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واصل مع  ات  الت  ان  ي   ب 
ة   ن  ادلج  رش  مي   الإ   
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ة  ل  دات  كلن    الإ 
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ي  
وف 
د الرحمن  السق  ن  عن   د. ا حمد ب 

مي    
اد الإ كادي رش  ة  الإ  ن  س لج  ن   رئ 

 
 د. احمد بن عبد الرحمن السقوفي االسم

 

 للشؤون األكاديمية اآلدابكلية  وكيل الدرجة الوظيفية

 اإلنجليزيةاللغة  القسم 

 ---------------- رقم الجوال 

 8714 التحويلة

البريد 

 اإللكتروني
aalsagoafi@kfu.edu.sa 
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 د. حسن مرزوق السيد محمود االسم

 

 مستشار عميد كلية اآلداب الدرجة الوظيفية

 القسم 
شعبة الجغرافيا ونظم  الدراسات االجتماعية

 المعلومات الجغرافية

 0582713170 رقم الجوال 

 5496 التحويلة

 hmahmoud@kfu.edu.sa اإللكترونيالبريد 

 منسق اإلرشاد األكاديمي لكلية اآلداب )جامعة الملك فيصل(

 

 عمر محمود حسن د. االسم

 

 أستاذ مشارك الدرجة الوظيفية

 اإلسالميةالدراسات  القسم 

 0543190772 رقم الجوال 

 8503 التحويلة

 ohassan@kfu.edu.sa اإللكترونيالبريد 
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 لقسم الدراسات اإلسالمية األكاديمي اإلرشادمنسق 

 عبد العزيز عبد اللطيف عبد العزيز الحليبيد.  االسم

 

 أستاذ مساعد الدرجة الوظيفية

 اللغة العربية القسم 

 0503905191 رقم الجوال 

 0135899864 التحويلة

 aalholibi@kfu.edu.sa اإللكترونيالبريد 

 لقسم اللغة العربية األكاديمي اإلرشادمنسق 

 لأحمد فرج خليأيمن د.  االسم

 

 أستاذ مساعد الدرجة الوظيفية

 القسم 
شعبة االجتماع والخدمة  الدراسات االجتماعيةقسم 

 االجتماعية

 0569296871 رقم الجوال 

 9855 التحويلة

 akhalil@kfu.edu.sa اإللكترونيالبريد 
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 الدراسات االجتماعية(األكاديمي لشعبة االجتماع والخدمة االجتماعية )قسم منسق اإلرشاد 

 د. وليد الهادي محمد شواري االسم

 

 أستاذ مساعد الدرجة الوظيفية

 القسم 
الدراسات االجتماعية شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات 

 الجغرافية

 0541597870 رقم الجوال 

 035899855 التحويلة

 اإللكترونيالبريد 
    walidchouari@yahoo.fr

/   wchouari@kfu.edu.sa 

 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةاألكاديمي لشعبة منسق اإلرشاد 
  

 علي رمضان دويم معبد الحليد.  االسم

 

 أستاذ مشارك الوظيفيةالدرجة 

 ية شعبة التاريخالدراسات االجتماع القسم 

 0564938717 رقم الجوال 

 ------- التحويلة

 aaramadan@kfu.edu.sa اإللكترونيالبريد 

mailto:walidchouari@yahoo.fr
mailto:wchouari@kfu.edu.sa
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 الدراسات االجتماعية( التاريخ )قسملشعبة  األكاديمي اإلرشادمنسق 

  ثويب حسن سليمان حسند.  االسم
 أستاذ مساعد الوظيفيةالدرجة 

 الدراسات االجتماعية )شعبة السياحة والضيافة( القسم 

 00966540294550 رقم الجوال 

 ---------------- التحويلة

 Thassan@kfu.edu.sa اإللكترونيالبريد 

 قسم الدراسات االجتماعية()السياحة والضيافة منسق اإلرشاد األكاديمي لشعبة 
 

  إبراهيم محمد إبراهيم عثماند.  االسم
 أستاذ مساعد الدرجة الوظيفية

 اللغة اإلنجليزية القسم 

 0530824059 رقم الجوال 

 ------- التحويلة

البريد 

 اإللكتروني
iothman@kfu.edu.sa 

 لقسم اللغة اإلنجليزية األكاديمي منسق اإلرشاد 
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 د. فوده محمد علي االسم

 

 أستاذ مشارك الوظيفيةالدرجة 

 اإلعالم القسم 

 0543453051 رقم الجوال 

 8510 التحويلة

البريد 

 اإللكتروني
faisha@kfu.edu.sa 

 لقسم اإلعالم األكاديمي اإلرشادمنسق 

 


