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 الوظيفة التي تشغلها اإلدارة العمادة البريد اإللكتروني IP االسم م

حمد البن عيسى هللا عبد أمل 1  7605 aalbenhamad@kfu.edu.sa قسم الصيانةمساعدة مشرفة  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

السعيد سعيد محمد أنيسة 2  7161 ansaid@kfu.edu.sa مسؤولة قسم الرسوم المالية إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

الحرشان سلمان العزيز عبد بهية 3  7136 balharshan@kfu.edu.sa مشرفة قسم شؤون الطالبات لشؤون الغرف والمرافقمساعدة  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

العتيبي منصور طالل خلود 4  8946 kalotaibi@kfu.edu.sa مشرفة قسم األنشطة  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

القحطاني خالد محمد ساره 5  9615 smalqhtany@kfu.edu.sa الجامعي للطالباتإدارة اإلسكان  عمادة شؤون الطالب  منسقة مكتب مديرة إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات 

المحسن المحسن العبد أحمد شايعة 6  7158 salmohsah@kfu.edu.sa مسجلة بيانات الطالبات إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

الدحيالن العزيز عبد هللا عبد شيخه 7  8783 salduhailan@kfu.edu.sa مديرة  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

العبيدان سالم فهد عواطف 8  7156 aalbidan@kfu.edu.sa قسم الشؤون اإلداريةسكرتير  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

الملحم هللا عبد محمد فاطمة 9  7164 fmlhaim@kfu.edu.sa مساعدة مشرفة قسم شؤون الطالبات للخدمات الفنية إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

الحمد سلمان إبراهيم لطيفة 10  7024 lalhamad@kfu.edu.sa ة قسم الصيانةمشرف إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب  

الهزيم صالح هللا عبد لطيفة 11  7157 lalhuziym@kfu.edu.sa مشرفة قسم شؤون الطالبات إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

إبراهيم آل هللا عبد صالح مريم 12  7006 msibrahim@kfu.edu.sa الصيانةمساعدة مشرفة قسم  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب  

الدسمال أحمد مبارك منيرة 13  7162 maldsmal@kfu.edu.sa مسؤولة عهدة مفاتيح غرف الطالبات إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

الفالح محمد أحمد نريمان 14  7154 nalfallh@kfu.edu.sa مشرفة قسم شؤون الطالبات لشؤون الغرف والمرافقمساعدة  إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

العتيبي شديد نادر نوال 15  8940 nnotaibi@kfu.edu.sa مشرف إسكان إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

العيد حمد مسلم نوره 16  7162 nalaid@kfu.edu.sa مسؤولة عهدة مفاتيح غرف الطالبات إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

العيسى صالح أحمد هند 17  7152 haleissa@kfu.edu.sa مشرفة قسم الشؤون اإلدارية إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

حسن بو راشد هللا عبد هند 18  7009 hbohassan@kfu.edu.sa للطالباتإدارة اإلسكان الجامعي  عمادة شؤون الطالب  مشرفة قسم القبول والتسكين 

الملحم محمد حسين هند 19  -------- halmulhem@kfu.edu.sa مشرف إسكان إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 

الرشدان مبارك خليفة هيا 20  7159 halrashdan@kfu.edu.sa مساعدة مشرفة قسم شؤون الطالبات للتسكين إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب 
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 الوظيفة التي تشغلها اإلدارة العمادة البريد اإللكتروني IP االسم م

 موظفة طوارئ إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب ialrashidi@kfu.edu.sa 7164 ابتسام علي سعد الشريدي 21

 مراقب إسكان إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب ralhamdan@kfu.edu.sa 7169 ريم احمد راشد الحمدان 22

 مراقب إسكان إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب talfwares@kfu.edu.sa 7169 طيبه راشد عبدهللا الفويرس 23

 مراقب إسكان إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب mialeid@kfu.edu.sa 7169 مريم ابراهيم عبدهللا العيد 24

 مراقب إسكان إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات عمادة شؤون الطالب malbaz@kfu.edu.sa 7169 مها فهد عبدالرحمن الباز 25

اإلسكان الجامعي للطالباتإدارة  عمادة شؤون الطالب nalkmis@kfu.edu.sa 7169 نوف سعود عبدالعزيز الخميس 26  إسكان مراقب 

 

 


