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 شروع أنظمة االستجابة الشخصيةاملشاركين املحققين لبنود اتفاقية االستخدام في م

 ه 1441 الجامعيمن العام  ول ال  الدراس ي للفصل

 الربيد اإللكرتوني القسم الكلية االسم

 afahmed@ksu.edu.sa قسم العقاقير الصيدلةكلية  عطا هللا فؤاد احمدأ.د. 

 ialfraih@ksu.edu.sa قسم اللغة العربية وآدابها كلية اآلداب إبراهيم بن عبد الرحمن الفريح .د

 akotbi@ksu.edu.sa قسم العمارة وعلوم البناء كلية العمارة والتخطيط أحمد بن غازي كتبيد. 

 aalsayedmm@gmail.com قسم الرياضيات كلية العلوم أحمد سيد محمد متولىد. 

 asalamh@ksu.edu.sa قسم علوم الغذية والتغذية علوم الغذية والزراعةكلية  أحمد محمد سالمة هللاد. 

 muhemeed@ksu.edu.sa قسم الكيمياء كلية العلوم أمل محمد املحميدد. 

 oqadhi@ksu.edu.sa قسم التمريض الباطني الجراحي كلية التمريض أميمة علي عمر قاض يد. 

 hamalamri@ksu.edu.sa تقنيات التعليم قسم كلية التربية حمدان عبدالعزيز العامري . د

 kalmeshaal@ksu.edu.sa قسم الدراسات القرآنية كلية التربية خلود عبد العزيز املشعل. د

 zalmarhoon@ksu.edu.sa الكيمياءقسم  كلية العلوم زينب محمد املرهون د. 

 afakhouri@ksu.edu.sa قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية العلوم الطبية التطبيقيةكلية  عبد العزيز سعود فاخوريد. 

 aalsubiheen@ksu.edu.sa التأهيل الصحيقسم علوم  العلوم الطبية التطبيقيةكلية  عبدالرحمن بن محمد السبيهيند. 

  asaaddd@ksu.edu.sa قسم صحة املجتمع والصحة النفسية والعقلية كلية التمريض عبير فؤاد عبدالجواد سعدد. 

 oaltwijri@ksu.edu.sa قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية العلوم الطبية التطبيقيةكلية  عمر بن محمد التويجري د. 

 oalmusiened@ksu.edu.sa قسم علوم صحة املجتمع العلوم الطبية التطبيقيةكلية  عهود محمد ناصر املسيندد. 

 fbadar@ksu.edu.sa قسم إدارة وتعليم التمريض التمريضكلية  فاطمة مصطفى محمد بدارد. 

 malheizan@ksu.edu.sa قسم علوم التأهيل الصحي العلوم الطبية التطبيقيةكلية  محمد أسامة الحيزاند. 

 nsarhan@ksu.edu.sa قسم التحليل الكمي إدارة العمالكلية  نادية محمد سرحان .د

 naldahlawi@ksu.edu.sa قسم البصريات وعلوم الرؤيا العلوم الطبية التطبيقيةكلية  ندى حسين الدهلوى د. 

 hgad@ksu.edu.sa قسم علم وظائف العضاء كلية الطب هيام ابراهيم جاد .د
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 الربيد اإللكرتوني القسم الكلية االسم

 walzeage@ksu.edu.sa قسم الدراسات القرآنية كلية التربية وفاء عبد هللا الزعاقي. د

 wsoufan@ksu.edu.sa قسم اإلنتاج النباتي علوم الغذية والزراعةكلية  وليد حسن صوفاند. 

 nalmousa@ksu.edu.sa قسم علم النفس كلية التربية نوال محمد املوس ى. أ

 healosaimi@ksu.edu.sa قسم املناهج وطرق التدريس كلية التربية حصة تركى العصيمي. أ

 kazalotaibi@ksu.edu.sa اإلدارة التربويةقسم  كلية التربية خزنة محمد العتيبي. أ

 alareem@ksu.edu.sa قسم الدراسات االجتماعية كلية اآلداب ريم سعيد مصلح االحمدي .أ

 shaalqahtani@ksu.edu.sa الدراسات االجتماعيةقسم  كلية اآلداب شريفة عائض القحطاني .أ

 aqalenzi@ksu.edu.sa قسم علم النفس كلية التربية عقيلة ساير العنزي . أ

 amashael@ksu.edu.sa قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها كلية اآلداب مشاعل منصور الدخيل. أ

 nbatarfi@ksu.edu.sa قسم علم النفس كلية التربية نسيبة بنت محفوظ باطرفي. أ

 

 

 

mailto:walzeage@ksu.edu.sa
mailto:wsoufan@ksu.edu.sa
mailto:nalmousa@ksu.edu.sa
mailto:healosaimi@ksu.edu.sa
mailto:kazalotaibi@ksu.edu.sa
mailto:alareem@ksu.edu.sa
mailto:shaalqahtani@ksu.edu.sa
mailto:aqalenzi@ksu.edu.sa
mailto:amashael@ksu.edu.sa
mailto:nbatarfi@ksu.edu.sa

