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 إدارة الجامعة
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مكتب معالي مدير الجامعة 

  mubasher @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                     0994442فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994229 مدير مكتب معالي مدير الجامعة  محمد بن علي النهاري 

 0994290 جامعة مساعد مدير مكتب معالي مدير ال أحمد بن إبراهيم عسيري 

 0994449 سكرتير مكتب معالي مدير الجامعة يحيى بن فايع الشديدي

 0994442 سكرتير مكتب معالي مدير الجامعة شاكر بن عامر عسيري

 0994222 سكرتير مدير مكتب معالي مدير الجامعة عبد العزيز بن سعد العبيدي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مكتب وكيل الجامعة 

       vice_president@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :        0994992فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994990 وكيل الجامعة  أ.د. محمد بن علي صالح الحسون

 0994904 على مكتب وكيل الجامعة المستشار والمشرف علي بن محمد الشهراني

 0994902 مستشار وكالة الجامعة م. سعد بن عبدهللا آل ناجي

 0994994 مدير مكتب وكيل الجامعة عائض بن احمد محمد القرفي

 0994990 سكرتير وكيل الجامعة عبدهللا ال عسكر

 0994999 سكرتير وكيل الجامعة جلوي سعيد القحطاني

 0994242 االتصاالت اإلدارية  محمد يحيى الرزيني

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

       vp-gssr@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0994002فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994922 مدير مكتب الوكيل  سعد محمد القحطاني 

 0994942 مساعد مدير مكتب الوكيل  سعيد محمد آل بهال 

 0994942 مكتب الوكيل  ناصر منيع آل فطيس 

 0994009 سكرتير الوكيل  لحعبدالعزيز علي آل صا

 0994009 سكرتير الوكيل  محمد فائع األلمعي 

 0994140 رئيس قسم االتصاالت اإلدارية  عبدالعزيز سعيد آل عطاف 

 0994924 سكرتير مستشار الوكيل  ابراهيم احمد فقيه 

 

 

 

 

 

 

 
 



                     

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك خالد
83 

  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Higher Education 

King Khalid University 

83 

Administration of Studies & Information 

 

 مكتب وكيل الجامعة للتطوير والجودة 
   vicerector-DQ@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                0992229 :فاكس رقم 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992222 وكيل الجامعة للتطوير والجودة  د.مرزن بن عوضه الشهراني 

 0994229 مدير مكتب وكيل الجامعة للتطوير والجودة ماجد قاسم الفيفي

 0992229 سكرتير وكيل الجامعة للتطوير والجودة محمد األلمعي ماجد

 0992422 سكرتير  عبدهللا محمد األحمري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية مكتب 

       Eaa@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :               0994442فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994999 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ا.د. سعد بن محمد بن دعجم 

 0994111 مدير اإلدارة  بدر عبدهللا سيف القحطاني 

 0994444 تير الوكيل سكر إسماعيل محمد مفرح القحطاني 

 0999499 مساعدة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ا.د. خلود سعد أبو ملحة 

 0999422 مديرة اإلدارة قمر مفرح عسيري 

 0999429 سكرتيرة المساعدة نوف عبدهللا عبيد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مكتب وكيل الجامعة للمشاريع 

  : kku.edu.sa@ ونيالبريد اإللكتر              0490922فاكس رقم :   

 رقم الهاتف  العمل االسم
 9022 وكيل الجامعة للمشاريع  د. محمد عبدهللا داهــــــم 

 9041 مدير عــــــام المشاريع  م.علي فـــايز آل سلطان 

 9021 مدير مكتب وكيل الجامعة للمشاريع  يحيــــى سعيد آل موسى  

 9014 مدير مشروع المرحلة الثانية  م. حسن علي خيري 

 9041 مدير مشاريع الكليات الخارجية  م. عبدهللا محمد آل حمود 

 9019 مدير مشروع المرحلة األولى  م. عـــــــامر علي عسيري 

 9022 مستشار وكيل الجامعة للمشاريع  م. سليمان محمد الشبل 

 9000 مدير التشغيل والصيانة  م. فــــــؤاد محمد عسيري 

 9029 مدير مشروع سكن الممرضات  م. عبدهللا عبده الشهــــراني 

 9044 مساعد مدير مشاريع الكليات الخارجية  م. وليد عبدهللا سعيد الشهراني 

 رقم السنترال 
0499202 
0499202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vicerector-DQ@kku.edu.sa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              فرع الجامعة بتهامة عسير 

       aalgobshah @kku.edu.saالبريد اإللكتروني :                      اكس رقم :       ف

 رقم الهاتف   العمل  االسم
 0994222 المشرف العام على فرع الجامعة في تهامة د. احمد عاطف الشهري

 0994244 مدير مكتب المشرف سليمان البارقي

 0994249 سكرتير المشرف زايد عسيري

 0994229 مدير إدارة الشؤون االدارية والمالية  علي عبدهللا ال الغبشة 

 0994200 سكرتير الشؤون االدارية والمالية  محمد جابر الشهري 

 0994229 مدير االدارة المالية  عوض جابر االسمري

 0994222 مدير إدارة العالقات العامة  عبدالرحمن حسن مريع 

 0994294 إدارة المشاريع  مدير عبدالخالق الشهري 

 0994224 مدير إدارة تقنية المعلومات  فهد بن أحمد الزيداني 

 0994222 مدير إدارة شؤون الموظفين  جابر محمد األحمري

 0994220 مدير إدارة المشتريات  أحمد علي الفقيه 

 0994219 مدير إدارة النقل والحركة  أحمد عمر الدريبي

 0994291 ارة التعلم اإللكتروني مدير إد علي الشهري

 0994222 مدير إدارة المستودع علي العاصمي 

 0994229 مدير إدارة الخدمات والصيانة  متعب الشهري 

 0994214 مدير إدارة المتابعة  محمد الحيلي

 0994221 مدير إدارة األمن والسالمة  محمد العاصمي 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ة اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالي

       ehmas@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994222 مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية  محمد فرحان آل عبود 

 0994421 مساعد مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية  منصور مسفر القحطاني 

 0992994 سكرتير مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية  آل عبدان عبدالرحمن عبدهللا 

 0994120 سكرتير مساعد مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية  اسماعيل محمد صالح آل هماس

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             أمانة مجلس الجامعة 

       unicou @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                0994240فاكس رقم :  

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994009 أمين مجلس الجامعة أ.د. سعد بن عبدالرحمن العمري

 0994244 مدير اإلدارة حمزة بن أحمد آل سعيد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             أمانة المجلس العلمي 

       sc@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :       0994292: فاكس رقم 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994224 أمين المجلس العلمي د. محمد بن يحيى الفيفي

 0994122 اللجنة الدائمة مدير اإلدارة  ـ  سكرتير  إبراهيم بن عبدالقادر الحفظي

 0992444 سكرتير اللجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس أحمد بن محمد أحمد آل عبدالعزيز

 0994124 سكرتير اللجنة الدائمة للبحث العلمي والنشر العلمي علي عبدالرحمن علي عبدالرحمن
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة الدراسات والمعلومات

       inf-stud@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0994914 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994499 المشرف على اإلدارة  د. سعيد سعد الصرف

 0994494 مدير اإلدارة  عبود علي آل حماد

 0994492 قسم المعلومات   علي الشهراني سعيد 

 0994929 سكرتير اإلدارة عبدهللا سعيد ال عايض

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اإلدارة العامة لالستثمار 

       invest@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991441 المشرف على االدارة العامة لالستثمار د. ابراهيم بن مشبب األسمري

 0992212 مساعد المشرف على االدارة العامة لالستثمار راكان عبدهللا آل حماد

 0990409 مدير مكتب المشرف مد عائض عسيريأيمن اح

 0992229 مدير االدارة  أحمد محمد آل محاج

 0994224 رئيس قسم الدراسات والبحوث ماجد علي محمد القحطاني

 0994192 رئيس قسم الرقابة الصحية ضيف هللا حسين علي آل علي

 0991194 رئيس قسم التقنية واالعالم خالد محمد عبدهللا العسيري

 0992949 رئيس قسم المشاريع صالح حسن قدسي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                إدارة مراقبة المخزون

       store_mon@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :              0994441 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994424 مدير اإلدارة  خالد ابراهيم الغامدي 

 0994224 مساعد المدير ورئيس قسم المخزون خالد عبدهللا محمد القحطاني 

 0992124 عهد رئيس قسم ال عبدهللا علي عبدهللا الشعفي 

 0994419 رئيس قسم االتصاالت اإلدارية  عبدهللا عائض عبدهللا عسيري

 0994402 قسم المخزون عادل علي حسين ابو ذيب 

 0994410 قسم العهد  عثمان سهالن حمدان الكثيري

 0992229 قسم العهد محمد يحيى سعيد النجيمي 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة المراجعة الداخلية 

       kku.edu.sa@ فاكس رقم :                         البريد اإللكتروني :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994102 مدير عام اإلدارة الفصيلي سعد  مسفر
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             إدارة االبتعاث 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :             0994292 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994292 المشرف العام على إدارة االبتعاث د. أحمد محمد العمري

 0994242 االبتعاث مدير إدارة خالد محمد سليمان

 0994920 سكرتير المشرف العام معدي صالع عسيري

 0994202 قسم االبتعاث سعد عوض القحطاني

 0994224 قسم االبتعاث عامر علي آل معرج

 0994294 قسم االبتعاث محمد علي الفيفي

 0994299 قسم االبتعاث أحمد محمد عسيري

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اإلدارة القانونية 

       qanoniah@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0994429فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994494 مدير عام االدارة القانونية محمد علي القرني

 0994429 وني مستشار قان سلطان محمد االحمري 

 0994422 سكرتير  مشبب عوض ال طالع 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             إدارة التعاون الدولي 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994294 مدير اإلدارة  عبدالرحمن محمد الفيصل 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             إدارة المتابعة 

       motabaah@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                  0994222فاكس رقم :  

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994242 مدير إدارة المتابعة  عيسى مشبب بن عيسى

 0992122 رئيس قسم التفتيش اإلداري علي ناصر آل حديب

 0994220 قسم التفتيش اإلداري ناصر نوار الشهراني

 0994144 قسم التفتيش اإلداري الد إبراهيم آل سلطان خ

 0994222 رئيس قسم التحقيق اإلداري علي محمد الفليتي

 0994929 قسم التحقيق اإلداري فهد عبدهللا آل مسعود

 0994222 رئيس قسم الرقابة اإلدارية حسن سعيد الويمني

 0994229 قسم الرقابة اإلدارية عبدهللا محمد مداوي

 0994222 رئيس قسم الدعم الفني د أحمد زميع ولي

 0994221 قسم الدعم الفني علي عبدهللا األلمعي

 0994229 سكرتير إدارة المتابعة رافع محمد الشهري 

 0020029 المساعدة إلدارة المتابعة النسائية مها خلف البلوي

 
 
 



                     

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك خالد
83 

  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Higher Education 

King Khalid University 

83 

Administration of Studies & Information 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0202إدارة تحقيق رؤية 

       kku.edu.sa@ فاكس رقم :                         البريد اإللكتروني :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994221 المشرف على مكتب تحقيق الرؤية د. علي بن حسين األمير

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              المدينة الطبية بجامعة الملك خالد 

       kkumc@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994121 المدير التنفيذي للمدينة الطبية  ا.د. فؤاد ادريس 

 0991244 سكرتير المدير العام  تومان  أحمد مريع

 0994494 سكرتير المدير العام  سعيد مرعي مصعود

 0994144 مدير مكتب المدير العام  عبدالرحمن علي العضاضي

 0994442 المشرف على شؤون الموظفين  عامر زايد عسيري 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة االتصاالت اإلدارية 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994414 مدير اإلدارة  عبدهللا حسين األسمري 

 0992209 رئيس قسم الصادر سعيد علي القحطاني 

 0994490 رئيس قسم الوارد سيريإبراهيم محرز ع

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة تقنية المعلومات 

       IT@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0994292فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994424 المشرف فائز العلياني مد. سال

 0994422 مساعد المشرف للبنية التحتية عبدهللا عبدالرحمن فائز االسمري

 0992241 مساعد المشرف للتعامالت االلكترونية وائل سعيد عسيري

 0990029 مساعدة المشرف لشطر البنات أماني محمد عريدان

 0994499 مدير اإلدارة محمد علي آل غانم

 0992222 رئيس قسم االتصال الموحد إبراهيم جابر الشوقبي

 0991194 رئيس قسم الشبكات، وأمن المعلومات حسن حيدر البارقي

 0992224 إدارة المشاريع سعد عبدهللا الرشود

 0994449 ترئيس قسم الدعم الفني ، المعامل واالستديوها ع محمد علي ال علوانفائ

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة التخطيط والميزانية 

       planing @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0994922فاكس رقم :  

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994949 مدير اإلدارة علي بن عائض االحمري

 0994929 مساعد مدير اإلدارة  أحمد بن محمد الرزيني

 0992140 قسم التخطيط عبدهللا بن أحمد آل مرعي 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ستراتيجي إدارة التخطيط اال

       stp@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991222 المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي د. فقيه عبده محمد الربعي

 0994240 مستشار  م. محمد سعد البنا

 0994049 مدير اإلدارة احمد مريع ابوزوعة

 0994212 مساعد إداري أل دليمناصر عوض 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اإلدارة المالية 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :            0994122فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994141 مدير اإلدارة  محمد محسن معشي

 0994144 مساعد مدير اإلدارة فيصل محمد القحطاني 

 0994122 مدير مكتب مدير اإلدارة  عبدهللا محمد فهاد

 0994122 م التدقيقرئيس قس سفر سعيد الشهراني 

 0994100 رئيس قسم الحاسب اآللي فهد علي عسيري

 0994199 رئيس قسم المحاسبة  سرحان سعيد القحطاني 

 0994199 رئيس قسم الصندوق  عائض محمد البشري

  رئيس قسم الحاسبات عائض عبدهللا آل سعيد 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              العامة للتشغيل والصيانة اإلدارة

       khadamat@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991999 مدير عام التشغيل والصيانة موسى سعيد آل مداوي

 0992442 مدير العامسكرتير ال وليد سعد الشهراني

 0992242 مساعد المدير العام م. عامر علي الزيلعي

 0991142 سكرتير مساعد المدير العام فيصل محمد عسيري

 0999424 مدير إدارة الصيانة م. عبدالهادي يعن هللا آل فائق

 0994049 رئيس قسم الميكانيكا والكهرباء م. محمد فرحان الوادعي

 0992222 رئيس قسم اآلالت المكتبية انيخالد عبدهللا القحط

 0994294 رئيس قسم األنظمة الصوتية والمرئية رياض يحي آل مزهر

 0991221 مدير إدارة الخدمات م. فهد محمد عسيري

 0992929 رئيس قسم تنسيق الفعاليات والمؤتمرات محمد احمد عسيري

 0992021 رئيس قسم النظافة حسن احمد غرم الشهري

 0992209 رئيس قسم الزراعة والري لي الشهريفهد ع

 0992202 رئيس قسم الشؤون المالية سالم منصور شبعان

 0991121 رئيس قسم الشؤون اإلدارية ياسر علي قران

 0992204 مدير إدارة الوحدات اإلشرافية عبدالعزيز علي الكاتمي
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              صحيفة آفاق الجامعة 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994412 رئيس التحرير  –المستشار والمشرف على الصحيفة  علي بن شويل القرني  .أ.د

 0994414 نائب رئيس التحرير   يريمحمد إبراهيم العس

 0994420 مدير اإلدارة  حسن بن احمد العواجي 

 0994400 نائب رئيس التحرير التنفيذي  يحي عبد هللا التيهاني 

 0994412 نائب رئيس التحرير الفني  اسعد أبو قاعود 

 0994999 سكرتير المشرف العام  عبد هللا زارب 

 0994492 االخبار  رئيس قسم علي احمد عسيري 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة المستودعات المركزية 

       stores@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :             0994924 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994944 مدير اإلدارة  أحمد محمد ابو قاسم

 0994920 الدعم الفين للنظام اآللي  محمد سعد الدوسري

 0994942 السكرتارية سليمان محمد آل ناصر 

 0994921 ن مستودع الرجيع أمي أحمد حسن آل سليم 

 0994949 ساحة االستالم  سلطان مفرح آل مريع 

 0994942 أمين مستودع القرطاسية  محمد أحمد آل عبود 

 0994992 أمين مستودع الزجاجيات يحيى أحمد شايع 

 0992919 رئيس قسم ساحة االستالم ماجد أحمد عسيري

 0994019 ويات أمين مستودع الكيما سعد عبدهللا آل خويتم 

 0992921 أمين مستودع األثاث  عبدالكريم برغش الشهراني 

 0994249 أمين مستودع األجهزة  حسن محمد الشرفي

 0992492 (2طباعة محاضر االستالم نموذج رقم )قسم  أحمد عبدهللا السوادي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة الحركة والنقل 

       AL7arkh@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :        0999292: فاكس رقم 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0999112 مدير اإلدارة  محمد علي األسمري 

 0999292 رئيس قسم النقل  خالد معيض القحطاني 

 0999141 صيانة رئيس قسم ال محمد عائض القحطاني 

 0999149 رئيس قسم المحاسبة  علي سعيد طراد 

 0999114 رئيس قسم االتصاالت اإلدارية  سعيد صالح سعيد السريعي 

 0999429 رئيس قسم الحركة  خالد علي الشهراني 

 0999194 مدير اإلدارةسكرتير  عائض عبده السعدي 

 0999499 رئيس قسم المتابعة  اسماعيل عائض عسيري
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             إدارة النشر العلمي 

       press@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0994429 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994222 إدارة النشر العلمي  محمد هاشم حسن 

 0994221 مساعد إداري عمر حسين حسن 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة وحدة المؤتمرات والندوات وورش العمل 

       Con@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992424 المشرف على الوحدة د. حامد علي الشهراني 

 0992409 نائب المشرف على الوحدة علي حسين محيا عسيري 

 0991122 مدير مكتب المشرف  عبدهللا مريع الشهراني 

 0992404 قسم حضور وإقامة المؤتمرات  عائض مبارك عسيري

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي 

       asmg@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0999222فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0999444 المدير العام علي فايز ال خزيم

 0999110 سكرتير المدير العام محمد عايض االحمري

 0992492 مدير إدارة االمن علي محمد القحطاني

 0999129 لشؤون اإلداريةمدير ا عبدالرحمن يحيي ال علوان

 0999199 مساعد مدير الشؤون االدارية أحمد محمد سحيبان

 0999149 قسم العالقات والمتابعة حسين ماطر

 0999490 مدير ادارة السالمة والصحة المهنية جميل علي القحطاني

 0999122 مدير مشروع الحراسات االمنية فرع أبها صالح أحمد الحبيني

 0999122 مدير مشروع الحراسات االمنية فرع محايل علي االحمري

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إلدارة العامة للعالقات الجامعية ا

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :            0994422 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994444 مدير اإلدارة  منصور سعيد بن سرحان 

 0994444 سكرتير مدير اإلدارة  يحيى محمد الشهراني 

 0994222 الشؤون اإلدارية والمالية  علي أحمد آل ملحم 

 0994444 التنسيق واالتصال إدارة  اح أمل أحمد عبدالفت
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وحدة المجالت العلمية ووحدة الجمعيات العلمية إدارة 

       aanqi @kku.edu.saالبريد اإللكتروني :                   فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994142 مشرف وحدة المجالت العلمية علي بن عيسى محمد عنقي
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة المشتريات 

       moshhtriat@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0994014فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994040 مدير اإلدارة  سعد علي الشهراني 

 0994022 مساعد مدير اإلدارة  عائض محمد مداوي 

 0994029 اترئيس قسم المناقص عبدالمحسن عبدالعزيز آل ضبعان 

 0994022 رئيس قسم الشراء المباشر  منصور سعيد العكاسي 

 0992292 رئيس قسم االتصاالت  منصور محمد األسمري

 0994012 سكرتير اإلدارة  رياض يحيى البقار 
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 العمادات
 

  عمادة القبول والتسجيل 
             kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :  م:                          فاكس رق

 رقم الهاتف  العمل االسم
 1427777 العميد د. عبدالمحسن القرني

 1427772 وكيل العمادة د.علي آل عبدالمتعالي

 1428382 وكيل العمادة للشئون الفنية د. علي الخالدي

 1427777 مكتب العميدمدير  سيف الزهراني

 1423778 سكرتير العميد عبدالخالق الزيداني

 1427777 سكرتير وكيل العمادة عبدهللا الشريف

 1427818 سكرتير وكيل العمادة للتطوير والجودة عبدالسالم العمري

 1423784 مدير اإلدارة محمد موسى

 1423813 وحدة المتابعة حسن الرزيني

 1427847 ابعةوحدة المت سعد العمري

 1427738 نائب مدير اإلدارة حسن المظلمي

 1427787 االتصاالت اإلدارية أحمد هروبي

 1427778 قسم الدعم الفني أحمد فارس

 0999422 وكيلة العمادة د. حنان السعيدي

 0999494 سكرتيرة الوكيلة هديل

 0999142 مديرة اإلدارة فاطمة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 عمادة شؤون المكتبات 

  Library@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                             0992221فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992290 عميد شؤون المكتبات  د.عبدهللا سعيد آل ناصر 

 0992124 مدير اإلدارة  حمد علي م

 0992199 سكرتير العميد  عبدهللا صالح 

 0991224 سكرتير مدير اإلدارة  عبدالرحمن حسن عبدالهادي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             عمادة التعلم اإللكتروني 

       eltc@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :     0992994فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994442 عميد التعلم اإللكتروني د. فهد بن عبدهللا األحمري

 0991299 مدير إدارة عمادة التعلم اإللكتروني عبدهللا بن محمد آل جهاش

 0992220 إللكترونيسكرتير عميد التعلم ا أحمد بن محمد آل خشب

 0992242 سكرتير وكيل عمادة التعلم اإللكتروني تركي عايض آل مسفر

 0992244 رئيس فريق المشاريع بعمادة التعلم اإللكتروني ناصر بن محمد حدادي

 0992224 رئيس فريق التصميم واالنتاج عبدهللا ناصر روزه
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

       HR@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :         0994222 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994222 العميد د. محمد بن حامد البحيري

 0994220 مدير مكتب العميد  إبراهيم علي حبتر

 0994444 وكيل العمادة د. علي بن جابر العلياني

 0994292 سكرتير وكيل العمادة  محمد يحيى عسيري

 0994244 وكيل العمادة لتطوير الموارد البشرية د. عبدالرحمن بن يحيى القرفي

 0994044 سكرتير وكيل العمادة لتطوير الموارد البشرية وجدي عبدهللا الصرح

 0994419 مدير إدارة التشكيالت اإلدارية النهاريمحمد بن شايع 

 0994949 مدير إدارة شؤون الموظفين احمد عبدهللا ال عبدهللا

 0994222 مدير إدارة شؤون اعضاء هيئة التدريس حسين عائض السعدي

 0994222 مدير إدارة الرواتب يحيى صالح ال بحيص

 0994292 مدير إدارة المتعاقدين صالح بن علي النجراني

 0994419 مدير إدارة التطوير اإلداري محمد بن شايع النهاري

 0994292 مدير إدارة ضمان الجودة محمد يحيى ال ريبة

 0991240 مدير إدارة نظم المعلومات عوض سعد القحطاني

 0992222 مدير ادارة العالقات بالعمادة محمد بن علي القاضي

 0994242 فاترئيس وحدة المل احمد سعيد السبالي 

 0994092 وكيلة العمادة )القسم النسائي( د. أيمان سليمان ميمش

 0994092 سكرتيرة وكيلة العمادة )القسم النسائي( صالحة عسيري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

       DCSCE-KKU@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0999249 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0999222 عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر المكلف د. علي بن محمد ياسر آل ياسر

 0999102 سكرتير العميد غازي معتق عسيري

 0999229 د خدمة المجتمع والتعليم المستمروكيل عمي د. ظافر فراج هزاع الشهري

 0999129 سكرتير الوكيل عبدالمجيد عبدهللا بهران

 0022229 مساعدة العميد د. عبير محفوظ محمد آل مداوي

 0994021 سكرتيرة مساعدة العميد خزماء مبارك البيشي

 0999222 مدير اإلدارة سلطان ظافر األسمري

 0999124 اإلدارة سكرتير مدير علي محمد أحمدي

 0994022 مساعدة مدير اإلدارة لطيفة محمد القحطاني
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              عمادة التطوير األكاديمي والجودة

       ADQD@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :             0994212فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992122 عميد عمادة التطوير األكاديمي والجودة د. عبدالعزيز بن سعيد الهاجري

 0991014 وكيل عمادة التطوير األكاديمي والجودة للجودة د. سعيد بن سعد هادي

 0992122 مدير اإلدارة ي القحطانيإسماعيل هاد

 0994224 مدير مكتب العميد عبدالسالم عبدهللا شعثان

 0994249 سكرتير العميد علي حسن المالكي

 0992121 مدير مكتب الوكيل   طارق حسن خنفور

 0994044 سكرتير مدير اإلدارة عزيز احمد عسيري

 د. حصه محمد آل ملوذ
يمي والجودة لكليات وكيلة عمادة التطوير األكاد
 البنات

0920999 

 0920124 مديرة مكتب الوكيلة أحالم أحمد عسيري
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             عمادة الدراسات العليا 

       dgs@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                            فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991299 العليا تعميد الدارسا د. أحمد يحيى آل فائع

 0991422 وكيل العمادة د. ملفح زابن القحطاني

 0992402 وكيل العمادة للشؤون الفنية د. أحمد محمد الغامدي

 0994219 مدير اإلدارة يحيى عبدالعزيز حشر 

 0999124 العليا توكيلة عمادة الدارسا د. خزام سعيد علي دخيل هللا 

 0999122 مديرة اإلدارة  رزنة فهد علي ال جمعان 

 0999142 مديرة مكتب الوكيلة حنان سليم حسن العمري 

 0999299 سكرتيرة مديرة اإلدارة ماجدة األسمري
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شؤون الطالب عمادة 

       saf-kku@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :              0991202فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994422 عميد عمادة شؤون الطالب   د. عبد هللا بن منصور آل عضيد

 0994121 مدير مكتب العميد  أحمد بن محمد بن علي آل فهده

 0991294 كيل عمادة شؤون الطالب و د. عبدالرحمن بن حسن بن عبده البارقي

 0994494 وكيل العمادة للتطوير والجودة  د. عبدالرحيم بن زاهر بن طالع علي

 0991144 مدير إدارة عمادة شؤون الطالب  علي بن صالح آل دميح

 0999492 وكيلة العمادة لشؤون الطالبات د. فاطمة شعبان محمد عسيري

 0999400 رة اإلدارة لعمادة شؤون الطالبات مدي مريم حسين منصور آل محياء 
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  عمادة البحث العلمي 

   dsosr @kku.edu.saالبريد اإللكتروني :           0991444فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991440 عميد البحث العليمي حامد مجدوع  القرين  2د

 0992221 لعلميوكيل عمادة البحث ا د. محمد سعيد ابو حشره

 0994444 وكيل عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة عبيد محمد البليم 2د

 0991424 وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز والمشروعات البحثية علي ال خزيم القحطاني  2د

 0091222 وكيلة العمادة زهبه عبدهللا سعد ال رائزه  2د

 0991202 ة عمادة البحث العليميمدير ادار ا . خالد ناصر سعيد عواض 

 0991492 مستشار العمادة عطا هللا فرج القط  2د

 0991249 مستشار العمادة د. ايهاب السيد مسعود 

 0992222 مستشار العمادة امير محمد قسطنطينى 2د 

 0992224 مستشار العمادة محمد مصلحي 2ا 

 0991429 المالية علي عبدهللا االسمري 

 0994044 مكتب العميد حمد ذيبان عبدهللا ا

 0994222 المالية عبدالحكيم قاسم الطوق

 0090229 الشطر النسائي ساره عبدهللا عصيدان 

 0090229 الشطر النسائي امل احمد النهاري 
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 المراكز العلمية
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 المراكز العلمية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ز الوثائق والمحفوظات مرك

   hasayedy@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :          0999241 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0999222 المشرف  سالم جبران الخالدي 

 0999422 مساعد المشرف حسن أحمد السعيدي 

 0999491 دعم إنجاز دعم إنجاز 

 0999442 القسم النسوي سامية الشهري 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الملك خالد للبحث العلمي كرسي 

       kkssr @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :         0992929فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991492 المشرف على كرسي الملك خالد للبحث العلمي د. احمد بن يحيى آل فائع

 0991490 مدير مكتب المشرف على الكرسي محمد شعشوع آل تركي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مركز إعداد القادة اإلداريين

       alpe@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                  0992422 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991122 مدير المركز عبدالرحمن بن أحمد الفيفي

 0992424 السكرتارية 

 0994221 مدير اإلدارة منصور بن علي القرني

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0999492 مدير المركز  أ.د حسين بن مانع الوادعي 

 0999492 نائب مدير المركز  مبارك سعيد الشهراني 

 0999129 مدير مكتب المدير  عبدالعزيز علي ال هيازع 

 0999492 سكرتير المركز  فه وزي عبدهللا خلو

 0999120 مستشار المركز  أ.د عصام الدين وراق 

 0999122 مستشار المركز  د سامي محمد عبدهللا 

 0999499 مستشار المركز  د خالد احمد إبراهيم 

 0999490 مستشار المركز  د سامي عبدالجواد خلف
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مركز الموهبة واالبداع وريادة األعمال 

       kkumawhebh@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0992922فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992249 مدير المركز د. محمد خماش المغربي

 0992220 وكيل المركز نيد. فيصل يحيى الماز

 0992429 مدير االدارة المكلف علي ابراهيم عطافي

 0992224 مسؤول االنشطة عبدالمجيد عبدهللا هنيدي

 0994442 سكرتير المدير نايف سليمان آل هادي

 0994222 مسؤول براءات االختراع صالح محمد االلمعي

 0992222 كاتب/ مراسل عبدهللا سعيد االحمري

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ز دراسة الطالبات بالسامرمرك

       girl-center@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0022429فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992444 والمشرفة على كلية التمريض عميدة المركز د. عال علي الحاقان

 0992422 مديرة مكتب العميدة أسماء عبدهللا علي آل عبدهللا

 0994440 دارةمديرة اإل هدى عبدهللا آل مشيط

 0994409 سكرتيرة مديرة اإلدارة صفية محمد عائض السعدي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             المركز اإلعالمي

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991144 المشرف العام على المركز االعالمي  ا.د علي بن شويل القرني 

 0991244 مدير االدارة  سلطان عوض 

 0992402 مساعد مدير االدارة  سعيد العمري 

 0994294 محرر  عبدالعزيز رديف

 0994294 الملف الصحفي ابراهيم طه

 

 مركز حوكمة الشركات
 

     kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :        0994420فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991942 مدير عام المركز ا. عبدالعزيز بن سعد العبيدي

 0994022 مساعد المدير العام د.  محمد صالح باجاحر

 0994299 مدير االدارة عبدهللا علي سعيد عبدهللا

 

 مركز بحوث علوم المواد المتقدمة  
 rcams@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991424 مدير المركز  د. حامد علي آل غرامة

 0991244 ر وحدة العلوم والتقنيةمساعد مدي عبدالعزيز محمد القحطاني

 0991242 باحث بوحدة أأبحاث النحل د. خالد علي خان
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 مركز القياس والتقويم 

   EVAL.CTR@kku.edu.s البريد اإللكتروني :             0992229فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994442 مدير المركز  د. سعيد محمد آل معيض

 0992212 مستشار المركز بدالدايم سكران ا.د. السيد ع

 0992212 سكرتير  سعيد دحيم القحطاني 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مركز البحوث والدراسات االجتماعية  

   ssarc@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :             0992420فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 4929 مدير المركز  د. حسن يحيى الشوكاني 

 4042 مدير إدارة المركز  عبدالرحمن عبدهللا آل مقرح 

 4922 استاذ علم االجتماع  د. مختار عبدالمنعم البسيوني

 4929 ياحث  ناصر أحمد جماح 

 2949 سكرتير  سعود سعيد حموض

 4949 سكرتير  أحمد عامر الشهراني 
 

 معهد البحوث والدراسات االستشارية
   icrs@kku.edu.saالبريد اإللكتروني :            0991010فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991212 ت االستشاريةعميد معهد البحوث والدراسا د. عبداللطيف إبراهيم الحديثي

 0992999 وكيل المعهد د. حسن آل طالع

 0991412 وكيل المعهد للتنفيذ والمتابعة  د. علي الهجري 

 0991012 مدير إدارة المعهد موسى يحيى الداثري 

 0994941 مستشار المعهد  د. عادل حميد يعقوب 

 0991422 سكرتير العميد سعيد عبدهللا ال مسعود 
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 كليات البنين 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية الشريعة واصول الدين 

       shariah@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :         0992910فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991942 عميد الكلية أ.د محمد بن ظافر بن عبدهللا الشهري

 0991992 وكيل الكلية د.أحمد بن عبدهللا الحصيني

ية والتعليميةوكيل الكلية للشؤون األكاديم د.سعد بن علي آل ناشع األسمري  0991202 

 0991222 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي د. ضيف هللا بن هادي الشهري

 0991224 وكيل الكلية للتطوير والجودة د. يحيى بن محمد آل حنش عسيري

 0991229 رئيس قسم القرآن وعلومه د. حسن علي منيع آل غنوم الشهراني

القحطاني د. فهد سعيد هادي آل مالح  0991220 رئيس قسم السنة وعلومها 

 0994449 رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة أ.د. عبدالعزيز عمر القنصل الغامدي

 0991904 رئيس قسم الفقه د. محمد علي محمد القرني

 0991229 رئيس قسم أصول الفقه د. محمد متعب سعيد كردم

س مركز البحث العلميرئي أ.د. عبداللطيف عبد القادر الحفظي  0991492 

 0992119 رئيس وحدة األنشطة التوعوية والثقافية د. محمد بن محمد الراجحي

 0992119 نائب رئيس وحدة األنشطة التوعوية والثقافية  د. سعيد بن مرعي السرحاني

 0991290 رئيس وحدة الجداول واالختبارات د. محمد أحمد محمد معيض الحواش

مد كحيلد. أسامة أح  0992490 مسجل البكالوريوس 

 0991920 مسجل الدراسات العليا د. محمد أحمد أمان

 0994212 مسؤول المعادالت  د. محمد يوسف علي صغير

 0991219 رئيس لجنة االختبارات  د.علي موسى فقيهي

 0991221 رئيس وحدة النشاط الطالبي رئيس نادي الشريعة د.مساعد عبدالرحمن آل جابر القحطاني

 0992220 المرشد األكاديمي لطالب الشريعة د.عوض أحمد صالح الناشري الشهري

 0992220 المرشد األكاديمي لطالب أصول الدين د.محمد سعيد محمد كدم

 0991942 مدير إدارة الكلية عبدهللا سعد آل مبارك عسيري

 0991294 سكرتير عميد الكلية سعيد محمد عبيد الوثالن السبيعي

 0991200 سكرتير وكيل الكلية  خالد محمد عبدهللا العاصمي

 0991941 سكرتير وكيل الكلية للشؤون األكاديمية والتعليمية سعيد يحيى محمد العريدي

 0991222 سكرتير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي مشبب محمد مشبب نخاع الشهراني

يل الكلية للتطوير والجودةسكرتير وك عبدهللا أحمد محمد عسيري  0994992 

 0991044 سكرتير قسم القرآن وعلومه محمد بن سعيد الشهراني

 0991221 سكرتير قسم السنة وعلومها هادي ضيف هللا علي الشهري

 0994212 سكرتير قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  حسن بن علي حسن األسمري

 0999224 سكرتير قسم الفقه محمد أحمد عسيري

 0991422 سكرتير قسم أصول الفقه فهد علي محمد آل حالل الشهري
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 كلية التربية

       col-edu@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0992921 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
عبدهللا بن علي آل كاسي د.  0991224 عميد الكلية 

عماد علوان د. للشؤون األكاديميةوكيل الكلية    0991222 

عبدهللا بن سعد العمري د.  0991404 وكيل الكلية للدراسات العليا 

محمد زيدان آل محفوظ د  0992922 وكيل الكلية 

ثابت آل كحالن د.  0992242 وكيل الكلية للتطوير والجودة 

 0991210 مدير اإلدارة عوضة بن مبارك آل فهيد

 0991092 سكرتير العميد حمود سحاري

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية العلوم اإلنسانية 

       Cohusc@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0992924فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991422 عميد الكلية  أ. د. يحيى بن عبدهللا الشريف  

 0991222 مدير مكتب عميد الكلية  متعب محمد األسمري 

 0991220 وكيل الكلية  د. عبدالعزيز عبدهللا أبو داهش

 0992922 وكيل الكلية التطوير و الجودة  . خالد سعيد أبو حكمة د

 0991042 وكيل الكلية للدراسات العليا  د. قاسم أحمد آل قاسم 

 0991442 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها د. أحمد عبدهللا التيهاني 

 0991901 رئيس قسم التاريخ  د. سعيد مشبب القحطاني 

 0992194 رئيس قسم الجغرافيا  ح د. سعد جبران آل مال

 0991242 رئيس قسم اإلعالم و االتصال أ. د. علي شويل القرني 

 0991000 مدير اإلدارة  صالح بن حسن المتحمي 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية العلوم 

       ahalqomry@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :      0992020 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991121 عميد الكلية  د. سليمان عبدهللا آل مان 

 0994240 وكيل الكلية األكاديمي  د. علي عبدهللا الشاطي

 0991919 وكيل الكلية اإلداري  د. متعب معجب القحطاني 

 0991112 رئيس قسم الكيمياء مد علي عسيريد. مح

 0991114 رئيس قسم األحياء د. محمد مانع القحطاني

 0991129 رئيس قسم الرياضيات  د. ابراهيم مفرح المنجحي

 0991124 رئيس قسم الفيزياء د. علي محمد الشهري 

 0991022 مدير اإلدارة  علي حسن القمري 

 0999222 رتير مدير اإلدارة سك علي عبدهللا الحق الشهراني 

 0992201 سكرتير عميد الكلية  علي محمد مفرح آل عائض

 0991122 مدير مكتب العميد  ناصر محمد خلبان 
 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك خالد
83 

  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Higher Education 

King Khalid University 

83 

Administration of Studies & Information 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية الطب 

       kku.edu.sa@ فاكس رقم :                         البريد اإللكتروني :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991110 عميد كلية الطب  ا.د سليمان محمد الحميد 

 0991122 وكيل الكلية للشؤون االدارية  د. يحيى حسن الفلقي 

 0991142 ديمية وكيل الكية للشؤون األكا عبدالمحسن السبعاني  رد. ناص

 0991149 وكيل الكلية للتطوير والجودة  محمد ال جاليه  لد. إسماعي

 0991294 وكيل الكلية للشؤون السريرية  محمد النعمي   مد. إبراهي

 0992222 رئيس قسم االحياء الدقيقة  الحكمـي  دد. احم

 0991229 رئيس قسم علم االمراض  ال شريم  كد. مبار

 0991112 رئيس قسم الجراحـة لرحمن باوهاب عبدا دد. محم

 0991229 رئيس قسم الباطنـه  راشـد الغامـدي رد. بد

 0991222 رئيس قسم طب االسرة والمجتمع  محمد الموسـى ند. حس

 0991442 رئيس قسم صحـة الطـفـل  القصـادي دد. محم

 0991222 رئيس قسم التشريح  الغامدي  رد. منصو

 0991214 رئيس قسم وظائف االعضاء  شم ال ها دد. فهي

 0991224 رئيس قسم الكيمياء الحيويه  صمغان  ضد. عو

 1099222 رئيس قسم النساء والوالدة  اسكندر  حد. ممدو

 0991299 مدير ادارة كلية الطب  يحيى مفرح ابوحمـاد 

 0991292 مدير مكتب العميد  الحق سعيد الحق اليزيدي 

 0991202 سكرتير عميد كلية الطب  الحمري عائض محمد سفر ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية االعمال 

       cafs.info@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :     0992429فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992414 عميد الكلية  هد. فايز بن ظفر

 0992441 وكيل الكلية  د. عبدالسالم سعيد الغامدي 

 0991499 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  د. علي فايع محمد آل حسن 

 0991212 وكيل الكلية للتطوير والجودة د. حسين محمد عامر آل عبيد 

 0991949 رئيس قسم نظم المعلومات  د. محمد أحمد عامر الغبيري

 0991240 رئيس قسم القانون  د. أحمد محمد ساتي

 0991924 رئيس قسم التسويق والتجارة اإللكترونية  د. فتحي سالم صالح الكالبي

 0994919 رئيس قسم المحاسبة  د. خالد مقبول آل ساكب

 0991421 رئيس قسم إدارة األعمال  د. حمود محمد سعد آل عمر 

 0991922 كلية مسجل ال مهند علي الحاقان 

 0991929 المرشد األكاديمي محمد ابراهيم محمد 

 0994292 مدير اإلدارة  فايز سعيد آل شليل

 0991422 سكرتير العميد  محمد عبدهللا القحطاني 

 0991100 سكرتير وكيل الكلية  فارس سلمان الشهراني 

 0994491 سكرتير قسم إدارة األعمال  اسماعيل محمد حمدان 

 0994224 سكرتير قسم المحاسبة  د يحيى األلمعي احم

 0994210 سكرتير قسم نظم المعلومات اإلدارية  سعيد علي الحمادي

 0992420 سكرتير وكيل الكلية للشؤون األكاديمية  عائض علي عسيري 

 0992190 سكرتير قسم التسويق  سعيد سفر سالم الشهراني 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية علوم الحاسب اآللي 

       csc@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                        0992924فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991444 عميد الكلية د. علي بن محمد قروي 

 0992224 يس قسم نظم المعلوماترئ د. محمد صالح الصقر 

 0991102 رئيس قسم هندسة الحاسب اآللي د. محمد هادي يحيى الشمري 

 0992491 رئيس قسم هندسة الشبكات واالتصاالت د. أشرف محمود عبد الرحمن رزق

 0994242 رئيس قسم علوم الحاسب اآللي د.ياسين المختار الحاج

 0991910 مدير اإلدارة أ.سعد سعيد العمري 

 0992024 مدير مكتب العميد م.محمود سعد العرب 

 0994912 سكرتير مدير اإلدارة امجد حسن عسيري 

 مساعدة عميد الكلية ـ شطر الطالبات  د. أريج محمد عسيري
0091222 

0294 

 د. سارة هاني أبو غزاله 
وكيلة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية ـ شطر 

 الطالبات
0992429 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية الهندسة

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :         0992920فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991292 عميد الكلية د. إبراهيم إدريس فلقي

 0991211 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية آل مسفر د. محمد خلوفة مولع

 0992249 وكيل الكلية للتطوير والجودة د. سالم أحمد القرني

 0994124 رئيس قسم الهندسة الكهربائية د. محمد فراج محمد فراج

 0992202 رئيس قسم الهندسة الكيميائية د. ياسر محمد فهمي محمود

 0994129 س قسم الهندسة المدنيةرئي د. نبيل بن بو هالل بن كحلة

 0992202 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية د. فوزي بن البشير عسكري

 0991022 رئيس قسم الهندسة الصناعية د. محمد علي عبدالفتاح منصور

 0991214 مدير إدارة الكلية عبدالعزيز سعيد الحق

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية اللغات والترجمة 

       en.coll@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992222 كلية العميد  د . عبد هللا بن مفرح آل ملهي

 0991040 الكلية  سكرتير عميد خالد بن عبد هللا االسمري

 0991222 كلية الوكيل  د . يحيى بن محمد عسيري

 0991042 كليةالسكرتير وكيل  سعيد بن مشبب أبو مدرة

 0992240 وكيل الكلية للدراسات العليا د . عبد الخالق القحطاني

 0991222 سكرتير وكيل الكلية للدراسات العليا إبراهيم المازني

 0991092 كيل الكلية للتطوير والجودةو د. محمد بن شعيب عسيري

 0991020 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية د. منصر الهمامي

 0991992 رئيس قسم الترجمة د. خالد أبو ملحة

 0991912 كلية المدير إدارة  محمد بن يحيى آل قعيص
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية الصيدلة 

       pharm-coll@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :       0992022فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991122 عميد كلية الصيدلة عبدالرحمن صالح عبدهللا الصيعريد. 

 0991402 وكيل كلية الصيدلة محمد يزيد يحيى غزوانيد. 

 0991222 وكيل كلية الصيدلة للشؤون االكاديمية حمحوم يحيى سعيد آلد. 

 0992020 مدير االدارة سعيد علي صالح ال مانع

 0994102 سكرتير العميد عبدهللا سلمان يحيى جمعان

 0994192 سكرتير العميد عايض القرني

 0991142 سكرتير وكيل كلية الصيدلة حسن سعد حيدان

 0991220 وكيل الكلية للشؤون االكاديمية سكرتير يحيى محمد يحيى آل حمود

 0994249 سكرتير مدير االدارة مشبب عبدالرحمن الذيب

 0991122 رئيس قسم الصيدلة السريرية عبدهللا محمد عبدالرحمن الشهريد. 

 0991299 رئيس قسم الصيدالنيات محمد فتحى محمد ابراهيم د. 

 0991124 رئيس قسم العقاقير شيفاكومار انادوريد. 

 0991114 رئيس قسم الكيمياء كومار فينكيتيساند. 

 0991119 رئيس قسم علم االدوية جستين لويسد. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991192 عميد الكلية  د. حامد عوضه األحمري

 0991190 مدير مكتب عميد الكلية  محمد سعيد الوادعي 

 0992449 وكيل الكلية لشؤون التدريب  د. محمد حسن مكاوي 

 0994022 تطوير األكاديمي والجودةوكيل الكلية لل د. عبدالرحيم رفدان حكمي

 0991190 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية  حسين محمد آل محي  

 0992412 رئيس قسم علوم المختبرات الطبية  د. حامد سعد آل فائع

 0991211 سكرتير وكيل الكلية  عبدالكريم محمد آل حدله 

 0992222 للشؤون السريرية سكرتير وكيل الكلية  أحمد محمد الشهراني 

 0992012 االتصاالت اإلدارية  رياض عبدالكريم 

 0992124 مكتب االمتياز احمد علي إبراهيم 

 0992042 سكرتير رئيس قسم علوم المختبرات سلطان سعيد عسيري 

 0992244 عيادات األشعة  د. محمد سعد الدين 

 0991444 مدير اإلدارة  عبدهللا يحيى أبو داهمه 

 0992992 منسق قسم العالج الطبيعي  د. محمد عبدالحميد سالم 

 0991092 المرشد األكاديمي ورائد النشاط د. عروة أنور 

 0991412 مسجل الكلية  د. محمد رجب 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية طب األسنان 

       dentistry @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :               0992222فاكس رقم :  

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991212 عميد كلية طب األسنان  د. إبراهيم بن سليمان الشهراني 

 0994994 وكيل كلية طب األسنان للشؤون األكاديمية  د. عادل بن سعيد آل عبيد 

 0992209 وكيل كلية طب األسنان للشؤون السريرية  د العزيز بن سعد أبو ملحه د. عب

 0992492 وكيل كلية طب األسنان للتطوير والجودة  د. عبد العزيز بن محمد الشهراني 

 0992292 رئيس قسم التعليم الطبي لألسنان  أ.د. رافي أحمد توقو

 0992249 تعاضة السنية رئيس قسم االس د. محمد بن عبد الرحمن الفارسي

 0992249 رئيس قسم طب األنسجة المحيطة باألسنان  د. نبيه بن عبد هللا القحطاني 

 0992222 رئيس قسم إصالح األسنان د. يوسف بن عبد هللا القرني 

 0992294 رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين  د. سعد بن محمد القحطاني

 0994214 س قسم طب أسنان األطفال والتقويم رئي د. سالم بن مهدي آل معمر

 0992222 رئيس قسم علوم التشخيص وبيولوجيا الفم د. خليل بن إبراهيم عسيري 

 0992292 مدير مكتب عميد الكلية  هاني السعيد عبد العزيز 

 0992224 سكرتير عميد الكلية  عادل محمد األحمري

 0992222 كلية مدير إدارة ال تركي عبد الرحمن آل مبارك 

 0991242 مساعد مدير اإلدارة  ماجد علي آل سعد 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

       chs_@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :           0992092فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991214 عميد الكلية د. مشيعل بن مشعل العلياني

 0991992 وكيل الكلية د. عبدهللا بن عبدالمحسن السبعاني

 0991224 وكيل الكلية للتطوير والجودة د. احمد عبدهللا محمد

 0991219 مدير االدارة سلطان ناصر ال عواض

 0994142 الشؤون التعليميةمشرف  عوض فهد القحطاني

 0991994 سكرتارية مكتب العميد فهد علي مشبب 

 0991990 سكرتارية مكتب الوكيل علي سعد الشهراني

 0991422 رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة طالل بن طلق الشلوي

 0991222 رئيس قسم الصحة العامة موسى محمد المثيبي

 0991299 رئيس قسم التخدير د. ناظم ناصر 

 0991422 رئيس قسم تقنية االسنان د. فيسونات غرومورتي

 0994444 مساعدة عميد الكلية ـ شطر الطالبات د. أماني حمد شريق 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية التمريض بخميس مشيط

       chs_abha@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :            0992092: فاكس رقم 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991214 عميد الكلية د. مشيعل بن مشعل العلياني

 0991992 وكيل الكلية د. عبدهللا بن عبدالمحسن السبعاني

 0991224 وكيل الكلية للتطوير والجودة د. احمد عبدهللا محمد

 0991219 مدير االدارة ناصر ال عواض سلطان

 0994420 شطر الطالبات –مساعدة عميد الكلية  د. هانم عبدهللا محمد

 0994142 مشرف الشؤون التعليمية أ. عوض فهد القحطاني

 0991994 سكرتارية مكتب العميد فهد علي مشبب 

 0991221 رئيس قسم علوم التمريض أ. يحيى اسعد الفيفي

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تمع بخميس مشيطكلية المج

       kmcc @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                      0994490فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992222 عميد الكلية د. أحمد بن علي ال مريع

 0994449 وكيل الكلية د. علي ال مرزوق

 0994224 وكيل الكلية للتطوير والجودة د. محمد ظافر القحطاني

 0994422 مدير االدارة تركي مفلح القحطاني

 0994492 مدير مكتب العميد عبدالملك التمني

 0994422 شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين علي الحارثي

 0994299 رتير وكيل الكلية للتطوير والجودةسك محمد فهد ال عاطف

 0994422 رئيس قسم علوم الحاسب محمد عزيز الشهري

 0994409 رئيس قسم العلوم االدارية وتقنياتها د. عاطف فتحي سالم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :               0242122 فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0242024 عميد الكلية  د. إبراهيم آل قايد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية المجتمع بمحايل عسير

       aalsaeg@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
    0222942     عميد الكلية            د. أحمد بن حسن آل عامر

       0242022     مدير اإلدارة           عواض بن محمد الصائغ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كلية العلوم واآلداب بتنومة

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                        فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0991229 لكليةعميد ا أ.د عبدالعزيز إبراهيم الفقية

 0991222 وكيل الكلية د. محمد صالح الدين

 0991201 رئيس قسم اللجة االنجليزية د. واصل حسن محمد أحمد

 0991210 رئيس قسم علوم الحاسب د. أيمن نايف الحاليبة

 0991224 مدير االدارة أ. علي سعيد ال مسفر الشهري

 0991292 مدير مكتب العميد أ.عبدالعزيز عايض االحمري

 0991294 سكرتير مدير االدارة أ.علي عبدالحمن االسمري

 0991229 عميد الكلية أ.د عبدالعزيز إبراهيم الفقية

 0991222 وكيل الكلية د. محمد صالح الدين

 0991201 رئيس قسم اللجة االنجليزية د. واصل حسن محمد أحمد
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 كليات البنات 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية االقتصاد المنزلي 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :  :                           فاكس رقم

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0990242 عميدة الكلية الغريس د. فوزية على

 0990244 وكيلة الكلية د. عبير عبده

 0990212 وكيلة الجودة د. سمر قنونه

 0990222 رئيسة قسم االقتصاد المنزلي د. رندا الخرباوي

 0990224 مديرة مكتب االدارة فايزة السلمي

 0990220 مسجلة الكلية حصه االسمري

 0990222 العميدةمديرة مكتب  فاطمه عامر عسيري

 0990229 سكرتيرة مكتب وكيلة الكلية زهراء حبتر

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كلية العلوم بأبها 

   Scg-abha@kku.edu.saي:البريد اإللكترون        0920122: فاكس رقم 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0920242 مساعدة عميد الكلية  د. بدرية محمد السرحاني 

 0920199 مديرة مكتب مساعدة عميد الكلية  حليمة ناصر آل مجثل 

 0920222 وكيلة الكلية  د. منال محمد القرني 

 0920109 سكرتيرة الوكيلة  عزيزة محمد آل خبية 

 0920241 طالبات مديرة مكتب شؤون ال هدى عبدهللا المغيدي 

 0920242 وكيلة الموهبة واإلبداع  د. فاطمة علي الزهراني 

 0920292 مشرفة  قسم الكيمياء د. خديجة سعد آل نمشه

 0920290 مشرفة قسم األحياء  د. عائشة عبدهللا العمري 

 0920299 مشرفة قسم الفيزياء  أ. منى عبدالعزيز الشهراني 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الطالباتكلية التربية 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0920202 مساعدة العميد  أ. د. لبنى  حسين العجمي  

 0920244 وكيلة الكلية  يحيى الفيفي  د. نورة

 0920222 المديرة اإلدارية  نصرة االسمري

 0920221 سكرتيرة مساعدة العميد فايزة القحطاني 

 0920242 سكرتيرة مساعدة العميد  جواهر االحمري 

 0920422 سكرتيرة وكيلة الكلية شؤون طالبية  سعدى عبدالعزيز القحطاني

 0920414 رتيرة وكيلة الكلية للشؤون االكاديميةسك يسرا ال سليمان 

 0920492 مشرفة قسم أصول التربية  أ. عائشة فايع  الحياني

 0920499 مشرفة التدريب الميداني  أ. سعدى شامان 

 0920490 سكرتيرة مناهج وطرق تدريس صالحة الشهراني 

 0920204 مشرفة قسم المناهج وطرق التدريس د. بدرية أبو حاصل 

 0920491 مشرفة قسم اإلدارة واالشراف التربوي  د. نجوى أبو عوه

 0920421 مسؤولة شؤون الموظفات )االداريات( وفاء ال حيافة 

 0920424 العالقات العامة  هنادي الشهراني 

 0920204 امينة المكتبة العامة سالمة عايض القحطاني 

 0920492 التطوير والجودة  ظبيه القحطاني 

 0920499 مشرفة النشاط الطالبي  . سحر موسى د

 0920492 مشرفة قسم التقنيات  أ. فاطمة شايع  الغامدي 

 0920249 رئيسة قسم رياض األطفال  د. ماجدة فتحي 

 0920492 سكرتيرة قسم رياض األطفال  شريفة محمد فايع 

 0920292 مشرفة قسم علم النفس  د. عائشة  مريع عسيري 

 0920404 مشرفة قسم التربية الخاصة  الخميسي  أ. زهراء

 0920420 سكرتيرة قسم التربية الخاصة  مهرة عبدالعزيز القحطاني 

 0920404 سكرتيرة قسم الدراسات العليا  خيرية الصرح 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية العلوم اإلدارية والمالية شطر الطالبات 

       cbkku_stud @kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0920210 مساعدة عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية أ. سارة محمد ال مشافي

 0920222 عميدمديرة مكتب مساعدة ال زينه علي عسيري

 0920212 مشرفة قسم إدارة االعمال أ. داليا سلمان الحربي

 0920212 سكرتاريا مشرفة قسم إدارة االعمال شريفه سعيد الحضيري

 0920212 مشرفة قسم المحاسبة د. نبوية علي عبدهللا 

 0920212 سكرتاريا مشرفة قسم المحاسبة سالمة احمد المازني

 0920414 يرة االدارةمد منى إسماعيل عسيري
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية العلوم اإلنسانية شطر الطالبات 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0920002 مساعدة عميد الكلية  ير عيسى مرعي القحطاني د. سه

 0920021 وكيلة الكلية مساعدة عميد الكلية  ا. رزنة مفلح سعد القحطاني 

 0920024 مديرة مكتب مساعدة عميد الكلية  وفاء عبدالوهاب القحطاني 

 0920099 مشرفة قسم اللغة العربية  د. خديجة الحسين الحفظي 

 0920244 مشرفة قسم التاريخ  ت علي السرحاني د. فاطمة ثاب

 0920044 مشرفة قسم الجغرافيا  ا. مريم محمد هادي مباركي 

 0920122 مشرفة قسم اإلعالم واالتصال  ا. نورة عبدالقادر علي عامر

 0920202 مساعدة مديرة اإلدارة  شايخة ظافر علي الشهري 

 0920990 ة مدير اإلدارة سكرتيرة مساعد عائشة محمد عبدهللا جراش 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية الشريعة وأصول الدين شطر الطالبات 

       shariah@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                  0992910فاكس رقم : 

 هاتف رقم ال العمل االسم
 0920002 مساعدة عميد الكلية د. دولة محمد مانع

 0920901 سكرتيرة مساعدة عميد الكلية فوزية أحمد القحطاني

 0920044 وكيلة مساعدة عميد الكلية د. أمل عبدهللا السرحاني

 0920919 رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية أ.فاطمة عبده دغريرى

 0920929 سم الدراسات اإلسالميةسكرتيرة رئيسة ق بدرية حسن عسيري

 0920920 مساعدة المدير اإلداري للكلية عايشة حسن عسري

 0920999 العالقات العامة بير عايض العسيري

 0920422 الشؤون المالية للطالبات منيره عايض العسيرى

 0920994 شؤون الطالبات ريم منصور مالهي

 0920924 يامنسقة الدراسات العل حليمة شويل عسيري أ.

 0920924 رئيسة وحدة التوعية الفكرية د. كاملة منصور آل مقبل

 0920224 سكرتيرة وحدة التوعية أ.هناء عبد ارحمن سرور

 0920924 سكرتارية التوجيه واإلرشاد صالحة سعد مشبب الشهراني

 0920929 مشرفة اجتماعية نالة أحمد عسيري
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية المجتمع بأبها 

       e.e.g@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0920440 عميدة الكلية  د.منيرة أبو حمامة

 0920420 كلية وكيلة ال د. سامية مصطفى

 0920429 وكيلة الكلية للتطوير والجودة د. أمينة رأفت

 0920429 رئيسة قسم العلوم االدارية أيمان االحمري

 0920420 رئيسة قسم علوم الحاسب إيمان القيسي

 0920422 مديرة مكتب العميدة خديجة خماش

 0920424 مديرة االدارة خيرية الشهراني

 0920402 العميدة  سكرتيرة نمشه الفيصل

 0920402 سكرتيرة العميدة  جميلة عسيري

 0920400 سكرتيرة الوكيلة  ايمان عوير

 0920492 المنسقة اإلعالمية ليلى الشمراني

 0920499 سكرتيرة وكيلة الكلية للتطوير والجودة أمل ال حسن

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها شطر الطالبات 

       azasmari@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                    فاكس رقم :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992449 مكتب مساعدة عميد الكلية  ا. عزه عوض األسمري 

 0992490 رئيسة قسم األشعة  ي ا. ندى علي مفرح آل مله

 0992429 رئيسة قسم المختبرات  ا. مها أحمد محمد عسيري 

 0994922 رئيسة قسم العالج الطبيعي  ا. بتول عبداالله آل خميس

 0992404 مساعدة مدير اإلدارة  ا. فاطمة عبدهللا آل عامر 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية اللغات والترجمة شطر الطالبات 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0920009 مساعدة عميد كلية اللغات والترجمة د. سعاد محمد ال نقير

 0920022 مديرة مكتب مساعدة العميد فاطمة محمد حسن اليزيدي

 0920042  مساعدة عميد كلية اللغات والترجمةوكيلة  د. سالمة مصلح القحطاني

 0920042 سكرتيرة وكيلة الكليه رويدا علي عكفي أبو شاهرة

 0920099 مشرفة القسم  د. منى عبدهللا ظافر الشهري

 0920922 سكرتيرة مشرفة القسم هند محمد ال مداوي

 0920202 منسقة الدراسات العليا د. شنيفاء محمد القرني

 0920209 مساعدة مدير االدارة عطرة محمد ال رفدة

 0920004 مسجلة الكلية عائشة نصير محمد مرعي
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية الطب شطر الطالبات 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992449 مساعدة عميد الكلية لشطر الطالبات د. سارة علي عبد الخالق

 0992404 ية لكالمساعدة مدير إدارة  فاطمة يحيى آل مهدي

 0992494 بالكليةوات هيئة التدريس والموظفات شؤون عض هناء عايض علي عسيري

 0992400 سكرتيرة مساعدة عميد الكلية شطر الطالبات وفاء صالح عبدهللا

 0990922 شؤون الطالبات بكلية الطب بالمركز الجامعي فاطمة عايض هياش

 0990229 منسقة الكلية شطر الطالبات د. هايدي رفعت محمد

 0990099 ة طب االسرة والمجتمعمنسق أ.د. شمس النهار خليل

 0990492 منسقة قسم الكيمياء الحيوية د. هناء ماهر

 0990292 منسقة قسم علم االمراض د. اماني عمر الرفاعي

 0990294 منسقة قسم الطب الشرعي د. سعاد مسعد

 0990929 منسقة قسم التشريح د. زينب مختار سليمان

 0990401 وظائف األعضاء منسقة قسم علم د. ايمان فاروق خليل

 0994929 مكتب شؤون الطالبات مركز عسير ريم علي آل مزهر

 0994912 معمل المهارات السريرية بيان مرعي القحطاني

 0994922 منسقة قسم أمراض النساء والتوليد أنجود عبدهللا اليوسفي

 0994922 منسقة قسم أمراض النساء والتوليد زكية علي أبو عيه

 0990294 المكتب األكاديمي للكلية شطر الطالبات بالسامر ا التاج ود. رحاب العانيد. لين

 0990999 وحدة خدمة المجتمع د. ايمان النشار

 0990401 وحدة اإلرشاد األكاديمي د. إيمان فاروق

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية الصيدلة شطر الطالبات 

       kku.edu.sa@ البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم

 مساعدة عميد كلية الصيدلة  د. داليا أحمد المغاسلة 
0091222 

2904 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية علوم الحاسب اآللي شطر الطالبات 

       areej.alasiry@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992442 مساعدة عميد الكلية  د. أريج محمد عسيري

 0992429 م المعلوماتمنسقة قسم نظ د. سارة الغزالة

 0992420 منسقة قسم علوم الحاسب د. نيرمين 

 0992422 منسقة الجودة إيمان القحطاني

 0992402 مساعدة مدير إدارة الكلية فاطمة االسمري

 0992422 سكرتيرة مساعدة عميد الكلية جميلة القحطاني
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية التمريض بابها 

       akhayri@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                   فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992444 عميدة كلية التمريض  د. عال علي الحاقان

 0992429 وكيلة كلية التمريض ا. سحر الشهراني

 0992401 مديرة إدارة كلية التمريض عائشة الخيري

 0992409 مكتب سكرتاريا الوكيلة خلود عسيري

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية األعمال شطر الطالبات 

       kku.edu.sa@ لكتروني :البريد اإل                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0990210 مساعدة العميد  ا. سارة محمد آل مشافي 

 0990212 المشرفة على قسم المحاسبة  نبوية علي أحمد 

 0990212 المشرفة على قسم إدارة األعمال داليا سلمان الحربي 

 0990210 مدير مكتب مساعدة العميد  زينة علي عسيري

 0990414 مساعدة مدير اإلدارة  منى اسماعيل عسيري

 0990212 سكرتيرة مشرفة قسم اإلدارة  شريفة سعيد آل حضيري

 0990212 سكرتيرة مشرفة قسم المحاسبة  سالمة احمد عسيري

 0990212 مسجلة الكلية  أسماء علي الشهراني 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط

       Sec-Khmis@kku.edu.sa فاكس رقم :                         البريد اإللكتروني :

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994222 عميدة الكلية  د. سراء عبدهللا أبو ملحة 

 0994242 يلة الكلية وك د. سلطانه محمد الشهراني 

 0994224 رئيسة قسم اللغة العربية  د. مواهب ابراهيم 

 0994222 رئيسة قسم الحاسب اآللي  مهرة سعد آل عليان 

 0994220 رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية  أسماء أحمد عسيري 

 0994222 مديرة اإلدارة  شفياء ناصر آل داوود

 0994149 العميدة مديرة مكتب  هيلة منصور الشهارني 

 0994294 سكرتيرة العميدة ليلى سعيد القحطاني 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية العلوم واآلداب بأحدرفيدة 

       collage.ahadrifidah@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :     0420922فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0429422 العميدة د. سلمى عبدهللا حسن الغرابي

 0422194 وكيلة الكلية د. أسماء فاروق أحمد صالح

 0420221 مديرة مكتب العميدة صالحة محمد حميدي 

 0422492 مديرة اإلدارة فاطمه محمد سعد ظفير 
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 المجمع األكاديمي بفرع تهامه  كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات
  hcg-mohail@kku.edu.saالبريد اإللكتروني :                        -فاكس رقم : 

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0994244 عميدة الكلية  أ/ صالحه حسين سعد األحمري

 0994241 وكيلة الكلية  أ/ فاطمة أدم جابر 

 0994922  رئيسة القسم د/ درية حسين ميرغني 

 0904242 مديرة اإلدارة  فاطمة عبدالرحمن محمد األسمري

 0994242 سكرتارية العميدة  عائشة أحمد علي آل سعيد

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 

       aasirii@kku.edu.sa البريد اإللكتروني :                   فاكس رقم :      

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0992444 مساعدة عميد الكلية  د. حليمة عبدهللا الرافعي 

 0994222 وكيلة الكلية  أحالم معدي عسيري

 0994212 وكيلة شؤون الطالبات  رحمة أحمد عبده

 0994212 االقتصاد المنزلي رئيسة قسم  حنان فائع عسيري 

 0994224 الكيمياء رئيسة قسم  صالحة علي معدي 

 0994294 اللغة العربية  رئيسة قسم  سمية عكاشة 

 0994292 الدراسات االسالمية رئيسة قسم  هالة أحمد بيومي 

 0994244 مشرفة قسم اللغة االنجليزية  اروى حزب هللا السنيدي 

 0994201 الرياضيات  ة قسممشرف فاطمة أحمد عباس 

 0994222 نظم المعلومات  مشرفة قسم أميرة السر طيفور 

 0994222 الفيزياء  مشرفة قسم شريفة محمد علي

 0994220 مساعدة مدير االدارة  صالحة أحمد عمر 

 0994299 مديرة  مكتب  مساعدة العميد ليلى جابر عسيري 

 0994299 عميدمديرة  مكتب  مساعدة ال فاطمة الضوان

 0994229 سكرتيرة مكتب  مساعدة العميد خديجة فلقي

 0994222 مديرة مكتب وكيلة الكلية  صالحة مرضي 

 0994222 سكرتيرة مكتب وكيلة شؤون الطالبات  زرعة علي محمد  –بكرية علي محمد 

 0994211 سكرتيرة مساعدة مدير االدارة )شؤون المتعاقدات( عزيرة علي عبدهللا 

 0994220 سكرتيرة مساعدة مدير االدارة )شؤون الموظفات ( شمعة جابر الفاهمي 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كلية العلوم واآلداب والمجتمع برجال ألمع 

       kku.edu.sa@ تروني :البريد اإللك                فاكس رقم :         

 رقم الهاتف  العمل االسم
 0922124 عميدة الكلية عبير زاهر عواض االلمعي

 0422242 مديرة االدارة زهراء محمد فايع

 
 


