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دليل التواصل

طبيعة العمل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

هاتف املكتب

البريد االلكتروني

إدارة كلية الصيدلة (قسم الطالب)
البريد اإللكتروني
pharm.e-docs@ksu.edu.sa
العميد

د .أوس بن إبراهيم الشمسان

aalshamsan@ksu.edu.sa

4677730

سكرتير العميد

محمد عبد هللا الرويشد

mohammed1@ksu.edu.sa

4676322

سكرتير العميد

عبد اإلله محمد حارثي

amharthy@ksu.edu.sa

4677462

وكيل الكلية للتطوير والجودة

د .محمد حسن الجوادي

maljawadi@ksu.edu.sa

4677455

السكرتير

نواف بن سليمان املعيلي

nalmuayli@ksu.edu.sa

4698351

وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي

د .هيثم بن خالد الربيعة

halrabiah@ksu.edu.sa

4677460

السكرتير

عيس ى محمد عسيري

amalaseeri@ksu.edu.sa

4678145

وكيل الكلية للشؤون االكاديمية

د .عبدهللا بن حسن العمراني

aomrani@ksu.edu.sa

4677452

السكرتير

عبد العزيز املهوس

aalmhos@ksu.edu.sa

4698351

عبدهللا عبد العزيز القحيز

aalghez@ksu.edu.sa

4698086

حسام فيصل الجبير

hualjubair@ksu.edu.sa

4698087

د .عمر أحمد باسودان

basudan@ksu.edu.sa

4670648

عبدهللا املهنا

amalmuhanna@ksu.edu.sa

4698545

ماجد العتيبي

mazez@ksu.edu.sa

4698545

مدير وحدة االبتكار

د .مساعد علي الشمري

malshammari@ksu.edu.sa

4677183

مدير برامج البكالوريوس

د .منصور املتوزي

Mmetwazi@ksu.edu.sa

4698081

وحدة التعاقد

ماهر أحمد بالسكران

mbaskaran@ksu.edu.sa

4678729

وحدة العالقات العامة

عماد املطيري

ealmotairi@ksu.edu.sa

4698072

وحدة الشؤون األكاديمية
الدراسات العليا
الدراسات العليا والتعاون

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

طبيعة العمل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

وحدة التدريب

وحدة التدريب

سكرتارية مجلس الكلية
رئيس وحدة الجودة

وحدة الجودة

مدير إدارة الكلية
سكرتارية مدير إدارة الكلية
مساعد مدير االدارة
املشتريات واملستودع

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

جامعة امللك سعود

هاتف املكتب

البريد االلكتروني

4677193

استقبال الشؤون األكاديمية
عبدهللا التركي

amalturki@ksu.edu.sa

عبدالرحمن الشليل

aalshulail@ksu.edu.sa

سليمان القعود

salgaoud@ksu.edu.sa

صالح بن علي الغامدي

algsaleh@ksu.edu.sa

عبدالعزيز الباحوث

aalbahoth@ksu.edu.sa

4677602

عبدالعزيز القحطاني

abmalqahtani@KSU.EDU.Sa

4677450

د .سلطان محمد الشهري

salshehri1@ksu.edu.sa

4678042

بدر أحمد مريشد

bmorished@ksu.edu.sa

4698071

اسماعيل بن حسن اليامي

iyami@ksu.edu.sa

-

عبد الرحمن السلطان

aalsultan2@ksu.edu.sa

صالح بن مهدي املحامض

salmahmedh@ksu.edu.sa

نايف بن حمد الصاعدي

nalsaedi@ksu.edu.sa

نافع بن مفيد الشخص

nalshakhs@ksu.edu.sa

4698072

عبداملجيد الحربي

alalhrbi@ksu.edu.sa

-

فواز محمد املطيري

fmalaardhi@ksu.edu.sa

4698072

علي أختر

aakhtar@ksu.edu.sa

-

عبدهللا عبدالعزيز املعيلي

aalmaily@ksu.edu.sa

4673312

عبدهللا ناصر الصياح

aalsayah@ksu.edu.sa

عبد هللا زيد املشار

aalmoshari@ksu.edu.sa

سليمان محمد الربيعان

salrubaiaan1@ksu.edu.sa

4677454

حامد عضيبان السلمي

hsulamy@ksu.edu.sa

4677638

عبد املجيد بن الفي الحربي

alalhrbi@ksu.edu.sa

4698696

4678729

4677457
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دليل التواصل

طبيعة العمل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

فهد محمد السبيعي

falsubaie@ksu.edu.sa

4697247

وليد أحمد أبو العيث

wghaith@ksu.edu.sa

4677296

عبدالرحمن أبراهيم املقبل

abalmuqbil@ksu.edu.sa

4677461

محمد حمد الصالح

malsaleeh@ksu.edu.sa

-

ماجد مسفر الشيباني

malshibani@ksu.edu.sa

4675498

يوسف عبد الرحمن الحرابي

yalhrabe@ksu.edu.sa

4677449

برجس سمير العنزي

bsamer@ksu.edu.sa

عبد هللا عب الرحمن الخميس

aalkamis@ksu.edu.sa

فيصل مبارك الغوينم

falghwinem@ksu.edu.sa

محمد مها لينقا

mmahalingam@ksu.edu.sa

علي محمدأبو سعيد

aabosaied@ksu.edu.sa

عبد الرحمن الدبيس

aaldubais@ksu.edu.sa

وليد ثابت الحربي

wtalharbi@ksu.edu.sa

علي معتوق العايش

aalaish@ksu.edu.sa

عبد الرحمن عبد العزيز السالم

aaalsalem@ksu.edu.sa

عبد العزيز السحيباني

aalsuhaibany@ksu.edu.sa

-

عبدهللا عبد الرحمن الخميس

saalotaibi@ksu.edu.sa

4670558

صالح بن سالم املدوح

salmodawah@ksu.edu.sa

4677461

محمد فرحان العنزي

maloneze@ksu.edu.sa

0533381377

االتصاالت االدارية (االرشفة)

محمد النامي

malnami@ksu.edu.sa

-

املراسلة الداخلية

خالد املفرج

kalmufarej@ksu.edu.sa

-

فراس العجالن

faalajlan@ksu.edu.sa

-

عبد الرحمن العتيبي

aloabdulrahman@ksu.edu.sa

-

وحدة التجهيزات املعملية
وحدة شؤون املوظفين

وحدة مساندة أعضاء هيئة
التدريس واملوظفين

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة املتابعة
متابعة املعامالت
املحفوظات
مشرف الصيانة

املراسل الخارجي
كلية الصيدلة
س .الحزيمي

4677450

4677456

4677824
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

طبيعة العمل

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

مسؤول الجوازات

سعد املفرج

salmofarej@ksu.edu.sa

4677268

االرشفة

تركي العواد

talaouad@ksu.edu.sa

-

املطبخ

أنيس

-

4694941

مشرف عمال النظافة بالكلية (ميزان

-

0502833491

صيانة التكييف

-

4677447

صيانة الفاكسات وآالت التصوير

-

4673168

صيانة الكهرباء واإلضاءة

-

4677360

صيانة التلفون

-

4675000

االستعالمات

إدارة كلية الصيدلة (قسم الطالبات)

البريد اإللكتروني
pcfb@ksu.edu.sa
وكيلة كلية الصيدلة

أ .د .نورة زومان الزومان

nalzoman@ksu.edu.sa

8050009

مديرة مكتب الوكيلة

مشاعل عبد هللا بن طالب

mbintalib@ksu.edu.sa

8051679

آالء علي الرومي

alalroomi@ksu.edu.sa

8051739

نورة زيد املشاري

noralmeshari@ksu.edu.sa

8052401

ليلى محمد الطميحي

ltumaihi@ksu.edu.sa

-

حنان عوض املالكي

halmalki@ksu.edu.sa

8052182

مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة

هدى سالم السالم

hhalsalem@ksu.edu.sa

8052740

سكرتير

وفاء علي الدخيل

wdkheel@ksu.edu.sa

8058415

شعبة االحصاء والتوثيق

سؤدد يوسف الحزيمي

salhzem@ksu.edu.sa

8052788

رئيسة وحدة الجودة

د .إيناس أحمد حنفي

dhanahi@ksu.edu.sa

8052650

موظفات وحدة الجودة

خالدة محمد الشنطي

kalshanti@ksu.edu.sa

8058649

سكرتير

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

طبيعة العمل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

نداء فهد العثمان

naluthman@ksu.edu.sa

8052742

مصلحة خليفة السلمي

malsolami@ksu.edu.sa

8052987

مها ظيف هللا العمري

mahalamri@ksu.edu.sa

8052987

فاطمة عبدالعزيز الثميري

falthumiry@ksu.edu.sa

8052987

عزة عبدهللا االسمري

azalasmary@ksu.edu.sa

8050542

مساعدة الوكيلة للشؤون
االكاديمية

د .شذى محمد املعصراني

salmassarani@ksu.edu.sa

8051946

سكرتير

عزة محمد املطيري

aalmoutairy@ksu.edu.sa

8058081

رئيسة وحدة شؤون الطالبات

اميره ظافر الشهري

alamirah@ksu.edu.sa

8052460

أماني محمد الشويمان

aalshowiman@ksu.edu.sa

8050985

عائشه علي حساني

ahassani@ksu.edu.sa

8050985

أروى صالح املفيريج

aalmfarig@ksu.edu.sa

5129380

ساره سلطان الحبيش ي

salhobeishy@ksu.edu.sa

8051876

تهاني ابراهيم الخضيري

talkhudhairy@ksu.edu.sa

8055189

مرام ابراهيم الشبري

malshabre@ksu.edu.sa

8051844

ديما خالد القدير

amfakihe@ksu.edu.sa

8052799

امنه حسن فقيهي

hdosre@ksu.edu.sa

8051260

هيفاء مبارك الدوسري

jalmotawi@ksu.edu.sa

8050439

جهير محمد املطيويع

ealghaith@ksu.edu.sa

8055896

ابتهال محمد الغيث

amfakihe@ksu.edu.sa

8051498

منال عبدهللا العبدان

Malabdan@ksu.edu.sa

8052884

رويدة ناصر الزغيبي

Ralzoghipi@ksu.edu.sa

8052884

وجدان محمد الوسيدي

Walwasidi@ksu.edu.sa

8052884

الشؤون االكاديمية

قاعة القراءة واالطالع

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

طبيعة العمل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

جوزاء غازي العتيبي

Jalotibe@ksu.edu.sa

-

مشرفة وحدة تطوير املهارات

د .فاطمة عبد العزيز العمري

falomary@ksu.edu.sa

8052704

سكرتير

مها مسفر املالكي

malmalkia@ksu.edu.sa

8052987

رئيسة وحدة تقنية املعلومات

بدور سلمان املطيري

bealmutairi@ksu.edu.sa

8052676

سميره عبدهللا الشهري

salshehry@ksu.edu.sa

8050735

شعاع عبدالرحمن الشايع

alshuaa@ksu.edu.sa

8050735

هديل عبدالرحمن الزامل

haalzamil@ksu.edu.saا

8052905

نجالء عبدهللا الشهري

nalshehre@ksu.edu.sa

8052905

رغدة حمزة محمد أبو طربوش

ratarboush@ksu.edu.sa

8051604

بيان إبراهيم العريفي

balaifi@ksu.edu.sa

8050845

عقيله عبداللطيف اعبيدان

aobaidan@ksu.edu.sa

8050489

ريم ابراهيم بن مجلي

rmjajli@ksu.edu.sa

8052350

أشواق علي الرومي

asalroomi@ksu.edu.sa

8052193

ابتسام خلف املطيري

ealmatery@ksa.edu.sa

8055157

روابي علي التركي

raalturki@ksu.edu.sa

8055157

ريم سعود الطريري

ralturiry@ksu.edu.sa

8051261

سارة توفيق الرشيد

salrasheed@ksu.edu.sa

8056431

سمية ناصر الصبيح

Salsubih@ksu.edu.sa

8051362

غادة حمزة أبو طربوش

ghtarboush@ksu.edu.sa

8052193

مرام صالح التويجري

maltwjri@ksu.edu.sa

8051261

منال حمد العزاز

marhakami@ksu.edu.sa

8051524

مريم محمد حكمي

mazzaz@ksu.edu.sa

8058648

نورة زيد الخترش

nkthrh@ksu.edu.sa

8058648

موظفات الوحدة

مديرة االدارة
سكرتير
مسؤولة شؤون املوظفات

شؤون املوظفات

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

طبيعة العمل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

أ .ابتسام السلطان

ealsultan@ksu.edu.sa

8051459

العالقات العامة

فايزة مانع السعيد

fasaeed@ksu.edu.sa

8052391

رئيسة شعبة التطوير االداري

رغدة حمزة أبو طربوش

ratarboush@ksu.edu.sa

8051604

نوف محمد املبيريك

nalmmberk@ksu.edu.sa

8055425

ساميه عبدالرزاق سوار

ssowar@ksu.edu.sa

8052878

ملياء محمد املشعل

laalmeshal@ksu.edu.sa

8052606

هاجر عبد الرحمن الغانم

halghanem@ksu.edu.sa

8052770

أريج عبدهللا التويجري

aaltwejri@ksu.edu.sa

8052576

سميه خالد املديميغ

salmodimeagh@ksu.edu.sa

-

وجدان عبد الكريم القوس ي

walqusi@ksu.edu.sa

8052972

منيره محمد األمير

malamir@ksu.edu.sa

-

رئيسة وحدة الخدمات املساندة

ساره سالم شريف

sshareef@ksu.edu.sa

8058043

وحدة الخدمات املساندة

الجوهرة عبدالعزيز التركي

jalturki@ksu.edu.sa

8058043

مشرفة وحدة الدعم واالرشاد
الطالبي

د .نهى عبدهللا العلوال

nalaloola@ksu.edu.sa

8058654

نوال محمد املالكي

nawalmalki@ksu.edu.sa

8056859

هدى سلوم االحمدي

halahmadi@ksu.edu.sa

8051924

منال سعد بن جمعه

mbanjumah@ksu.edu.sa

8058525

سفره عبدهللا البقمي

saalbogami@ksu.edu.sa

8052787

ليلى عبدهللا السبيهين

lsbaiheen@ksu.edu.sa

8056846

وداد محمد الهزاع

whazzaa@ksu.edu.sa

8050131

موض ي فهيد السبيعي

malsubay@ksu.edu.sa

-

فاطمة بنت مطلق الدوسري

fdosary@kus.edu.sa

8057960

مشرفة العالقات العامة واإلعالم

شعبة التطوير االداري
رئيسة املالية املشتريات

وحدة املالية واملشتريات

وحدة الدعم واالرشاد الطالبي

االنشطة الطالبية
كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

طبيعة العمل

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

رئيسة وحدة االتصاالت االدارية

أسماء عبدهللا املقيل

almuqil@ksu.edu.sa

8052305

االتصاالت االدارية

نوره محمد الهاجري

noalhajri@ksu.edu.sa

8052318

وحدة الدراسات العليا

د .هتون عبدالحميد العمر

Hetalomar@ksu.edu.sa

8058592

سكرتيرة الوحدة

غدير فرحان العتيبي

aghadeer@ksu.edu.sa

8052993

نائبة املشرف على وحدة التدريب
الصيدلي

د .مي محمد لعقيل

Maloqail@ksu.edu.sa

8051392

ابتسام عبدالرحمن الجساس

ealjassas@ksu.edu.sa

8052726

جواهر فهد الوايلي

jalwaily@ksu.edu.sa

8055707

مريم حمد الحربي

mhalharbi@ksu.edu.sa

8055289

بهية عبدالرحمن الجبرين

baljebreen@ksu.edu.sa

8052069

سلوى محمد فالته

Salfallatah@ksu.edu.sa

8051746

مها عبدالعزيز المشعل

Mahalmeshal@ksu.edu.sa

8051872

مديرة وحدة االبتكار

نوف إبراهيم املشعل

nialmeshal@ksu.edu.sa

8051945

السكرتيرة

زينب حسين العنزي

zalonaze@ksu.deu.sa

8055230

رئيسة وحدة املعامل وسالمة

ص .ميسون الغامدي

malgahmedy@ksu.edu.sa

8051246

السكرتيرة

نوف سلطان املطيري

alnouf@ksu.edu.sa

8058691

هند علي الدخيل

henaldakheel@ksu.edu.sa

-

نورة معجب القحطاني

noualqahtani@ksu.edu.sa

-

مشاعل منصور الظاهري

maldhahri@ksu.edu.sa

8056556

منى عبدالقادر فالته

monfallatah@ksu.edu.sa

8050279

نورة احمد لغزواني

nghazwani@ksu.edu.sa

8051246

وفاء بكر فالته

wfallatah@ksu.edu.sa

8050279

نوال محمد الحربي

nawalharby@ksu.edu.sa

8050329

التدريب الصيدلي

شعبة املعامل وسالمة املختبرات

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

9

دليل التواصل

طبيعة العمل

مشرفة خدمة املجتمع
خدمة املجتمع

مكتب التصوير

املختبر املركزي

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

رحمة أحمد كشناوي

ralkashnawi@ksu,edu.sa

8050279

إيناس عمر السباك

esabbak@ksu.edu.sa

8051246

منيرة ناصر الشهراني

mnalshahrani@ksu.edu.sa

8050329

مها عبد الرحمن الرويتع

malroata@ksu.edu.sa

8056556

عهود زيد ال لدهام

aaldham@ksu.edu.sa

8050329

د .لبنى يوسف محمد عشري

Lashri@ksu.edu.sa

8052791

ساره عبدهللا بن طالب

sbintalib@ksu.edu.sa

8052902

مي علي العطيه

malattiah@ksu.edu.sa

8055294

هدى عبدهللا الراشد

halrshd@ksu.edu.sa

8052762

بدور بجاد العتيبي

bedalotaibi@ksu.edu.sa

8051981

وضحى فاتن السبيعي

wshoja@ksu.edu.sa

8058506

ليلى علوي العوامي

lalawaami@ksu.edu.sa

8055073

نسرين صفوان النخلي

nainakeli@ksu.edu.sa

805073

قسم الصيدالنيات (قسم الطالب)
البريد اإللكتروني
رئيس القسم

السكرتير

أستاذ

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

د .محمد عبد الرحمن السنيدي

msenaidy@ksu.edu.sa

4677370

صالح الكنعان

salkanan@ksu.edu.sa

4679053

نايف الحربي

nhrbi@ksu.edu.sa

-

فيصل القحطاني

famohamad@ksu.edu.sa

4678531

أ .د .فهد بن إبراهيم الجنوبي

aljenobi@ksu.edu.sa

4677361

أ .د .ابراهيم عبدهللا السراء

ialsarra@ksu.edu.sa

4677504

10

دليل التواصل

طبيعة العمل

أستاذ

أستاذ مشارك

استاذ مساعد

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

أ .د .عبدهللا محمد املهيزع

amohizea@ksu.edu.sa

4676307

أ .د .فارس قاعد العنزي

afars@ksu.edu.sa

4677369

أ .د .صالح عبدهللا السويح

ssuwayeh@ksu.edu.sa

4677505

أ .د .إيهاب إبراهيم البدوي

eelbadawi@ksu.edu.sa

4677366

أ .د .جمال الدين ابراهيم هريسه

harisa@ksu.edu.sa

4698309

أ .د .عواد عبده سالمه

aradwan@ksu.edu.sa

4677205

أ .د .محسن عبداملنعم بيومي

mbayomi@ksu.edu.sa

4677365

أ .د .محمد حامد العجمي

malagamy@ksu.edu.sa

4677365

أ .د .هشام حسن رضوان

hradwan@ksu.edu.sa

4678038

د .ابراهيم عبدالرحمن الجفالي

ialjuffali@ksu.edu.sa

4677371

د .اوس ابراهيم الشمسان

aalshamsan@ksu.edu.sa

4677363

د .كازي محسن

mkazi@ksu.edu.sa

4677372

د .جمال عبدالغني احمد

gaahmed@ksu.edu.sa

4677199

د .جمال محمد رماح

gmmarous@ksu.edu.sa

4676288

د .سيد حسن عوده

sauda@ksu.edu.sa

4677499

د .محمد عباس حموده

mhamoudah@ksu.edu.sa

4670681

د .محمد محمود بدران

mbadran@ksu.edu.sa

4677476

د .منير محمد بخيت

mbekhet@ksu.edu.sa

4676234

د .عبد العارف خان

karif@ksu.edu.sa

4694858

د .موهد افتاب عالم

mohalam@ksu.edu.sa

4677195

محمد رايش محمد حليم

mraish@KSU.EDU.SA

4676234

د .احمد ال في دوجان العوفي

ahmedofi@ksu.edu.sa

4677364
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دليل التواصل

طبيعة العمل

استاذ مساعد

محاضر

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

د .زياد سعود علي بن خثالن

zbinkhathlan@ksu.edu.sa

4675613

د .سلطان محمد الشهري

salshehri1@ksu.edu.sa

4678042

د .عبدهللا حسن العمراني

aomrani@ksu.edu.sa

4677500

د .موهد عبد الكالم

makalam@ksu.edu.sa

4694858

د .يوسف عبدهللا بن جردان

ybinjardan@ksu.edu.sa

4677448

د .عبد األحد شمشاد

aahad@ksu.edu.sa

-

د .محمد رايش حليم

mraish@ksu.edu.sa

4676234

د .ناظر الحق رضوان الحق

nhaq@ksu.edu.sa

4673193

د .محمد سعيد ال ثابت القحطاني

msaalqahtani@ksu.edu.sa

4677362

د .محمد عبدالرحمن السنيدي

msenaidy@ksu.edu.sa

4677370

د .محمد عبدالعزيز التميمي

maltamimi@ksu.edu.sa

4673572

د .مساعد عبدهللا الخليف

malkholief@ksu.edu.sa

4677381

أ  .أحمد العنزي

4679062

قسم الصيدالنيات (قسم الطالبات)
البريد اإللكتروني
pharmaceutics@ksu.edu.sa
وكيلة القسم

السكرتارية

استاذ مساعد
كلية الصيدلة
س .الحزيمي

د .ساره ابراهيم بخاري

sbukhari@ksu.edu.sa

8055860

امل عبدالعزيز العجالن

Amalajlan@ksu.edu.sa

8052498

سارة سفر الدوسري

saldosariy@ksu.edu.sa

8055939

دالل علي الوهيبي

dalwaibe@KSU.EDU.SA

8059024

صفاء علي الياسين

salyasian@ksu.edu.sa

8050972

د .ايمان محمد الفقيه

fagih@ksu.edu.sa

8052819
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دليل التواصل

طبيعة العمل

استاذ مساعد

محاضر

الباحثات

الصيدالنية

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

د .بشرى توفيق القضيب

bquadeib@ksu.edu.sa

8052932

د .فلوه يحيى القحطانى

fyalqahtani@ksu.edu.sa

8051478

د .بسمه ناصر عبدهللا الدوسري

baldosari@ksu.edu.sa

8051368

د .فضيله صفوق العنزي

faleanizy@ksu.edu.sa

8051798

د .لبنى يوسف عشرى

Lashri@ksu.edu.sa

8052791

د .امال السايح ابو العال

aelsaih@ksu.edu.sa

8051369

د .العنود صنهات املرشدي

marshady@ksu.edu.sa

8055013

دعاء حسن الشورى

dalahora@ksu.edu.sa

8052735

ريهاف راض ي طالل الفرج

ralfaraj@ksu..edu.sa

8052908

د .إيناس أحمد حنفي

dhanahi@ksu.edu.sa

8052650

اماني زين العابدين محمود

azmahmoud@ksu.edu.sa

8055282

ارم كمال الدين طاهر

eram.k@hotmail.com

8055282

شيخة محمد علي السيف

salsaif@ksu.edu.sa

8051734

سلمى صنهات برك المرشدي

salmarshadi@ksu.edu.sa

8052674

نورة عودة نيتول العنزي

nenazi@ksu.edu.sa

8052139

قسم علم األدوية والسموم (قسم الطالب)
البريد اإللكتروني
رئيس القسم

د .مساعد علي الحدب الشمري

malshammari@ksu.edu.sa

4677180

سكرتير

مرزوق املبارك

mdosre@ksu.edu.sa

4677184

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

طبيعة العمل

سكرتير

أستاذ

أستاذ مشارك

استاذ مساعد

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

سلطان املوس ى

ssalmousa@ksu.edu.sa

4678125

نايف الرشيدي

naalrsheedi@ksu.edu.sa

سامي املنيع

salmnaia@ksu.edu.sa

أ .د .سالم صالح الرجيعي

rejaie@ksu.edu.sa

4677178

أ .د .عبدالرحمن عبدهللا املطرفي

motrefi@ksu.edu.sa

4671329

أ .د .عبدالعزيز محمد العيس ى

aleisa@ksu.edu.sa

4677274

أ .د .عثمان عبدهللا الشبانه

shabanah@ksu.edu.sa

4677200

أ .د .محمد سعد الحميد

malhumayyd@ksu.edu.sa

4671350

أ .د .محمد مطر الحربي

mmzharbi@ksu.edu.sa

4677176

أ .د .صبري محمد عطيه

attiasm@ksu.edu.sa

4677209

أ .د .محمود نشات احمد

mnagi@ksu.edu.sa

4677181

ا .د .شاكر دخيل زايد الشراري

sbakheet@ksu.edu.sa

4677182

د .عبدالعزيز عبدالرحمن اليحيى

alyabdulaziz@ksu.edu.sa

4677174

د .محمد محمود حافظ احمد

mhafez@ksu.edu.sa

4677267

د .احمد نديم نسيم الدين

anadeem@ksu.edu.sa

4674016

د .فياض أحمد شيخ

fashaikh@ksu.edu.sa

4677302

د .خالد عبدهللا الحسيني

kalhosaini@ksu.edu.sa

4677175

د .عبدالعزيز محمد ال سعد

alsaad@ksu.edu.sa

4677184

د .عبدهللا فايز االسمري

afalasmari@ksu.edu.sa

4696501

د .علي راشد الحوشاني

ahoshani@ksu.edu.sa

4677171
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4677185

دليل التواصل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

طبيعة العمل

استاذ مساعد

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

د .ماجد علي القنيه

malgonaiah@ksu.edu.sa

4677261

د .صالح عبدالرحمن البخيت

sbakheet@ksu.edu.sa

4677189

د .مشعل مطني عيد املطيري

mmalmutairi@ksu.edu.sa

4677246

د .مشتاق أحمد أنصاري

muansari@ksu.edu.sa

4677173

معمل علم األدوية الجزيئية

4670671

مكتب املعيدين

4679195

معمل الكيمياء الحيوية

4678713
46 79194

معمل الطالب

4670671

قسم علم األدوية والسموم (قسم الطالبات)
البريد اإللكتروني
pharmaandtoxo@ksu.edu.sa
وكيلة القسم

السكرتيرات

أستاذ

أستاذ مشارك

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

د .احالم محمد الحسيني

Aelhuasini@ksu.edu.sa

8050357

منى عبد هللا بن طالب

mbintailb@ksu.edu.sa

8052992

أمينة عوض العتيبي

amaalotaibi@ksu.edu.sa

8052611

خولة فهد املفرج

kfahad@ksu.edu.sa

8058211

أ .د .ليلى محمد فضه

lfadda@ksu.edu.sa

8051286

أ .د .يلدز عبدالخالق بسيوني

ybassiouni@ksu.edu.sa

8052602

د .نوف بنت محمد الرشيد

nrasheed@ksu.edu.sa

8050682

د .امل جميل فطاني

afatani@ksu.edu.sa

-

د .نوال محمد الرشيد

nrasheed@ksu.edu.sa

8050293
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دليل التواصل

طبيعة العمل

استاذ مساعد

محاضر

باحثة

صيدلي

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

د .هزار ابراهيم الخوري

hyacoub@ksu.edu.sa

8052928

د .هاله ابو الفتوح سالم

hsalem@ksu.edu.sa

8052989

د .نوره عبدهللا البكيري

nalbekairi@ksu.edu.sa

8052611

د .هتون عبدالحميد العمر

hetalomar@ksu.edu.sa

8058592

د .اميره محمد بدر

amibadr@ksu.edu.sa

8051263

د .نجالء فتحي العرابي

nelorabi@ksu.edu.sa

8050694

د .تهاني خليف الشمري

talshammary@ksu.edu.sa

8058272

ليلى بنت عبدهللا الخراش ي

lalkharashi@ksu.edu.sa

8055171

قمرا بنت حمد القحطاني

ghamad@ ksu.edu.sa

8055171

آالء بنت أحمد العنتيت

aalanteet@ksu.edu.sa

805278

حنين بنت عبد هللا املزروع

halmazroua@ksu.edu.sa

8050674

رحاب أحمد علي

reali@ksu.edu.sa

8058283

د .مها عبدالرحمن األمين

mahaali@ksu.edu.sa

8058283

ايمان حسين محمد

ihasan@ksu.edu.sa

8058283

هناء نجيب العجمي

halajmi@ksu.edu.sa

8058283

عواطف بنت علي املغرم

aalmugram@ksu.edu.sa

8051246

ايمان بنت علي الدحيم

alldouheem@ksu.edu.sa

8052655

قسم علم العقاقير(قسم الطالب)
البريد اإللكتروني
رئيس القسم

د .علي سعيد القحطاني

alalqahtani@ksu.edu.sa

7724646

سكرتير

محمد عبد العزيز الدرعان

maldaraan@ksu.edu.sa

4673741

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

طبيعة العمل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

عبد العزيز سعد العقيفي

aalokifi@ksu.edu.sa

-

سامي عبد هللا السفياني

salsufyani@ksu.edu.sa

4673442

أ .د .توفيق عبدهللا الهويريني

talhowiriny@ksu.edu.sa

4677266

أ .د .عدنان جذالن الرحيلي

ajalreha@ksu.edu.sa

4673740

أ .د .صالح ابراهيم القسومي

sqasoumi@ksu.edu.sa

4677278

أ .د .محمد سالم الدوسري

mdosari@ksu.edu.sa

4677252

أ .د .منصور سليمان السعيد

msalsaid@ksu.edu.sa

4677260

أ .د .عبدالعاطي شحات حسين

ashahat@ksu.edu.sa

4670742

أ .د .عطا هللا فؤاد أحمد

afahmed@ksu.edu.sa

4677264

أ .د .علي علي الجمل

aelgamel@ksu.edu.sa

4677259

أ .د .رمزى احمد مثنى

rmothana@ksu.edu.sa

4677256

أ .د .ناصر علي صديقي

nsiddiqui@ksu.edu.sa

4677191

أ .د .محمد فهد العجمي

malajmii@ksu.edu.sa

4677248

استاذ مشارك

د .محمد خالد برفيز خالد

mohkhalid@ksu.edu.sa

4672628

استاذ مساعد

د .عمر احمد باسودان

basudan@ksu.edu.sa

4670648

محمد نور علم

mohnalam@KSU.EDU.SA

4679196

محمد محمد اسماعيل يوسف

myousaf@KSU.EDU.SA

4679196

وائل مصطفى عبدالمجيد مصطفى

wabdelmageed@KSU.EDU.SA

4679608

استاذ

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

حديقة النباتات الطبية

4670782

وحدة طب األعشاب والطب البدي

4679608
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دليل التواصل

طبيعة العمل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

هاتف املكتب

البريد االلكتروني

قسم علم العقاقير(قسم الطالبات)
البريد اإللكتروني
pharmacognosy@ksu.edu.sa
وكيلة القسم

سكرتير

استاذ

استاذ مشارك

استاذ مساعد
محاضر

صيدلي

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

ا .د  .اريج محمد الطويل

amaltaweel@ksu.edu.sa

8050162

ريما محمد الشهري

realshehri@ksu.edu.sa

8050374

حصه مسفر املالكي

healmalki@ksu.edu.sa

8052463

هيفاء عبدالعزيز الخضيري

halkudhairy@ksu.edu.sa

8050395

ملياء عبدهللا املطيري

laalmutairi@ksu.edu.sa

8052864

أ .د .نوال مسيب املسيب

nalmusayeib@ksu.edu.sa

8052961

د .ابتسام سعد الشدي

ealsheddi@ksu.edu.sa

8050642

د .حنان محمد اليوسف

halyousef@ksu.edu.sa

8056803

د .شذى محمد املعصرانى

salmassarani@ksu.edu.sa

8051946

د .مي محمد العقيل

maloqail@ksu.edu.sa

8051392

د .شاغفته بروين

shakhan@ksu.edu.sa

8052609

د تغريد عبده ابراهيم شحاته

tshehata@ksu.edu.sa

8050347

د .نيداء ناير فارشوري

nfarshori@ksu.edu.sa

8052785

د .رها سعود اورفلي

rorfali@ksu.edu.sa

8055014

د .مسرات امينا حيدر

mamina@ksu.edu,sa

8052830

حنان يحي عبدهللا العاتى

hati@ksu.edu.sa

8052780

ابتسام ناصر السلطان

ealsultan@ksu.edu.sa

8052692

بسمة عبدهللا العنزي

balenezi@ksu.edu.sa

8052877

غادة عبدالعزيز الخميس

galkhamies@ksu.edu.sa

8052877
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

طبيعة العمل

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

باحث

ربا محمود الصباغ

ralsabbagh@ksu.edu.sa

8052692
8056790

املعشبة
قسم الكيمياء الصيدلية (قسم الطالب)
البريد اإللكتروني
رئيس القسم

السكرتارية

أستاذ

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

د .عبدالرحمن عبدالعزيز املهيزع

mehizia@ksu.edu.sa

4677464

علي عايد الرشيدي

alialrashidi@ksu.edu.sa

4677465

بندر عبدهللا املفرج

bmufarrej@ksu.edu.sa

4673671

سامي عبد هللا املنيع

salmnaia@ksu.edu.sa

4677466

أ .د .عبدالرحمن املاجد

aalmajed@ksu.edu.sa

4677347

أ .د .عبدالرحمن محمد العبيد

aalobaid1@ksu.edu.sa

4677340

أ .د .محمد عبدالرحمن العمر

malomar1@ksu.edu.sa

4677591

أ .د .محمد عبدهللا ابوناصف

manassif@ksu.edu.sa

4677342

أ .د .ابراهيم علي درويش

idarwish@ksu.edu.sa

4677348

أ .د .جمال عبدالحفيظ مصطفى

gmostafa@ksu.edu.sa

4673765

أ .د .عادل شعبان عزب

adelazab@ksu.edu.sa

4673764

أ .د .عبدالجليل السيد عبدالرحمن عمرو

aamr@ksu.edu.sa

4673768

أ .د .عالء عبد املؤنس عبد العزيز

almoenes@ksu.edu.sa

4673764

أ .د .محمد ابراهيم عبداللطيف

mattia@ksu.edu.sa

4677337

أ .د .عدنان بن أحمد قاض ي

akadi@ksu.edu.sa

4677344

أ .د .محمد محمود السيد حفناوي

mhefnawy@ksu.edu.sa

4677346
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دليل التواصل

طبيعة العمل

أستاذ مشارك

)وحدة االتاحة الحيوية(

أستاذ مساعد

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

أ .د .هاني وجيه عبدالفتاح درويش

hdarwish@ksu.edu.sa

4677343

أ .د .محمد إبراهيم عطيه

mattia@ksu.edu.sa

4677337

د .ابراهيم عبدالرزاق السويدان

ialsuwidan@ksu.edu.sa

4677341

د .عامر معيوف العنزي

amalanazi@ksu.edu.sa

4677349

د .تنوير احمد واني

twani@ksu.edu.sa

4697673

د .معشوق احمد بهات

mabhat@ksu.edu.sa

4673768

د .رشاد عبدالرحمن الصالحي

ralsalahi@ksu.edu.sa

4677194

د .أزمت علي خان

azkhan@ksu.edu.sa

4698314

د .أحمد بري

abari@ksu.edu.sa

4670772

د .أي اف ام مطيع الرحمن

afmrahman@ksu.edu.sa

4679096

د .احمد محمد نجله

anaglah@ksu.edu.sa

4673768

د .علي صابر عبدالحميد

asaber@ksu.edu.sa

4698314

د .مظفر اقبال

muziqbal@ksu.edu.sa

4697565

د .عصام عزالدين

esali@ksu.edu.sa

4677271

د .حاتم احمد ابوالعز

habuelizz@ksu.edu.sa

4677335

د .حمد مسفر القحطاني

ahamad@ksu.edu.sa

46773651

د .محمد ماطر العنزي

mmalanazi@ksu.edu.sa

4677350

د .عبدهللا الحصيني

abalhossaini@ksu.edu.sa

-

د .أحمد عبيد هللا

aobaidullah@ksu.edu.sa

-

د .نواف عبدالعزيز السيف

nalsaif@ksu.edu.sa

-

د .هيثم خالد الربيعه

halrabiah@ksu.edu.sa

4677336

د .رضوان احمد

srahamad@ksu.edu.sa

4675150
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دليل التواصل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

طبيعة العمل

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

مختبرأبحاث األشعة تحت الحمراء

د .حازم أحمد غيور

haghabbour@ksu.edu.sa

4695853

مركز البحوث

د .محمد عبد الرحمن السنيدي

msenaidy@ksu.edu.sa

46 77370

جسار السبيعي

jalsbui@ksu.edu.sa

4678039

عبدالسالم الدرويش

aaldreweesh@ksu.edu.sa

سكرتارية القسم

عبدهللا املزيرعي

aalmuzerie@ksu.edu.sa

وحدة امليكربيولجي

محمد الهزاني

malhuzani@ksu.edu.sa

4677299

وحدة التحاليل الحيوية

عبداملجيد الثبيتي

aalthobaiti@ksu.edu.sa

4677381

وحدة النظائر املشعة

محمد املطوع

mohalmutawa@ksu.edu.sa

4677115

املختبر املركزي

د حاتم أحمد ابو العز

habuelizz@ksu.edu.sa

4677335

د .احمد بري

abari@ksu.edu.sa

4670772

عبدهللا القحطاني

adohaim@ksu.edu.sa

4676322

د .عصام عز الدين

esali@ksu.edu.sa

4677271

د .مظفر اقبال

muziqbal@ksu.edu.sa

4697565

أ .د .محمد بن ناصر العريفي

malarifi@ksu.edu.sa

4677352

د .ساملين دقيل بابلغيث

sbabelghaith@ksu.edu.sa

ريان املنصور

rayalmansour@ksu.edu.sa

منسوبي املختبر
وحدة اإلتاحة الحيويه

مركز معلومات األدوية والسموم

منسوبي املركز

مركز العناية بحيوانات التجارب

منسوبي املركز

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

محمد الحربي

4678039

mohsalharbi@ksu.edu.sa

4677354

4677353

واجد علي السيد

wali@ksu.edu.sa

د .سالم بن صالح الرجيعي

rejaie@ksu.edu.sa

4673365

محمد محبوب الدين احمد

mhafez@ksu.edu.sa

4677306

عمر منصور

rayalmansour@ksu.edu.sa

4677307

سلطان العسكر

sualaskar@ksu.edu.sa

4677307
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دليل التواصل

طبيعة العمل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

االسم

البريد االلكتروني

فتح الرحمن الطيب

faahmad.c@ksu.edu.sa

تيسير املنيزل

talmunezl@ksu.edu.sa

هاتف املكتب

قسم الكيمياء الصيدلية (قسم الطالبات)
البريد اإللكتروني
Pharm.chem@ksu.edu.sa
د .ريم ابراهيم محمد الوابلي
ّ
الدغيم
أشواق إبراهيم

ralwabili@ksu.edu.sa

8052281

وكيلة القسم

aaldogem@ksu.edu.sa

8051641

نجود دميثان املطيري

anjood@ksu.edu.sa

8051483

وفاء سعيد العمري

wsalamri@ksu.edu.sa

8052378

ابتسام عمهوج العتيبي

aebtesam@ksu.edu.sa

8051453

أ .د .هدير محمد ماهر شلبي

hshalaby@ksu.edu.sa

8052929

أ .د .ابتهال سليمان العبدهللا

ealabdullah@ksu.edu.sa

8051740

أ .د .نورة زومان الزومان

nalzoman@ksu.edu.sa

8052683

أ .د .فاطمه عبدالعزيز العمري

falomary@ksu.edu.sa

8052704

د .ساره طارق الرشود

salrashood@ksu.edu.sa

8050992

د .منى محمد الشهرى

malshihri@ksu.edu.sa

8051357

د .مها سلطان املطيري

malmutbiri@ksu.edu.sa

8056161

د .هدى سالم السالم

hhalsalem@ksu.edu.sa

8052740

د .هيا ابراهيم الجوهر

haljohar@ksu.edu.sa

8051877

د .علياء عبدالجبار املؤمن

alalmomen@ksu.edu.sa

8052818

محاضر

هناء محمد التويجري

haltuwajri@ksu.edu.sa

8052818

صيدلي

فاتن محمد علي العضيب

falodaib@ksu.edu.sa

8052782

سكرتير

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

طبيعة العمل

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

باحث

إيمان سعد السعيد عيس ى

iissa.c@ksu.edu.sa

8052687

قسم الصيدلة اإلكلينيكية (قسم الطالب)
البريد اإللكتروني
رئيس القسم

سكرتير

التدريب امليداني

استاذ

أستاذ مشارك

إستاد مساعد

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

د .عبدالعزيز محمد الحصان

alhossan@ksu.edu.sa

4677493

عبدهللا مبارك الجمعة

aaljumeah@ksu.edu.sa

4677468

عبدامللك عبد الرحيم الدربي

adarbi@ksu.edu.sa

بندر عبد هللا املفرج

bmufarrej@ksu.edu.sa

عقاب الحربي

eqalharbi@ksu.edu.sa

أ .د .توفيق علي عمر النجار

tnajjar@ksu.edu.sa

4677492

أ .د .خالد محمد ابراهيم بن خرفي

alkharfy@ksu.edu.sa

4677494

أ.د.عبد اللطيف احمد علي ال غيهب

alatif@ksu.edu.sa

4677488

أ .د .محمد ناصر سعود العريفي

malarifi@ksu.edu.sa

4677352

أ .د .يوسف عبده عبدهللا عسيري

yasiri@ksu.edu.sa

4677489

أ .د .احمد يعقوب مايت

iymayet@ksu.edu.sa

4677487

د .محمد سلطان السلطان

drsultan@ksu.edu.sa

4677467

د .أعجاز أحمد غالم نبي غني

aajaz@ksu.edu.sa

4670765

د .احمد علي الغامدي

aanahi@ksu.edu.sa

4677479

د .احمد فاخر الدمرداش

aaldemerdash@ksu.edu.sa

4698462

د .ازهر مصطفى محي الدين عرفه

aazher@ksu.edu.sa

4677485

4677478
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دليل التواصل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

طبيعة العمل

إستاد مساعد

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

د .بندر سمير بلخي

bbalkhi@ksu.edu.sa

4691878

د .حسين عبدالرحمن العمر

halomar@ksu.edu.sa

4677497

د .خالد عدنان البريكان

kalburikan@ksu.edu.sa

4677475

د .زياد سليمان الربيعه

zalrabiah@ksu.edu.sa

4677468

د .سعيد علي دليم القحطاني

saeed@ksu.edu.sa

4677471

د .سلطان محمد الغدير

salghadeer@ksu.edu.sa

4677497

د .طارق محمد الحواس ي

tarriq@ksu.edu.sa

4678707

د .عبدهللا صالح سلطان

absultan@ksu.edu.sa

4677467

د .عبدهللا موس ى الحماد

aalhammad@ksu.edu.sa

4677486

د .محمد حسن الجوادى

maljawadi@ksu.edu.sa

4677493

د .منصور صالح املتوزي

mmetwazi@ksu.edu.sa

4698081

د .يزيد سليمان الرثيع

yazeed@ksu.edu.sa

4677483

د .ابراهيم الجيالني ساليس

isales@ksu.edu.sa

4678923

د .وائل حمدي سيد منس ي

wsayed@ksu.edu.sa

4677491

د .ساملين دقيل بابلغيث

sbabelghaith@ksu.edu.sa

4677354

د .حمود ذياب املطيري

halmotairi@KSU.EDU.SA

-

د .عمر عبد الرحمن ال محمد

oalmohammed@KSU.EDU.SA

4655555

وحدة أبحاث اقتصاديات الدواء

4670236

كرس ي ابحاث األمان الدوائي

4670699

الجمعية الصيدلية السعودية

د .خالد عدنان البريكان

(مدير ادارة) الجمعية

أ .عادل خالد العتيبي

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

4677475

kalburikan@ksu.edu.sa

4698824
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

طبيعة العمل

االسم

(الشؤون الفنية )

سعد مطلق الحربي

4698824

مجلة الجمعية

4677477

أحمد عزيز الحربي

4675575

(الشؤون االدارية )

هاتف املكتب

البريد االلكتروني

4698832

(قاعة اجتماعات الجمعية

قسم الصيدلة اإلكلينيكية (قسم الطالبات)
البريد اإللكتروني
clinicalpharmacy@ksu.edu.sa
وكيلة القسم

سكرتيرات القسم

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

د .هيا محمد علي امللق

halmalaq@ksu.edu.sa

8057859

نوال جزاء الحربي

njalharbi@ksu.edu.sa

8056871

عبير املقرن

aalmigrel@ksu.edu.sa

8052988

شذى سليمان اليعيش

salyaeesh@ksu.edu.sa

-

اميره عيس ى العيس ى

amalissa@kus.edu.sa

8052995

د .سيناء عبداملحسن العقيل

salageel@ksu.edu.sa

8052167

د .ملياء صالح النعيم

lalnaim@ksu.edu.sa

8056492

د .منيره منصور الوهيبي

malwhaibi@ksu.edu.sa

8055021

د .مها مشعل الرشيد

mahalrasheed@ksu.edu.sa

8050573

د .نوره عثمان ابانمي

nabanmy@ksu.edu.sa

8052167

د .هديل عبدالرحمن القفيدي

halkofide@ksu.edu.sa

8056894

د .غاده عبدالرحيم باوزير

gbawazeer@ksu.edu.sa

8051750

نوف محمد العوده

naloudah@ksu.edu.sa

8052966

نهى عبدهللا العلوال

nalaloola@ksu.edu.sa

8058654

منيرة منصور الوهيبي

malwhaibi@ksu.edu.sa

8055021
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دليل التواصل

طبيعة العمل

محاضر

صيدالني

كلية الصيدلة
س .الحزيمي

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

لبنى عبدهللا الجفالي

laljaffali@ksu.edu.sa

8052701

نورة عبدهللا الخضير

naalkhudair@KSU.EDU.SA

-

شيخة صبحي العوجان

salaujan@ksu.edu.sa

-

سجى حميد إبراهيم املزروع

salmazrou@ksu.edu.sa

-

لينا فيصل عاشور

lashour@ksu.edu.sa

8052613

نهلة عقيل العقيل

nalageel@ksu.edu.sa

8052919

بسمة يوسف يعقوب كنتاب

kentab@ksu.edu.sa

8052919

جوزاء فهد نايف السبهان

jawza@ksu.edu.sa

8052776

صالحة على محمد جوخب

sjokhab@ksu.edu.sa

8055254

جميلة أحمد عبدالرزاق السعيدان

jalsaidan@ksu.edu.sa

8052950

غادة إبراهيم عبدالعزيز ابو حيمد

ghaboheimed@ksu.edu.sa

805260

ديما عوض التركي

dalturki@ksu.edu.sa

8052756
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

وحدة السالمة العامة وإدارة المخاطر
طبيعة العمل

االسم

البريد االلكتروني

هاتف املكتب

رئيس اللجنة و املشرف العام على وحدة
السالمة العامة وإدارة املخاطر في الكلية

د .مساعد بن علي الشمري

malshammari@ksu.edu.sa

4677183

فريق العمل الوحدة (قسم الرجال )
املشرف على فريق العمل

خالد الشامخ

kalshamkh@KSU.EDU.SA

4677270

نائب املشرف واملشرف على االمن الكيميائي

أحمد بن سعد الشهراني

aalshahrani@KSU.EDU.SA

4677286

نائب ثاني للمشرف واملشرف على االمن
الكيميائي

علي مشرع الغامدي

alimalghamdi@KSU.EDU.SA

4677275

املشرف على االمن الحيوي

خالد عسيري

kalaseri@KSU.EDU.SA

4677275

املشرف على السالمه العامه وسالمة
املنشئات

عبد هللا عايش العنزي

aalanazii@KSU.EDU.SA

4677197

املشرف على التخلص من النفايات الخطرة

محمد راشد الهزاني

malhuzani@KSU.EDU.SA

4677299

املشرف على السالمة من مخاطر الكهرباء
واالجهزة في املختبرات

وليد ابو الغيث

wghaith@KSU.EDU.SA

4677296

املشرف على تخزين وتوزيع الكيماويات

فهد العزمة

falzmah@KSU.EDU.SA

-

املشرف على موقع الوحدة على االنترنت

فواز املطيري

fmalaardhi@KSU.EDU.SA

4698072

بيت في العامة السالمة على المشرف
الحيوان

سلطان العسكر

ualaskar@KSU.EDU.SA

4677307

فريق العمل (قسم النساء )
مجموعة سالمة البيئة

نورة احمد الغزواني

nghazwani@ksu.edu.sa

8051246

مجموعة السالمة واألمان

رحمة أحمد كشناوي

ralkashnawi@ksu,edu.sa

8050279

سالمة الكيمياويات

نوال محمد الحربي

nawalharby@ksu.edu.sa

8050329

مجموعة سالمة األجهزة

عهود زيد ال لدهام

aaldham@ksu.edu.sa

8050329

مجموعة الكيماويات

مشاعل منصور الظاهري

maldhahri@ksu.edu.sa

8056556

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

للعام الجامعي 1440-1439هـ

جامعة امللك سعود

أرقام هامة
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

ترميزات كلية الصيدلة (قسم الطالب)
رمزالوحدة

اسم الوحدة

3/3

كلية الصيدلة(بنين)

3/3/1

كلية الصيدلة /العميد

3/3/2

كلية الصيدلة /مجلس الكلية

4/3/3

كلية الصيدلة /وكيل الكلية للشؤون االكاديمية

3/3/5

كلية الصيدلة /وكيل الكلية للشؤن االدارية

6/3/3

كلية الصيدلة /وكيل الكلية للجودة والتطوير

3/3/8

كلية الصيدلة /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

3/3/31

كلية الصيدلة /مدير االدارة

3/3/51

كلية الصيدلة /مساعد مدير االدارة

3/3/52

كلية الصيدلة /شؤون املوظفين

3/3/53

كلية الصيدلة /الشؤون االدارية

3/3/54

كلية الصيدلة /العالقات العامة

3/3/55

كلية الصيدلة /االتصاالت االدارية

3/3/56

كلية الصيدلة /االرشيف

3/3/57

كلية الصيدلة /املستودع

3/3/58

كلية الصيدلة /املالية

3/3/59

كلية الصيدلة /الصيانة

3/3/60

كلية الصيدلة /وحدة الجودة

3/3/61

كلية الصيدلة /وحدة تطوير ومتابعة البوابة االلكترونية

كلية الصيدلة
س .الحزيمي
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دليل التواصل

جامعة امللك سعود

للعام الجامعي 1440-1439هـ

3/3/62

كلية الصيدلة /مركز الحاسب اآللي

3/3/63

كلية الصيدلة /املكتبة

3/3/64

كلية الصيدلة /شؤون الطالب

3/3/65

كلية الصيدلة /وحدة التعليم التعاوني

3/3/66

كلية الصيدلة /وحدة التقويم واالعتماد االكاديمي

3/3/67

كلية الصيدلة /مركز البحوث
ترميزات كلية الصيدلة( قسم الطالبات )

رمز الوحدة

اسم الوحدة

10/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /وكيلة الكلية

31/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /مديرة االدارة

54/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /وحدة العالقات العامة

60/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /وحدة الجودة

77/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /الشؤون االكاديمية

101/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /قسم علم االدوية والسموم

102/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /قسم الصيدالنيات

103/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /قسم الكيمياء الصيدلية

104/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /قسم الصيدلة االكلينيكية

105/3/13

كلية الصيدلة باملدينة الجامعية للطالبات /قسم العقاقير
أعداد الموظفة :سؤدد الحزيمي

كلية الصيدلة
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