
 اعداد/أ. هند البهكلي

 

  

 

 

 هاتف املكتب الربيد اإللكرتوين االسم طبيعة العمل
 اإلدارة

 مديرة ادارة وكالة اجلامعة للدراسات
 العلمي للشؤون اإلداريةالعليا والبحث 

 malhawedy@ksu.edu.sa 50543 منال حممد بن هويدي .أ

  مديرة شؤون املوظفات بوكالة اجلامعة
 للدراسات العليا والبحث العلمي

 halbahkali@ksu.edu.sa 57866 هند عبد الرحمن البهكلي .أ

 سكرترية وكيل اجلامعة للدراسات العليا
 والبحث العلمي

 notybe@ksu.edu.sa 51531 نوف مانع  العتيبي .أ

  أريج فيصل المقرن .أ شؤون املوظفات aralmogren@ksu.edu.sa 56532 

حياة فهد القوسي .أ شؤون املوظفات halqussi@ksu.edu.sa 55180 

 ابتسام سعيد بن فنيس .أ شؤون املوظفات efnees@ksu.edu.sa 50368 

 الغامديعزة علي  .أ شؤون املوظفات azalghamdi@ksu.edu.sa 57841 

شيماء يحيى يازجي .أ تصاالت االدارية لشؤون املوظفاتاال syalarishy@ksu.edu.sa 57869 

  وجدان عبد هللا الدويش .أ االدارية لشؤون املوظفاتاالتصاالت waldawish@ksu.edu.sa 57831 

 وحدة الدراسات والتقارير
 مها فهد المعمر  .أ منسقة 

 

mfalmoammar@KSU.edu.sa 57809 

 رانية عبد هللا الثويني .أ منسقة ralthwaeny@KSU.edu.Sa 50824 

 منى مساعد الموسى .أ منسقة monalmosa@KSU.edu.a 57820 

 برنامج الشراكة العلمية العالمية

النغيمشيفهد  ايمان .أ مشرفة برانمج الشراكة العلمية العاملية  ealneghaimshi@KSU.edu.sa 50867 

  النهي ال محمد ايمان .أ منسقة للربانمج  eannahi@KSU.edu.Sa 50183 

عبد العزيز  اميرة .أ منسقة للربانمج
  العدوان

amadwan@KSU.edu.sa 50398 

 وحدة المجالت العلمية

 المطيري  حميد امل .أ منسقة aalmotairy@KSU.edu.sa 51334 

مريم ملفي المطيري .أ منسقة   

فاطمة عبد هللا الموينع .أ سكرترية  falmowina@ksu.edu.sa 55231 

 دليل التواصل بوكالة الجامعة للدراسات العليا

 والبحث العلمي 
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 اعداد/أ. هند البهكلي

 

 

 

 هاتف املكتب الربيد اإللكرتوين االسم طبيعة العمل
 العالقات الصناعية واألعمال

 هنى حممد العليان .أ مشرفة العالقات الصناعية واألعمال nalolyan@ksu.edu.sa 55143 

 منال علي الهبدان .أ منسقة malhabdan@ksu.edu.sa 57887 

 ريم شجاع المقاطي .أ منسقة ramuqati@ksu.edu.sa 58494 

 مركز التميز البحثي لتطوير التعليم
  أروى عبد الرحمن العرفج .أ منسقة املركز ararfaj@ksu.edu.sa 52880 

  امل رمزي بن سعيد .أ منسقة املركز abinsaeed@ksu.edu.sa 52260 

 العلمي سامانة المجل

 شذا محمد النايل .أ منسقة salnayel@ksu.edu.sa  
 منال عوض االسمري .أ منسقة @ksu.edu.samaalasmari 56484 

المنيعير سعود هال .أ منسقة  halmoneeair@KSU.edu.sa 50058 

منى عبد هللا السويد .أ منسقة malswayed@KSU.EDU.Sa 51329 

 

 العقيلي ابراهيم بدور .أ منسقة  balegeli@KSU.edu.sa 55967 

 برنامج الخطة الوطنية

 الدهمشمحمد  هيام .أ مشرفة اخلطة الوطنية haaldahmash@ksu.edu.sa 50428 

  الرفدان راشد نورة .أ منسقة nalrafdan@ksu.edu.sa 57872 

 صندوق البحث العلمي

نورة سعيد الغامدي .أ منسقة noalghamdi@ksu.edu.sa 55104 

 

    .أ 

 العهد والمشتريات

العنقري زيد منى .أ منسقة malanqari@ksu.edu.sa 52668 

 دليل التواصل بوكالة الجامعة للدراسات العليا

  والبحث العلمي 
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