة املجتمع

 sbintalib@ksu.edu.sa 2042102   ساره عبدهللا طالب خدمة املجتمع

 malattiah@ksu.edu.sa  2044214 مي علي العطيه خدمة املجتمع

 ealsultan@ksu.edu.sa 2042612 سلطانابتسام ناصر ال العالقات العامة وحدة مشرفة 

 nalshahri@ksu.edu.sa 42011 20 ندى دمحم الشهري  العالقات العامة

 fasaeed@ksu.edu.sa 42011 20 فايزة مانع سعيد العالقات العامة

 halrashed1@ksu.edu.sa 2042262 هدى عبدهللا الراشد مكتب التصوير

 bedalotaibi@ksu.edu.sa 2041121 بدور بجاد العتيبي مكتب التصوير

 wshoja@ksu.edu.sa 2042406 وضحى فاتن السبيعي مكتب التصوير

 nainakeli@ksu.edu.sa 44020 20 نسرين صفوان النخلي املختبر املركزي 

 2044164  مها الشمري   ةاملراسل

 20 46240  سلطان املطيري   آلامن
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 (الطالب)  قسم الصيدالنيات

 البريد إلالكتروني

  

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 zbinkhathlan@ksu.edu.sa 24610 46 زياد سعود علي خثالند.   رئيس القسم

 salkanan@ksu.edu.sa 4621040 صالح الكنعان سكرتير

 - nhrbi@ksu.edu.sa نايف الحربي سكرتير

 famohamad@ksu.edu.sa 4622401 فيصل القحطاني سكرتير

 aljenobi@ksu.edu.sa فهد إبراهيم الجنوبيأ. د.   أستاذ
4622412 -

4622061 

 ialsarra@ksu.edu.sa 4622404 ابراهيم عبدهللا السراءأ. د.   أستاذ

 amohizea@ksu.edu.sa 4626002 عبدهللا دمحم املهيزعأ. د.   أستاذ

 afars@ksu.edu.sa 4622061 فارس قاعد العنزي أ. د.   أستاذ

 ssuwayeh@ksu.edu.sa 4622404 صالح عبدهللا السويحأ. د.   أستاذ

 eelbadawi@ksu.edu.sa 4622066 إيهاب إبراهيم البدوي أ. د.   أستاذ

 harisa@ksu.edu.sa 4612001 جمال الدين ابراهيم هريسهأ. د.   أستاذ

 aradwan@ksu.edu.sa 4622204 عواد عبده سالمهأ. د.   أستاذ

 mbayomi@ksu.edu.sa 4622064 محسن عبداملنعم بيوميأ. د.   أستاذ

 malagamy@ksu.edu.sa 4622064 دمحم حامد العجميأ. د.   أستاذ

 hradwan@ksu.edu.sa 4622002 هشام حسن رضوانأ. د.   أستاذ

 aalshamsan@ksu.edu.sa 4622060 اوس ابراهيم الشمساند.   أستاذ

 gaahmed@ksu.edu.sa 4622111 جمال عبد الغني شاذلي احمد أستاذ

 gmmarous@ksu.edu.sa 4626222 جمال دمحم محروس رماح أستاذ
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 ialjuffali@ksu.edu.sa 4622021 م عبدالرحمن الجفاليابراهيد.   أستاذ مشارك

 mkazi@ksu.edu.sa 4622022 كازي محسند.   أستاذ مشارك

 - mraish@ksu.edu.sa دمحم رايش دمحم حليم د.   أستاذ مشارك

 - fsahmad@ksu.edu.sa فايز شاكيل احمد د.   أستاذ مشارك

 sauda@ksu.edu.sa 4622411 سيد حسن عودهد.   أستاذ مشارك

 mhamoudah@ksu.edu.sa 4620621 دمحم عباس حمودهد.   أستاذ مشارك

 mbadran@ksu.edu.sa 4622426 دمحم محمود بدراند.   أستاذ مشارك

 mbekhet@ksu.edu.sa 4626204 منير دمحم بخيتد.   أستاذ مشارك

 karif@ksu.edu.sa 4614242 عبد العارف خاند.   أستاذ مشارك

 mohalam@ksu.edu.sa 4622114 موهد افتاب عالمد.   تاذ مشاركأس

 maltamimi@ksu.edu.sa 4620422 دمحم عبدالعزيز التميميد.   استاذ مشارك 

 malkholief@ksu.edu.sa 4622021 مساعد عبدهللا الخليفد.   استاذ مشارك

 - - عبد القادر توفيق د.   استاذ مشارك

 ahmedofi@ksu.edu.sa 4622064 ال في دوجان العوفياحمد د.   أستاذ مساعد

 msenaidy@ksu.edu.sa 4622020 دمحم عبد الرحمن السنيديد.   أستاذ مساعد

 salshehri1@ksu.edu.sa 4622042 سلطان دمحم الشهري د.   أستاذ مساعد

 aomrani@ksu.edu.sa 4622400 عبدهللا حسن العمرانيد.   أستاذ مساعد

 makalam@ksu.edu.sa 4614242 موهد عبد الكالمد.   عدأستاذ مسا

 ybinjardan@ksu.edu.sa 4622442 يوسف عبدهللا جرداند.   أستاذ مساعد

 - aahad@ksu.edu.sa عبد ألاحد شمشادد.   أستاذ مساعد

 - wmahdi@ksu.edu.sa وائل علي مهدي د.   أستاذ مساعد

 - nhaq@ksu.edu.sa ناظر الحق الحقد.   أستاذ مساعد

 msaalqahtani@ksu.edu.sa 4622062 دمحم سعيد ال ثابت القحطانيد.   أستاذ مساعد
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 maloneze@ksu.edu.sa 4621062 العنزي  دمحم فرحان .م مهندس

 mohalsalman@ksu.edu.sa 4644644 دمحم سليمان السلمان  محاضر 

 adel-ali@ksu.edu.sa 2022042 عادل علي بخيت الحويان  محاضر

 

 (الطالبات)  قسم الصيدالنيات

  البريد إلالكتروني

pharmaceutics @ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 sbukhari@ksu.edu.sa 2044260 ساره ابراهيم بخاري د.   وكيلة القسم

 Amalajlan@ksu.edu.sa 2042412 امل عبدالعزيز العجالن سكرتير

 saldosariy@ksu.edu.sa 2044101 سارة سفر الدوسري  كرتيرس

 dalwaibe@ksu.edu.sa 2041024 دالل علي الوهيبي سكرتير

 salyasian@ksu.edu.sa  2040122 صفاء علي الياسين سكرتير

 faleanizy@ksu.edu.sa 2041212 فضيله صفوق العنزي د.   استاذ مشارك 

 aelsaih@ksu.edu.sa 2041061 امال السايح ابو العالد.   

 fagih@ksu.edu.sa 2042211 ايمان دمحم الفقيهد.   أستاذ مساعد

 bquadeib@ksu.edu.sa 2042102 بشرى توفيق القضيبد.   أستاذ مساعد

 fyalqahtani@ksu.edu.sa 2041422 فلوه يحيى القحطانىد.   أستاذ مساعد

 baldosari@ksu.edu.sa 2041062 بسمه ناصر الدوسري د.   أستاذ مساعد

 dalahora@ksu.edu.sa 2042204 دعاء حسن الشورىد.   أستاذ مساعد

 Lashri@ksu.edu.sa 2042211 لبنى يوسف عشرى د.   أستاذ مساعد

 marshady@ksu.edu.sa 2044010 العنود صنهات املرشديد.   أستاذ مساعد
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 - nalthwaijri@ksu.edu.sa نجود عبدالعزيز التويجري د.   اذ مساعدأست

 ralfaraj@ksu..edu.sa 2042102 ريهاف راض ي الفرجد.   محاضر

 dhanahi@ksu.edu.sa 2042640 إيناس أحمد حنفيد.   محاضر

 azmahmoud@ksu.edu.sa 2044222 اماني زين العابدين محمود الباحثات

 eram.k@hotmail.com 2044222 ارم كمال الدين طاهر الباحثات

 salsaif@ksu.edu.sa 2041204 شيخة دمحم السيف الصيدالنية

 salmarshadi@ksu.edu.sa 2042624 سلمى صنهات املرشدي الصيدالنية
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 (الطالبقسم علم ألادوية والسموم )

 البريد الالكتروني

 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 afalasmari@ksu.edu.sa 4616401 عبدهللا فايز الاسمري د.   القسمرئيس 

 mdosre@ksu.edu.sa مرزوق املبارك سكرتير
4622124 

 ssalmousa@ksu.edu.sa سلطان املوس ى سكرتير

 naalrsheedi@ksu.edu.sa نايف الرشيدي سكرتير
4622124 

 salmnaia@ksu.edu.sa سامي املنيع سكرتير

 rejaie@ksu.edu.sa 4622122 سالم صالح الرجيعيأ. د.   أستاذ

 motrefi@ksu.edu.sa 4621021 عبدالرحمن املطرفيأ. د.   أستاذ

 aleisa@ksu.edu.sa 4622224 عبدالعزيز دمحم العيس ىأ. د.   أستاذ

 shabanah@ksu.edu.sa 4622200 عثمان عبدهللا الشبانهأ. د.   أستاذ

 malhumayyd@ksu.edu.sa 4621040 دمحم سعد الحميدأ. د.   ذأستا

 mmzharbi@ksu.edu.sa 4622126 دمحم مطر الحربيأ. د.   أستاذ

 Nharbi1@ksu.edu.sa 4424164 أ. د. نايف عبيد الحربي  أستاذ

 attiasm@ksu.edu.sa 4622201 صبري دمحم عطيهأ. د.   أستاذ

 mnagi@ksu.edu.sa 4622121 محمود نشات احمدأ. د.   أستاذ

أ. د. صالح عبد الرحمن   أستاذ

 البخيت
sbakheet@ksu.edu.sa 4622121 

 sbakheet@ksu.edu.sa 4622122 شاكر دخيل الشراري أ. د.   أستاذ مشارك

 alyabdulaziz@ksu.edu.sa 4622124 عبدالعزيز اليحيىد.   أستاذ مشارك

 anadeem@ksu.edu.sa 4624016 لديناحمد نديم نسيم اد.   أستاذ مشارك
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 fashaikh@ksu.edu.sa 4622002 فياض أحمد شيخد.   أستاذ مشارك

 muansari@ksu.edu.sa 4622120 مشتاق أحمد انصار  أستاذ مشارك

 - fimam@ksu.edu.sa د. فيصل امام موهد  أستاذ مشارك

 kalhosaini@ksu.edu.sa 4622124 خالد عبدهللا الحسينيد.   استاذ مساعد

 alsaad@ksu.edu.sa 4622124 عبدالعزيز دمحم ال سعدد.   استاذ مساعد

 malshammari@ksu.edu.sa 4622120 مساعد علي الشمري د.   أستاذ مساعد 

 ahoshani@ksu.edu.sa 4622121 علي راشد الحوشانيد.   أستاذ مساعد 

 malgonaiah@ksu.edu.sa 4622261 ماجد علي القنيهد.   أستاذ مساعد 

 mmalmutairi@ksu.edu.sa 6477764 مشعل مطني عيد املطيري د.   استاذ مساعد

 mralotaibi@ksu.edu.sa 6477777 عبدهللا العتيبيمورق راشد د.   أستاذ مساعد 

 waalanazi@ksu.edu.sa 012462422 وايل عبد هللا العنزي د.   أستاذ مساعد 

 altkhan@ksu.edu.sa 4621004 ن اطهار الطاف خاد.   استاذ مساعد 

 kmohammad@ksu.edu.sa 4621004 د. دمحم رشيد خان   استاذ مساعد

 wqidris@ksu.edu.sa 462414 د. وجه القمر ادريس  استاذ مساعد

 azalanazi@ksu.edu.sa 4622124 د. احمد زويعل شطي العنزي   استاذ مساعد

 hassobeai@ksu.edu.sa 4622124 السبيعي  د. حمود مقبل راشد  استاذ مساعد

 kalhazzani@ksu.edu.sa 4622124 د. خالد احمد الهزاني   استاذ مساعد

 salsanea@ksu.edu.sa 4622422 د. ساري ابراهيم صالح الصانع   استاذ مساعد

 dosseria@ksu.edu.sa 4612246 د. عبد هللا علي الدوسري   استاذ مساعد

  afaleh@ksu.edu.sa 4622124 د. فالح مشبب القحطاني   استاذ مساعد

 ffalasmari@ksu.edu.sa 4622124 د. فواز فايز الاسمري   استاذ مساعد

 malqinyah@ksu.edu.sa 4622124 د. دمحم علي القنية   استاذ مساعد

  momalanazi@ksu.edu.sa د. دمحم مفض ي حمد العنزي   استاذ مساعد
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 - saaalobaid@ksu.edu.sa سعد ابراهيم سعد العبيد. د  استاذ مساعد

 nbalsaleh@ksu.edu.sa 4622124 ناصر بدر عبدهللا الصالحد.   استاذ مساعد

 mesalharbi@ksu.edu.sa 4614211 متعب صالح عيس ي الحربيد.   استاذ مساعد

 moassiri@ksu.edu.sa 4622142 دمحم عبدهللا دمحم عسيري د.   استاذ مساعد

 halbassam@ksu.edu.sa 4622124 حسام دمحم البسامد.   استاذ مساعد

 aaalshamrani@ksu.edu.sa 4622124 علي عبدهللا علي الشمرانيد.   استاذ مساعد

 asalhamed@ksu.edu.sa 4622124 عبدهللا صالح الحامدد.   استاذ مساعد

 - mohmalgahtani@ksu.edu.sa دمحم منصور القحطانيد.   استاذ مساعد

 4620621  معمل علم ألادوية الجزيئية

 4621114  مكتب املعيدين

 4622210  معمل الكيمياء الحيوية

 4620621 - 46 21114 معمل الطالب

 

  



 إلاصدار الثالث           هـ1441للعام الجامعي  دليل التواصل 

 

 كلية الصيدلة
 

 س. الحزيمي 11
  

 ( الطالباتقسم علم ألادوية والسموم )

 البريد الالكتروني

pharmaandtoxo@ksu.edu.sa 

 البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل
هاتف 

 املكتب

 aelhusaini@ksu.edu.sa احالم دمحم الحسينيد.   وكيلة القسم
2040042- 

2042201 

 mbintailb@ksu.edu.sa  2042112 منى عبد هللا طالب سكرتير

 amaalotaibi@ksu.edu.sa 2042611 أمينة عوض العتيبي سكرتير

 kfahad@ksu.edu.sa 2042211 فهد املفرجخولة  سكرتير

 lfadda@ksu.edu.sa 2041226 ليلى دمحم فضهأ. د.   أستاذ

 ybassiouni@ksu.edu.sa 2042602 يلدز عبدالخالق بسيونيأ. د.   أستاذ

 - afatani@ksu.edu.sa امل جميل فطانيد. أ.   أستاذ

 nrasheed@ksu.edu.sa  2046221 نوف دمحم الرشيدد. أ.   أستاذ

 nrasheed@ksu.edu.sa 2040210 نوال دمحم الرشيدد.   أستاذ مشارك

 hyacoub@ksu.edu.sa 2042122 هزار ابراهيم الخوريد.   أستاذ مشارك

 hsalem@ksu.edu.sa 2042121 هاله ابو الفتوح سالمد.   أستاذ مشارك

 nalbekairi@ksu.edu.sa 2042611 نوره عبدهللا البكيري د.   استاذ مساعد

  hetalomar@ksu.edu.sa هتون عبدالحميد العمرد.   استاذ مساعد

 amibadr@ksu.edu.sa 2041260 اميره دمحم بدرد.   استاذ مساعد

 nelorabi@ksu.edu.sa 2040614 نجالء فتحي العرابيد.   استاذ مساعد

 talshammary@ksu.edu.sa 2042222 هاني خليف الشمري تد.   استاذ مساعد

 lalkharashi@ksu.edu.sa 2044121 ليلى عبدهللا الخراش ي استاذ مساعد

mailto:mbintailb@ksu.edu.sa
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 ghamad@ ksu.edu.sa 2044121 قمرا حمد القحطاني استاذ مساعد

 wsarawi@ksu.edu.sa 2041260 وداد صروي شبيلي استاذ مساعد

 halmazroua@ksu.edu.sa 2040624 حنين عبد هللا املزروع استاذ مساعد

 - abindayel@ksu.edu.sa أنفال فهد الدايل استاذ مساعد

 aalanteet@ksu.edu.sa 2042022 آالء أحمد العنتيت محاضر

 - abaker@ksu.edu.sa عواطف بكر البكر محاضر

 reali@ksu.edu.sa 2042220 رحاب أحمد علي باحث

 mahaali@ksu.edu.sa 2042220 حمن ألامينمها عبدالر د.   باحث

 ihasan@ksu.edu.sa 2042220 ايمان حسين دمحم باحث

 halajmi@ksu.edu.sa 2042220 هناء نجيب العجمي باحث

 aalmugram@ksu.edu.sa 2042606 عواطف علي املغرم صيدلي

 alldouheem@ksu.edu.sa 2042606 ايمان علي الدحيم صيدلي
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 ( الطالب) علم العقاقيرقسم 

 البريد الالكتروني
 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم العمل طبيعة

 alalqahtani@ksu.edu.sa 2224646 علي سعيد القحطانيد.   القسمرئيس 

 maldaraan@ksu.edu.sa 4620241 دمحم عبد العزيز الدرعان سكرتير

 - aalokifi@ksu.edu.sa عبد العزيز سعد العقيقي سكرتير

 salsufyani@ksu.edu.sa 4620442 سامي عبد هللا السفياني سكرتير

 talhowiriny@ksu.edu.sa 4622266 توفيق عبدهللا الهويرينيأ. د.   استاذ

 ajalreha@ksu.edu.sa 4620240 عدنان جذالن الرحيليأ. د.   استاذ

 sqasoumi@ksu.edu.sa 4622222 صالح ابراهيم القسوميأ. د.   استاذ

 mdosari@ksu.edu.sa 4622242 دمحم سالم الدوسري أ. د.   استاذ

 msalsaid@ksu.edu.sa 4622260 منصور سليمان السعيدأ. د.   استاذ

 - ashahat@ksu.edu.sa عبدالعاطي شحات حسينأ. د.   استاذ

 afahmed@ksu.edu.sa 4622264 عطا هللا فؤاد أحمدأ. د.   استاذ

 aelgamel@ksu.edu.sa 4622241 علي علي الجملأ. د.   استاذ

 rmothana@ksu.edu.sa 4622246 رمزى احمد مثنىأ. د.   استاذ

 nsiddiqui@ksu.edu.sa 4622111 ناصر علي صديقيأ. د.   استاذ

 malajmii@ksu.edu.sa 4622242  دمحم فهد العجميد. أ.   استاذ

 mohkhalid@ksu.edu.sa 4622622 دمحم خالد برفيز خالدد.   استاذ مشارك

  aperwez@ksu.edu.sa برويز عالم شيخة د.   استاذ مشارك

 afihussain@ksu.edu.sa 462224  أفضل حسين حسيند.   استاذ مشارك

 basudan@ksu.edu.sa 4620642 عمر احمد باسوداند.   استاذ مشارك
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 wabdelmageed@ksu.edu.sa 4621602 وائل مصطفى مصطفىد.   استاذ مشارك

 mohnalam@ksu.edu.sa 4621116 لمدمحم نور عد.   استاذ مساعد

 mahmed4@ksu.edu.sa 4620044 دمحم ذو الفضل أحمدد.  استاذ مساعد

 sarahmed@ksu.edu.sa 4621116 سرفارزا احمد محد احمد د.   استاذ مساعد

 - ofantoukh@ksu.edu.sa عمر ابراهيم الفنتوخد.   استاذ مساعد

 walobaid@ksu.edu.sa 4622041 وليد عبد هللا السلمي  محاضر 

 4620222 حديقة النباتات الطبية

 4621602 لوحدة طب ألاعشاب والطب البدي
 

 ( الطالبات) علم العقاقيرقسم 

 البريد الالكتروني

pharmacognosy@ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 amaltaweel@ksu.edu.sa 2040162 اريج دمحم الطويل. دأ.   وكيلة القسم

 realshehri@ksu.edu.sa  2040024 ريما دمحم الشهري  سكرتير

 healmalki@ksu.edu.sa  2042460 حصه مسفر املالكي سكرتير

 halkudhairy@ksu.edu.sa  2040014 هيفاء عبدالعزيز الخضيري  سكرتير

 laalmutairi@ksu.edu.sa  2042264 ملياء عبدهللا املطيري  سكرتير

 nalmusayeib@ksu.edu.sa 2042161 نوال مسيب املسيبأ. د.   استاذ

 ealsheddi@ksu.edu.sa 2040162 ابتسام سعد الشديد.   مشاركاستاذ 

 halyousef@ksu.edu.sa 2046200 حنان دمحم اليوسفد.   استاذ مشارك

 salmassarani@ksu.edu.sa 2041146 شذى دمحم املعصرانىد.   استاذ مشارك

 maloqail@ksu.edu.sa 2041012 مي دمحم العقيلد.   استاذ مشارك
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 shakhan@ksu.edu.sa 2042601 شاغفته برويند.   اركاستاذ مش

 tshehata@ksu.edu.sa 2040042 د تغريد عبده ابراهيم شحاته استاذ مشارك

 nfarshori@ksu.edu.sa 2042224 نيداء ناير فارشوريد.   استاذ مشارك

 mamina@ksu.edu,sa 2042200 درمسرات امينا حيد.   استاذ مشارك

 rorfali@ksu.edu.sa 2044014 رها سعود اورفليد.   استاذ مساعد

 hati@ksu.edu.sa 2042200 حنان يحي عبدهللا العاتىد.  استاذ مساعد

 ealsultan@ksu.edu.sa 2042612 طانابتسام ناصر السل صيدلي

 balenezi@ksu.edu.sa 2042222 بسمة عبدهللا العنزي  صيدلي

 galkhamies@ksu.edu.sa 2042222 غادة عبدالعزيز الخميس صيدلي

 ralsabbagh@ksu.edu.sa 2042612 ربا محمود الصباغ باحث

 2046210 املعشبة
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 ( الطالب)الكيمياء الصيدلية قسم 

 البريد الالكتروني

Pharm.chem@ksu.edu.sa 

 بهاتف املكت البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 - nalsaif@ksu.edu.sa سيف نواف عبدالعزيز الد.   القسمرئيس 

 alialrashidi@ksu.edu.sa 4622464 الرشيدي عايد علي يرسكرت

 ksu.edu.sabmufarrej 4620621@ بندر عبدهللا املفرج يرسكرت

 salmnaia@ksu.edu.sa 4622466 سامي عبد هللا املنيع يرسكرت

 aalmajed@ksu.edu.sa 4622042 املاجد احمد عبدالرحمنأ. د.   أستاذ

 aalobaid1@ksu.edu.sa 4622040 عبدالرحمن دمحم العبيدأ. د.   أستاذ

 malomar1@ksu.edu.sa 4622411 دمحم عبدالرحمن العمرأ. د.   أستاذ

 manassif@ksu.edu.sa 4622042 ناصف دمحم عبدهللا ابوأ. د.   أستاذ

 idarwish@ksu.edu.sa 4622042 ابراهيم علي درويشأ. د.   أستاذ

جمال عبدالحفيظ أ. د.   أستاذ

 مصطفى
gmostafa@ksu.edu.sa 

4620264 

 adelazab@ksu.edu.sa 4620264 مرس يعادل شعبان أ. د.   أستاذ

 almoenes@ksu.edu.sa 4620264 عبد العزيزعالء أ. د.   أستاذ

 mattia@ksu.edu.sa 4622002 دمحم ابراهيم عبداللطيفأ. د.   أستاذ

 mhefnawy@ksu.edu.sa 4622046 دمحم محمود حفناوي أ. د.   أستاذ

 hdarwish@ksu.edu.sa 4622040 هاني وجيه درويشأ. د.   أستاذ

 amalanazi@ksu.edu.sa 4622041 عامر معيوف العنزي د.  أ. أستاذ

 akadi@ksu.edu.sa 4622044  عدنان أحمد قاض يد.  أستاذ مشارك
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 أستاذ مشارك
ابراهيم عبدالرزاق د. 

 السويدان
ialsuwidan@ksu.edu.sa 

4622041 

 twani@ksu.edu.sa 4612620 تنوير احمد وانيد.   أستاذ مشارك

 mabhat@ksu.edu.sa 4620262 معشوق احمد بهاتد.   أستاذ مشارك

 ralsalahi@ksu.edu.sa 4622114 رشاد عبدالرحمن الصالحيد.   أستاذ مشارك

 azkhan@ksu.edu.sa 4612014 أزمت علي خاند.   أستاذ مشارك

 abari@ksu.edu.sa 4620222 أحمد بري د.   أستاذ مشارك

 afmrahman@ksu.edu.sa 4621016 أي اف ام مطيع الرحمند.   أستاذ مشارك

 asaber@ksu.edu.sa 4612014 علي صابر عبدالحميدد.   أستاذ مشارك

 halrabiah@ksu.edu.sa 4622006 هيثم خالد الربيعهد.   أستاذ مشارك

 nkhalil@ksu.edu.sa 21241 46 نصر يحيى خليل د.   أستاذ مشارك

 habuelizz@ksu.edu.sa 4622004 حاتم احمد ابوالعزد.   استاذ مشارك 

 وحدة الاتاحة الحيوية
 muziqbal@ksu.edu.sa 4612464 مظفر اقبال ابو ظفرد.  

 esali@ksu.edu.sa 12026 46  عصام عزالديند.  

 ahamad@ksu.edu.sa 46220641 حمد مسفر القحطانيد.   أستاذ مساعد

عبدالرحمن عبدالعزيز د.   أستاذ مساعد

 املهيزع

mehizia@ksu.edu.sa 4622464 

 mmalanazi@ksu.edu.sa 4622040 دمحم ماطر العنزي د.   أستاذ مساعد

 abalhossaini@ksu.edu.sa  4612001 الحصينيدمحم عبدهللا د.   أستاذ مساعد

 - aobaidullah@ksu.edu.sa عبيد هللا جمعة أحمدد.   أستاذ مساعد

 sasyed@ksu.edu.sa 4612260 سعيد علي سيدد.   أستاذ مساعد

 srahamad@ksu.edu.sa 24140 46 سيد رضوان احمد د.   أستاذ مساعد

 sansari@ksu.edu.sa 4620201 صديقي أكبر أنصاري د.  أستاذ مساعد
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 msmohamed@ksu.edu.sa 4620202 مصطفى سيد دمحم محاضر

 msenaidy@ksu.edu.sa 22020 46 دمحم عبد الرحمن السنيديد.   مركز البحوث

مختبر أبحاث ألاشعة تحت 

 الحمراء
 haghabbour@ksu.edu.sa 4614240 حازم أحمد غيور د.  

 

 مسكرتارية القس

 jalsbui@ksu.edu.sa 4622001 جسار السبيعي

 aaldreweesh@ksu.edu.sa الدرويشعبدالسالم 
4622001 

 aalmuzerie@ksu.edu.sa عبدهللا املزيرعي

 malhuzani@ksu.edu.sa 4622211 دمحم الهزاني وحدة امليكربيولجي

 aalthobaiti@ksu.edu.sa 4622021 عبداملجيد الثبيتي وحدة التحاليل الحيوية

 mohalmutawa@ksu.edu.sa 4622114 دمحم املطوع وحدة النظائر املشعة

 habuelizz@ksu.edu.sa 4622004 د حاتم أحمد ابو العز املختبر املركزي 

 منسوبي املختبر
 abari@ksu.edu.sa 4620222 احمد بري د.  

 adohaim@ksu.edu.sa 4626022 عبدهللا القحطاني

 esali@ksu.edu.sa 4622221 عصام عز الديند.   وحدة إلاتاحة الحيويه

 muziqbal@ksu.edu.sa 4612464 مظفر اقبالد.   وحدة إلاتاحة الحيويه

 malarifi@ksu.edu.sa 4622042 دمحم ناصر العريفيأ. د.   مركز معلومات ألادوية والسموم

 sbabelghaith@ksu.edu.sa 4622044 ساملين دقيل بابلغيثد.   منسوبي املركز

 rayalmansour@ksu.edu.sa ريان املنصور  منسوبي املركز

 mohsalharbi@ksu.edu.sa 4622040 دمحم الحربي منسوبي املركز

 wali@ksu.edu.sa واجد علي السيد منسوبي املركز

مركز العناية بحيوانات 

 التجارب

 rejaie@ksu.edu.sa 4620064 سالم صالح الرجيعيد.  

 mhafez@ksu.edu.sa 4622006 دمحم محبوب الدين احمد منسوبي املركز
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 rayalmansour@ksu.edu.sa 4622002 عمر منصور  منسوبي املركز

  sualaskar@ksu.edu.sa سلطان العسكر منسوبي املركز

  faahmad.c@ksu.edu.sa فتح الرحمن الطيب منسوبي املركز

  talmunezl@ksu.edu.sa تيسير املنيزل  منسوبي املركز

 

 ( الطالبات)الكيمياء الصيدلية قسم 

 البريد الالكتروني

Pharm.chem@ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 ralwabili@ksu.edu.sa  2042221 ريم ابراهيم دمحم الوابليد.   وكيلة القسم

 aaldogem@ksu.edu.sa 2041641 أشواق إبراهيم الدغّيم سكرتير

 anjood@ksu.edu.sa 2041420 نجود دميثان املطيري  سكرتير

 wsalamri@ksu.edu.sa 2042022 وفاء سعيد العمري  سكرتير

 aebtesam@ksu.edu.sa 2041440 ج العتيبيابتسام عمهو  سكرتير

 ealabdullah@ksu.edu.sa 2041240 ابتهال سليمان العبدهللاأ. د.   أستاذ

 nalzoman@ksu.edu.sa 2042620 نورة زومان الزوماند. أ.   أستاذ

 falomary@ksu.edu.sa 2042204 فاطمه عبدالعزيز العمري د. أ.   أستاذ

 salrashood@ksu.edu.sa 2040112 ارق الرشودساره طد.   أستاذ مشارك

 malshihri@ksu.edu.sa 2041042 منى دمحم الشهرى د.   أستاذ مشارك

 malmutbiri@ksu.edu.sa 2046161 مها سلطان املطيري د.   أستاذ مشارك

 hhalsalem@ksu.edu.sa 2042240 هدى سالم السالمد.   أستاذ مساعد

 haljohar@ksu.edu.sa 2041222 يم الجوهرهيا ابراهد.   أستاذ مساعد
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 alalmomen@ksu.edu.sa 2042212 علياء عبدالجبار املؤمند.   أستاذ مساعد

 haltuwajri@ksu.edu.sa 2042246 هناء دمحم التويجري  محاضر

 falodaib@ksu.edu.sa 2042246 فاتن دمحم علي العضيب صيدلي

 iissa.c@ksu.edu.sa 2042622 إيمان سعد السعيد عيس ى باحث
 

 ( الطالب)الصيدلة إلاكلينيكيةقسم 

 البريد الالكتروني

clinicalpharmacy@ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 alhossan@ksu.edu.sa 4622410 عبدالعزيز دمحم الحصاند.   رئيس القسم

 aaljumeah@ksu.edu.sa 4622462 عبدهللا مبارك الجمعة سكرتير

 adarbi@ksu.edu.sa 4622422 عبدامللك عبد الرحيم الدربي سكرتير

 bmufarrej@ksu.edu.sa بندر عبد هللا املفرج سكرتير

 eqalharbi@ksu.edu.sa عقاب الحربي التدريب امليداني

 tnajjar@ksu.edu.sa 4622412 توفيق علي النجارأ. د.   استاذ

 alkharfy@ksu.edu.sa 4622414 خالد دمحم ابراهيم خرفيأ. د.   استاذ

عبد اللطيف احمد ال أ. د.   استاذ

 غيهب

alatif@ksu.edu.sa 4622422 

 malarifi@ksu.edu.sa 4622042 دمحم ناصر العريفيأ. د.   استاذ

 yasiri@ksu.edu.sa 4622421 يوسف عبده عسيري أ. د.   استاذ

 iymayet@ksu.edu.sa 4622422 احمد يعقوب مايتأ. د.   استاذ

 drsultan@ksu.edu.sa 4622462  دمحم سلطان السلطاند.  أ. استاذ

 aajaz@ksu.edu.sa 4620264 أعجاز أحمد غالم د.   أستاذ مشارك
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 - kalburikan@ksu.edu.sa خالد عدنان البريكاند.   أستاذ مشارك

 yazeed@ksu.edu.sa 4622420 يزيد سليمان الرثيعد.   ذ مشاركأستا

 aanahi@ksu.edu.sa 4622421 احمد علي الغامديد.   أستاذ مساعد

 aaldemerdash@ksu.edu.sa 4612462 احمد فاخر الدمرداشد.   أستاذ مساعد

 aazher@ksu.edu.sa 4622144 ازهر مصطفى عرفهد.   أستاذ مساعد

 bbalkhi@ksu.edu.sa 4611222 بندر سمير بلخيد.   أستاذ مساعد

 halomar@ksu.edu.sa 46220602 حسين عبدالرحمن العمرد.   أستاذ مساعد

 zalrabiah@ksu.edu.sa 4612642 زياد سليمان الربيعهد.   أستاذ مساعد

 saeed@ksu.edu.sa 4622421 سعيد علي دليم القحطانيد.   أستاذ مساعد

 salghadeer@ksu.edu.sa 4622412 د. سلطان دمحم الغدير  أستاذ مساعد

 tarriq@ksu.edu.sa 4622202 طارق دمحم الحواس يد.   أستاذ مساعد

 absultan@ksu.edu.sa 4622424 عبدهللا صالح سلطاند.   أستاذ مساعد

 aalhammad@ksu.edu.sa 4622426 عبدهللا موس ى الحمادد.   أستاذ مساعد

 maljawadi@ksu.edu.sa 4622462 دمحم حسن الجوادىد.   أستاذ مساعد

 mmetwazi@ksu.edu.sa 4612021 منصور صالح املتوزيد.   أستاذ مساعد

 isales@ksu.edu.sa 4622120 ابراهيم الجيالني ساليسد.   أستاذ مساعد

 wsayed@ksu.edu.sa 4622411 وائل حمدي سيد منس يد.   أستاذ مساعد

 sbabelghaith@ksu.edu.sa 4622044 ساملين دقيل بابلغيثد.   أستاذ مساعد

 - halmotairi@ksu.edu.sa حمود ذياب املطيري د.   أستاذ مساعد

 oalmohammed@ksu.edu.sa 4616112 عمر عبد الرحمن ال دمحمد.   أستاذ مساعد

  aalwhaibi@ksu.edu.sa عبدالرحمن دمحم الوهيبيد.   أستاذ مساعد

 aalzeer@ksu.edu.sa 4614042 عبدهللا حمد الزيرد.   ساعدأستاذ م
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 talmangour@ksu.edu.sa 4602022 ثامر عبدالعزيز املنقور د.   أستاذ مساعد

 - azuhair@ksu.edu.sa زهير عبد الرحمن القحطاني محاضر

 - yghawaa@ksu.edu.sa يزيد دمحم سعيد غواء محاضر

 aalmaily@ksu.edu.sa 4620012  عبدالعزيز املعيليعبدهللا كرس ي ابحاث ألامان الدوائي

 4620206   وحدة أبحاث اقتصاديات الدواء

 kalburikan@ksu.edu.sa 4622424 خالد عدنان البريكاند.   الجمعية الصيدلية السعودية

 4612224  عادل خالد العتيبيأ.   )مدير ادارة( الجمعية

 4612224  سعد مطلق الحربي )الشؤون الفنية (

 4622422  مجلة الجمعية

 4624424  أحمد عزيز الحربي )الشؤون الادارية (

 4612202  )قاعة اجتماعات الجمعية

 

 ( الطالبات)الصيدلة إلاكلينيكيةقسم 

 البريد الالكتروني

clinicalpharmacy@ksu.edu.sa 

 هاتف املكتب البريد الالكتروني الاسم طبيعة العمل

 halmalaq@ksu.edu.sa 2042241 هيا دمحم علي امللقد.   وكيلة القسم
 

 njalharbi@ksu.edu.sa 2046221 نوال جزاء الحربي سكرتير

 aalmigrel@ksu.edu.sa 2042122 عبير املقرن  سكرتير

 -  salyaeesh@ksu.edu.sa  شذى سليمان اليعيش سكرتير

 amalissa@kus.edu.sa 2042114 اميره عيس ى العيس ى رسكرتي

 salageel@ksu.edu.sa 2042162 سيناء عبداملحسن العقيلأ. د.   استاذ

 lalnaim@ksu.edu.sa 2046412 ملياء صالح النعيمد.   أستاذ مشارك
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 nabanmy@ksu.edu.sa 2042162 نوره عثمان ابانميد.   أستاذ مشارك

 malwhaibi@ksu.edu.sa 2044021 يره منصور الوهيبيمند.   أستاذ مساعد

 mahalrasheed@ksu.edu.sa 2040420 مها مشعل الرشيدد.   أستاذ مساعد

 - nalaboud@ksu.edu.sa نوف دمحم العودةد.   أستاذ مساعد

 halkofide@ksu.edu.sa 2046214 هديل عبدالرحمن القفيديد.   أستاذ مساعد

 gbawazeer@ksu.edu.sa 2041240 ه عبدالرحيم باوزيرغادد.   أستاذ مساعد

 - salmazrou@ksu.edu.sa سجى حميد إبراهيم املزروعد.   أستاذ مساعد

 nalaloola@ksu.edu.sa 2042644 نهى عبدهللا العلوالد.   أستاذ مساعد

 laljaffali@ksu.edu.sa 2042201 لبنى عبدهللا الجفاليد.   أستاذ مساعد

 - naalkhudair@ksu.edu.sa نورة عبدهللا الخضيرد.   اعدأستاذ مس

 - salaujan@ksu.edu.sa شيخة صبحي العوجاند.   أستاذ مساعد

 gassiri@ksu.edu.sa  2042604 غادة أسعد عسيري د.   أستاذ مساعد

 jawza@ksu.edu.sa 2042226 جوزاء فهد نايف السبهاند.   أستاذ مساعد

 lashour@ksu.edu.sa 2042610 ور لينا فيصل عاش محاضر

 nalageel@ksu.edu.sa 2042111 نهلة عقيل العقيل محاضر

 kentab@ksu.edu.sa 2042111 بسمة يوسف يعقوب كنتاب محاضر

 nakalagi@ksu.edu.sa 2042161 نورة عرفان قلعجي محاضر

 emtalharbi@ksu.edu.sa 2042161 امتنان معال الحربي محاضر

 sjokhab@ksu.edu.sa 2044244 ة على جوخبصالح محاضر

 jalsaidan@ksu.edu.sa 2042140 جميلة أحمد السعيدان محاضر

 ghaboheimed@ksu.edu.sa 204260 غادة إبراهيم ابو حيمد محاضر

 dalturki@ksu.edu.sa 2042246 ديما عوض التركي صيدالني

 2042241  معامل املحاكاة
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