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طبيعة العمل

هاتف المكتب او الجوال

اإليميل الرسمي

األسم
ا.د.محمد علي مانع القحطانى

رئيس القسم

7775

mueaalqahtani@kku.edu.sa

ا.د.علي عبدهللا محمد الشاطي

عميد الكلية

7767

aaashati@kku.edu.sa

ا.د.سعد محمد عائض دعجم

وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية واألكاديمية

9599

saaddajem@kku.edu.sa

أستاذ  -معار

9040

saralomari@kku.edu.sa

ا.د.حسين مانع أحمد الوادعي

أستاذ

4940

HMALWADAI@kku.edu.sa

ا.د.سليمان عبدهللا أحمد آل رمان

أستاذ

8818

salrumman@kku.edu.sa

ا.د.محمد يحي مسعود الفيفي

آمين المجلس العلمي

9009

alfaifi@kku.edu.sa

ا.د.حامد علي حمد آل غرامه

مدير مركز المواد المقدمة
ومركز أبحاث النحل

7935

halgramh@kku.edu.sa

ا.د.محمد علي أحمد الشهري

مدير مركز حيوانات التجارب

7819

mshehri@kku.edu.sa

د.علي صالح عايض الشهري

أ .مشارك

9213

aalshehri@kku.edu.sa

د.خالد مشبب ضيف هللا آل صياد

مدير مركز البحوث بالكلية

7499

alsyaad@kku.edu.sa

د.خالد عبدالعزيز أحمد الزيلعي

أ .مساعد

7277

kazailaie@kku.edu.sa

د.هاشم خضران عبدهللا الزهراني

أ .مساعد

8288

h.alzahrany@kku.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي

9959

ommobarak@kku.edu.sa

ا.عثمان بلغيث محمد الغبيشي

محاضر  -مبتعث

0532313591

ualgopishi@kku.edu.sa

ا.محمد عبيد سالم الشهراني

محاضر  -مبتعث

0547787848

maasalim@kku.edu.sa

ا.عبدالخالق محمد موسى الفيفي

محاضر  -مبتعث

0534393118

amfaifey@kku.edu.sa

ا.علي جميل الشهري

معيد

0568816228

aashehry@kku.edu.sa

ا.محمد يحيى محمد عسيري

معيد

0566688105

mynmaa@gmail.com

ا.د.محمد هاشم محمد احمد

أستاذ

7625

mhashem@kku.edu.sa

د .ابراهيم محمد عيد محمد

أ .مشارك

9581

eeid @kku.edu.sa

د .احمد عبد هللا حسين عبد هللا

أ .مشارك

7335

ahabdllah @kku.edu.sa

مستشار مركز األمير سلطان
للبيئة

4703

smabdullah@kku.edu.sa

أ .مشارك

7627

mfmostfa @kku.edu.sa

ا.د.سعد عبدالرحمن محمد العمري

د.عبيد محمد مبارك البليم

د .سامي محمد احمد محمد
د .محمود فوزي محمود مصطفى
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مستشار عمادة البحث العلمي

7940

elkottaf@kku.edu.sa

د .عطاهللا فرج عطاهللا القط
د .فهمي جاد جاد السعيد

المرشد األكاديمي للقسم

7341

felsaid@kku.edu.sa

د.كامل احمد جبر صالح

مسجل الكلية للبكالوريوس

9679

kasaleh@kku.edu.sa

د.كريم سعيد مرسي سيد

آمين مجلس القسم – منسق
الدراسات العليا

7631

kasayed@kku.edu.sa

أ .مشارك

8437

Mel-neweri@kku.edu.sa

مقرر الجودة بالقسم

0583414564

aabdelrahman@kku.edu.sa

د.أحمد عبدالعزيز عبدالعزيز المنسي

منسق مركز البحوث بالكلية

7334

aelmansi@kku.edu.sa

د.خالد احمد ابراهيم عبيد

مستشار مركز األمير سلطان
للبيئة

8231
4941

Kobayd@kku.edu.sa

د.زهير بن سعد برهومي

مسجل الكلية للدراسات العليا

7360

zbarhoumi@kku.edu.sa

0553486685

serag@kku.edu.sa

8606

ehibrahem@kku.edu.sa

منسق الجداول بالقسم

7986

ysmosutafa@kku.edu.sa

ا .مساعد

0540271385

ahhassan@kku.edu.sa

مسؤول الطلبية بالقسم

7324

aaldoaiss@kku.edu.sa

مستشار مركز أبحاث النحل

7856

kkhan@kku.edu.sa

ا.جمال عوض عمر الشابوري

محاضر

7984

jelshaboury@kku.edu.sa

ا.محمد تركي عبدالسميع احمد

محاضر

8671

mtahmed@kku.edu.sa

ا.محمد حماده السيد عطوة

محاضر

9617

mhamada@kku.edu.sa

ا.هيثم إبراهيم احمد المكاوي

محاضر

9444

h.almekkawy@kku.edu.sa

ا.يحيى عايض يحيى عسيري

فني مختبر

7379

yaasiri@kku.edu.sa

ا .حامد بن مسعود مسفر ال مهدي

فني مختبر

7622

halmahdi@kku.edu.sa

ا.خالد غازي السهلي

فني مختبر

9043

Kalsehly@kku.edu.sa

ا.عبد اإلله أحمد عبد هللا فهاد

فني مختبر

7622

abahmohammed@kku.edu.sa

د.مقبل أحمد عبدهللا النويري
د.أحمد عزت شافع

د.سراج الدين إبراهيم علي البحيري
د.عصام حسن ابراهيم حسن
د.ياسر صبري محمد مصطفى
د.أحمد محمود عباس
د.آمين عبد هللا الدعيس
د.خالد علي خان

مستشار وكالة الجامعة
للدراسات العليا والبحث
العلمي
مستشار مركز المواد
المتقدمة
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