
 اعداد/أ. هند البهكلي

 

 هاتف المكتب البريد اإللكتروني 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 

امل عبد العزيز الباللي . أ شؤون املوظفات aalbilaly@ksu.edu.sa 56693 

 االتصاالت االدارية لشؤون املوظفات
 بالوكالة

 syalarishy@ksu.edu.sa 57869 شيماء يحيى يازجي . أ

  االتصاالت االدارية لشؤون املوظفات
 بالوكالة

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

 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 برنامج الشراكة العلمية العاملية  ealneghaimshi@KSU.edu.sa 50867 

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

عبد العزيز  اميرة . أ منسقة للربنامج
  العدوان

amadwan@KSU.edu.sa 50398 

 وحدة المجالت العلمية

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

 
مريم ملفي المطيري . أ منسقة   

 دليل التواصل بوكالة الجامعة للدراسات العليا

 والبحث العلمي 

 
 

mailto:malhawedy@ksu.edu.sa
mailto:malhawedy@ksu.edu.sa
mailto:halbahkali@ksu.edu.sa
mailto:halbahkali@ksu.edu.sa
mailto:notybe@ksu.edu.sa
mailto:notybe@ksu.edu.sa
mailto:aralmogren@ksu.edu.sa
mailto:aralmogren@ksu.edu.sa
mailto:halqussi@ksu.edu.sa
mailto:halqussi@ksu.edu.sa
mailto:efnees@ksu.edu.sa
mailto:efnees@ksu.edu.sa
mailto:aalbilaly@ksu.edu.sa
mailto:aalbilaly@ksu.edu.sa
mailto:syalarishy@ksu.edu.sa
mailto:syalarishy@ksu.edu.sa
mailto:waldawish@ksu.edu.sa
mailto:waldawish@ksu.edu.sa
mailto:mfalmoammar@KSU.edu.sa
mailto:mfalmoammar@KSU.edu.sa
mailto:ralthwaeny@KSU.edu.Sa
mailto:ralthwaeny@KSU.edu.Sa
mailto:monalmosa@KSU.edu.a
mailto:monalmosa@KSU.edu.a
mailto:ealneghaimshi@KSU.edu.sa
mailto:ealneghaimshi@KSU.edu.sa
mailto:eannahi@KSU.edu.Sa
mailto:eannahi@KSU.edu.Sa
mailto:amadwan@KSU.edu.sa
mailto:amadwan@KSU.edu.sa
mailto:aalmotairy@KSU.edu.sa
mailto:aalmotairy@KSU.edu.sa
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsg-uukKHdAhVJlxoKHcWNAXkQjRx6BAgBEAU&url=http://24.ae/article/432077/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86&psig=AOvVaw2yfLuDCXHoOT50wKsAkzKv&ust=1536142866558578


 اعداد/أ. هند البهكلي

 

 

 

 هاتف المكتب البريد اإللكتروني 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 

 وداد محمد الجلوي . أ منسقة waljalawi@ksu.edu.sa 53264 

 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 

 امانة المجلي العلمي

 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 

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

 صندوق البحث العلمي

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

 

ندى الربدي . أ منسقة nalrebdi@KSU.edu.Sa 50247 

 

 العهد والمشتريات

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

 دليل التواصل بوكالة الجامعة للدراسات العليا

 والبحث العلمي 
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