م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
موس ى محمد سالم املثيبي
د .مي الدسوقي ابراهيم
د .بايابا ريدي ناربو ريدي
د .وجيدة وفيق كامل
د .سكينة شفيق
د .علي محيي الدين ابراهيم
د .خورشيد مزمل
د .مها حمد محمد علي
د .يوسف ابراهيم الزهراني
د .أماني حمد شريق الحازمي
د .مزاهرالهادي عبدهللا محمد

11

التخصص العام

التخصص الدقيق

إدارة صحية

إدارة صحية

طب بيطري

امراض امليكروبية

طب

طب اسرة

علوم تمريض

تمريض صحة مجتمع

طب

طب مجتمع

صحة عامة

سالمة غذاء

طب

طب املجتمع

تثقيف صحي

صحة عامة

صحة عامة

صحة عامة

علوم صحية

تغذية العالجية

الصحة العامة وصحة
البيئة

صحة البيئة

الجنسية
سعودي
مصرية
هندي
مصرية
هندي
سوداني
هندي
سوداني
سعودي
سعودي
سوداني

اسم المستخدم
malmutheibi
mai
bapureddy
wkamel
Smushfiq
almoibrahim
ktahir
mahaali
y.zahrani
amanialhazmi
mzmohamed

12
د .منال محمد عبد املنعم هواش

13

د .عبدالرحمن احمد جالل الدين

علوم تمريض

تمريض كبارالسن

صحة عامة

صحة بيئةواالمراض املعدية

مصرية

سوداني

mamomohammed

aaltijani

14
15
16

17
18
19

د .ادم دورية ابراهيم
أ  .هاله عوض أحمد
أ.علي بن عبدهللا العلياني*

أ.وائل محمد احمد عسيري
أ.مرام بدرهويصين الحارثي*
أ.ابتهال جابرمحمد عسيري*

صحة عامة

وبائيات

علوم التمريض

صحة عامة

صحة عامة

صحة عامة

صحة عامة

وبائيات

صحة عامة

تثقيف صحي

صحة عامة

وبائيات

سوداني
مصرية
سعودي

سعودي
سعودي
سعودي

aabdelqader
hmohammad
aalaliani

waassiri

malharithii
ebgaasiri

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

المسمى الوظيفي

العمل الفعلي

أحالم محمد مبارك الشهراني

نـ ـ ــاسخ آلـه

سكرتيرة التطوير والج ــودة

بدور ظافر محمد الشهراني

مسج ـ ــلة كلي ـ ــة

مسج ـ ــلة كلي ـ ــة

جميلة سعدون موس ى عسيري

مراق ــب طلبـ ــة

ش ــؤون طالب ــات

زهراء أحمد سعيد عسيري

مســاعد إداري ( مشرف )

سكرتيره مساعدة العميد

زهور علي محمد القحطاني

مساعد إداري

مسؤولة عهدة

زينة عوض محمد دهوي

فني مخت ــبر

سكرتيره مساعدة العميد

سعاد محمد أحمد مقابص

مســاعد إداري ( مشرف )

مســاعدة مديــر اإلدارة

سعاد سفر سعيد الشهراني

فني مختبر

سكرتيرة قسم الصحة العامة

سراء زارع علي الشهري

فني مخت ــبر

نشاط

شيخة عبد هللا درهم الشهراني

محضــرة مخت ــبر

فني مخت ــبر

عبير مشبب األحمري

محضــرة مخت ــبر

فني مخت ــبر

فاطمة سعيد ناصر دويش

فني ــة مختــبر

فني مخت ــبر

مشاعل صالح مانع

مس ــاعد إداري

سكرتيرة اإلرشاد والتوجيه

مها مفلح سالم القحطاني

فني ــة مختــبر

فني مخت ــبر

مزهرة يحيى محمد آل سعدان

مسـاعد إداري

ش ــؤون موظفات

االسم

رقم الجوال

رقم المكتب

االيميل
ammoubark@kku.edu.sa

0559297717

5917

bdour@kku.edu.sa

0551799507

5933

jsmousa@kku.edu.sa

0536467505

5933

zalmreey@kku.edu.sa

0557733699

5908

zamalghtani@kku.edu.sa

0505144278

5847

zaldahwey@kku.edu.sa

0555460807

5908

smassiri@kku.edu.sa

0539365655

5930

ssafr@kku.edu.sa

0554244110

5868

Saraaqueen90@kku.edu.sa

0553550725

5927

shaabdullah@kku.edu.sa

0533117198

5925

amalahmrey@kku.edu.sa

0506039555

5927

fsnaser@kku.edu.sa

0553044910

5921

msmanea@kku.edu.sa

0554781440

5931

mmsalim@kku.edu.sa

0509063000

5924

Myalsadan@kku.edu.sa

0556066708

5934

16
17
18
19
20

هدى محمد زارب القحطاني

فني مخت ــبر

فني مخت ــبر

مشبب عبدهللا االحمري

فني صحة عامة

مشرف معمل الصحة العامة

غازي حزام الشهراني

فني تغذية

مشرف معمل التغذية

مسفر سعيد ال ماكر

فني وبائيات

مشرف معمل الوبائيات

عبدهللا محمد ال حسن

فني وبائيات

مشرف معمل الصحة املهنية

Hzareb@kku.edu.sa

0506102970

5925

malahmri@kku.edu.sa

0536660669

7502

ghzam@kku.edu.sa

0532155226

9751

malmaker@kku.edu.sa

0509303288

7017

Aal.hasan@kku.edu.sa

0508483346

7461

