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 الهيكل التنظيمي لكلية إدارة األعمال



  :الرؤية 

 الريادة في التعليم والبحث في إدارة األعمال للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.

 

 : الرسالة 

متيتة اإلقتتتصتاديتة، لتتتنتتوفير بيئة تعليمية مميزة إلعداد متخصصين وقادة أعمال بمنظور عالمي، و إجراء بحوث تسهم في اإلرتقاء بالمعرفة في إدارة األعمال و ا

 وبناء شراكات مجتمعية فاعلة محلياً وعالمياً.

 

  األهداف  : 

 توفير بيئة تضمن مستويات مرتفعة من التعليم. -1

 إجراء بحوث تساهم في تطوير الجوانب المعرفية و التطبيقية في إدارة األعمال.  -2

ة والتفتكتريتة و متيتاستقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و تنميتها، و الحفاظ عليها، لتطوير مساهمات الكلية فتي التمتجتالت التتتعتلتيت-3

 الخدمية.

 .بناء و تعزيز الشراكات الستراتيجية مع قطاعات األعمال و المنظمات المهنية و غيرها من الجهات ذات العالقة بالكلية محلياً و عالمياً   -4

 توسيع و تنويع موارد الكلية و الحفاظ عليها بما يمكنها من تحقيق رسالتها. -5

 الحصول على اإلعتماد األكاديمي من هيئات اإلعتماد والمنظمات المهنية المعروفة على المستويين المحلي والعالمي.  -6

 كلية إدارة األعمال 



 

 وكالة الكلية

 : بيانات وكيلة الكلية 

 : موظفات مكتب الوكيلة 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 salmeshal@ksu.edu.sa 3 S 89 50002 أستاذ مساعد د. سعاد المشعل

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم

 نوال عبدالرحمن العوهلي

 سكرتيرة 

53226 nalohaly@ksu.edu.sa 

3 S 88  

 malshail@ksu.edu.sa 51815 منيرة عبد هللا الشعيل

    nkalotaibi@ksu.edu.sa 3 S 182 51515 منسقة عالقات عامة نوره خالد العتيبي

    jalmaine@ksu.edu.sa 3 S 182 55955 منسقة عالقات عامة جواهر محمد المنيع

 cbag@ksu.edu.sa البريد اللكتروني للكلية :  pru@ksu.edu.saالبريد االلكتروني للعالقات العامة  : 

mailto:salmeshal@ksu.edu.sa
mailto:nalohaly@ksu.edu.sa
mailto:malshail@ksu.edu.sa
mailto:nkalotaibi@ksu.edu.sa
mailto:ooo
mailto:pru@ksu.edu.sa
mailto:%20pru@ksu.edu.sa
mailto:cbag@ksu.edu.sa


 

 مكتب الوكيلة 

 :)موظفات المتابعة ) ميداني 

 

 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف االسم 

 alrasma@ksu.edu.sa 51851 أسماء عثمان الرشيد

3 G 21 

 realsaqer@ksu.edu.sa 51542 ريم عبدالعزيز الصقر

 saldausary@ksu.edu.sa 51542 ساره عسل الدوسري

 mdrehim@ksu.edu.sa 50664 منيره علي الدريهم

 nalmane@ksu.edu.sa 50864 نجود فهد المانع

 f.up@ksu.edu.saالبريد اللكتروني : 

mailto:alrasma@ksu.edu.sa
mailto:realsaqer@ksu.edu.sa
mailto:saldausary@ksu.edu.sa
mailto:mdrehim@ksu.edu.sa
mailto:nalmane@ksu.edu.sa
mailto:f.up@ksu.edu.sa


 



 

 :الرؤية 

يتطلع قسم اإلدارة ألن يكون رائداً على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم و البحث و خدمة المجتمع في تتختصتإل اإلدارة بتمتا يتتتفتق متع 

 رؤية الجامعة وكلية إدارة األعمال.

 :الرسالة 

طلتبتة، ال إن قسم اإلدارة  يعزز رسالة كلية إدارة األعمال و جامعة الملك سعود  في التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع.  إن رسالة القسم هي إعداد

لتقتستم ى االذين يجب أن يكون لديهم المعرفة المتميزة ، المهارات ،  و الكفاءات في مجال اإلدارة لمواجهة تحديات بيئة األعمال العالمية ، ويستعت

أيضاً إلى دعم  أعضاء هيئة التدريس في جهودهم في مجال التدريس و البحث؛ و بناء شراكات فعالة مع الشركات و األوستاط األكتاديتمتيتة بتمتا 

 يساهم في بناء مجتمع المعرفة السعودي.

  : األهداف 

 في مجال اإلدارة. تقديم برنامج أكاديمي ذو جودة نوعية  .1

 تقديم المقررات العلمية من خالل طرق التدريس الفعالة و المبتكرة. .2

 النشر العلمي الفعال.  ألعضاء هيئة التدريس من خالل البحث و التطوير المعرفي المستمر  .3

 . و الهيئات المهنية المختلفة والمنظمات  بناء الشراكات مع مجتمعات األعمال ،  .4

 قسم اإلدارة 



 

 قسم اإلدارة

 : بيانات وكيلة القسم 

 :بيانات موظفات القسم 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 rbinsaeed@ksu.edu.sa 50311 محاضرة د.ريما  حسن بن سعيد

  

3 S 49 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 أسماء سليمان البخيت

51422  

aalbket@ksu.edu.sa 

3 S 2   بلسم ابراهيم الفدا سكرتيرة القسم balfadda@ksu.edu.sa 

 haaalharbi@ksu.edu.sa هيفاء عوض الحربي

 تاج النساء
 باحثة 

- staj@ksu.edu.sa 3 S 1 

 mgt@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : اإللو

http://fac.ksu.edu.sa/rbinsaeed/home
mailto:rbinsaeed@ksu.edu.sa
mailto:aalbket@ksu.edu.sa
mailto:balfadda@ksu.edu.sa
mailto:haaalharbi@ksu.edu.sa
mailto:staj@ksu.edu.sa
mailto:mgt@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 alyafi@ksu.edu.sa 3 S 172 51953 أستاذ مشارك د.رندة سالمة اليافي

 eelshafie@ksu.edu.sa 3 S 171 52959 أستاذ مساعد د.الهام الشافعي محمد محمود

 ssoudagar@ksu.edu.sa 3 S 140 51846 أستاذ مساعد د.سداف سوديجار

 talmarshedy@ksu.edu.sa 3 S 50 - محاضرة أ.تغريد عبدالرحمن المرشدى

 hhalwani@ksu.edu.sa 3 S 180 - محاضرة أ.حزامي عادل  حلواني

 halmathami@ksu.edu.sa 3 S 178 - محاضرة أ.حنان سعود المتحمي

 Jalyami@ksu.edu.sa 3 S 178 - محاضرة أ.جوهره ناصر اليامي

 rbinsaeed@ksu.edu.sa 3 S 176 - محاضرة د.ريما حسن بن سعيد

 salasheikh@ksu.edu.sa 3 S 124 52855 محاضرة أ.سارة إبراهيم أل الشيخ

 sdukhaykh@ksu.edu.sa 5 S 123 - محاضرة أ.سعاد عبيدهللا دخيخ

 galsanie@ksu.edu.sa 5 S 50 - محاضرة أ.غدير على الصانع

 ljaved@ksu.edu.sa 3 S 126 51255 محاضرة أ.لبنى ريزفي

 lalhashem@ksu.edu.sa 3  S 125 51295 محاضرة أ.ليلى سعد الهاشم

https://fac.ksu.edu.sa/alyafi
mailto:alyafi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/eelshafie/home
mailto:eelshafie@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ssoudagar
mailto:ssoudagar@ksu.edu.sa
mailto:talmarshedy@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/hhalwani
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http://fac.ksu.edu.sa/halmathami
mailto:halmathami@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/ALyamie/Pages/start.aspx
mailto:Jalyami@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/rbinsaeed
mailto:rbinsaeed@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salasheikh/home
mailto:salasheikh@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/sdukhaykh
mailto:sdukhaykh@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/galsanie
mailto:galsanie@ksu.edu.sa
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mailto:ljaved@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lalhashem
mailto:lalhashem@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 malkelabi@ksu.edu.sa 3 S 174 51932 محاضرة أ.مشاعل عيد الكالبي

 monirahotaibi@ksu.edu.sa 3 S 124 52855 محاضرة أ.منيرة عبدهللا العتيبي

 mayalyahay@ksu.edu.sa 3 S 174 - محاضرة أ.مي صالح اليحيى

 najalmutairi@ksu.edu.sa 3 S 179 52185 محاضرة أ.نجاة مشعل المطيري

 nalhamad@ksu.edu.sa 3 S 175 53253 محاضرة أ.ندى حمد الحمد

 aalsuwaid1@ksu.edu.sa 3 S 49 - معيدة أ.أسماء أحمد السويًد

 aalhanof@ksu.edu.sa 3 S 51 - معيدة أ.الهنوف عبدالرحمن العتيبى

 halankari@ksu.edu.sa 3 S 3 - معيدة أ.حنان عبدالرحمن العنقري

 haljasser@ksu.edu.sa 3 S 48 - معيدة أ.حصه خالد الجاسر

 ksu.edu.sa2salsubaie 3 S 51@ - معيدة أ.شروق سليمان السبيعى

 fatalrumaih@ksu.edu.sa 3 S 125 - معيدة أ.فاتن فهد الرميح

 Falshiha@ksu.edu.sa 3 S 179 - معيدة أ.فاطمة عبدالعزيز الشيحة

 malzailai@ksu.edu.sa 3 S 173 52445 معيدة أ.مها سعيد الزيلعي

 S 123 3 - - معيدة أ.هديل ناصر الداوود

 halalajmi@ksu.edu.sa 3 S 48 52963 معيدة أ.هال أحمد العجمي

http://fac.ksu.edu.sa/Malkelabi/
mailto:malkelabi@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/monirah/default.aspx
mailto:monirahotaibi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/mayalyahya
mailto:mayalyahay@ksu.edu.sa
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mailto:najalmutairi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalhamad/home
mailto:nalhamad@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/aalsuwaid1/home
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mailto:aalhanof@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halankari
mailto:halankari@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/haljasser/home
mailto:haljasser@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salsubaie2
mailto:salsubaie2@ksu.edu.sa
mailto:fatalrumaih@ksu.edu.sa
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mailto:Falshiha@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malzailai
mailto:malzailai@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halalajmi/
mailto:halalajmi@ksu.edu.sa


 

 قسم اإلدارة الصحية

  :الرؤية 

أن يصبح قسم اإلدارة الصحية بكلية األعمال رائداً في تخريج كوادر إدارية لديها القدرة على تخطيط و تتنتظتيتم و تتوجتيته و رقتابتة التختدمتات 

 الصحية  و القدرة على القيام بالبحث العلمي في مجال اإلدارة الصحية بشكل احترافي و مواكباً للتطور.

 

  الرسالة: 

تلبية احتياجات القطاع العام و القطاع الخاص الصحي من الكوادر المتخصصة في اإلدارة الصحية القادرة عتلتى حتل التمتشتكتالت الصتحتيتة و 

 إجراء البحوث العلمية و التطبيقية في هذا المجال لتلبية احتياجات المجتمع الصحية.

 

  : األهداف 

 . تأصيل و تطوير المعرفة في مجال اإلدارة الصحية.1

 . تقديم الخدمات اإلستشارية إلى المنظمات الصحية في القطاع العام و القطاع الخاص.2

 .تقديم برامج أكاديمية عليا لمنح درجتي الماجستير و الدكتوراه في اإلدارة الصحية.3

.دعم و تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء الدراسات و البحوث العلمية في مجال اإلدارة الصحية، و حضور المؤتمرات و الندوات 4

 العلمية في هذا المجال.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم اإلدارة الصحية

 : بيانات وكيلة القسم 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 amalkahtani@ksu.edu.sa 3 S 49  50280 محاضرة أ.أماني باني القحطاني

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 rodan@ksu.edu.sa 50798 رنا عبدالعزيز بن عودان

3 S 162  سكرتيرة القسم 

 rabdulaziz@ksu.edu.sa 50212 روان عبدالعزيز العاصم

 ha@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

http://fac.ksu.edu.sa/amalkahtani
mailto:amalkahtani@ksu.edu.sa
mailto:rodan@ksu.edu.sa
mailto:rabdulaziz@ksu.edu.sa
mailto:ha@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم

 aalyaemni@ksu.edu.sa 3 S 166 52210 أستاذ مساعد د.أسماء عبدهللا اليمني

 أستاذ مساعد د.عبير محمد الراشد
50876 

 

abirashd@ksu.edu.sa 

  

3 S 167 

 noufns@ksu.edu.sa 3 S 177 - معيدة أ.نوف ناصر الصهيل

 - - - معيدة أ.سيمة خليفة سعد السلمي

http://fac.ksu.edu.sa/aalyaemni
mailto:aalyaemni@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/alrashed/arabic/Pages/default.aspx
mailto:abirashd@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/noufns
mailto:noufns@ksu.edu.sa


 

 العامة اإلدارة قسم

  :الرؤية 

 أن يكون قسم اإلدارة العامة رائداً على المستوى  اإلقليمي و العالمي في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.

 

 : الرسالة 

 البحوث العلمية و التطبيقية لخدمة المجتمع العلمي و المدني.تلبية احتياجات القطاع العام من الكوادر المتخصصة و إجراء 

 

  : األهداف 

 تأصيل و تطوير المعرفة اإلدارية. .1

 تقديم برامج أكاديمية عليا لمنح درجة الدكتوراه و الماجستير في اإلدارة العامة و إدارة الصحة والمستشفيات. .2

دعم و تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات و الندوات العلمية و إجراء التدراستات و التبتحتوث فتي حتقتل اإلدارة التعتامتة  .3

 للنهوض بهذا المجال و الممارسات المهنية الخاصة به.

تقديم الخدمات الستشارية إلى المنظمات في القطاع العام و المؤسسات غير الربحية حسب الحاجة بهدف إعداد جيل من الشباب المتسلح  .4

 بالمعرفة و المهارات الالزمة لرفد األجهزة والمؤسسات الحكومي.

  



 

 قسم اإلدارة العامة

 : بيانات وكيلة القسم 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 amalkahtani@ksu.edu.sa 3 S 49  57848 محاضرة أ.أماني باني القحطاني

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 aalsharahili@ksu.edu.sa 55184 العنود أحمد الشراحيلي

3 S 73  52155 عبير صالح الحقباني سكرتيرة القسم abalhagbani@ksu.edu.sa 

 abaldossri@ksu.edu.sa 52135 عبير عبدهللا الدوسري

 pad@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

http://fac.ksu.edu.sa/amalkahtani
mailto:amalkahtani@ksu.edu.sa
mailto:aalsharahili@ksu.edu.sa
mailto:abalhagbani@ksu.edu.sa
mailto:abaldossri@ksu.edu.sa
mailto:pad@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم ثالثي

 galaisa@ksu.edu.sa 3 S 53 - أستاذ مساعد د.غزيل سعد العيسى

 ksu.edu.sa1dsaleh 3 S 57@ 56831 أستاذ مساعد د.ضحى محمود  صالح

 naalshenaifi@ksu.edu.sa 3 S 53 58552 أستاذ مساعد د.نجالء ابراهيم الشنيفي

 haldakheel@ksu.edu.sa 3 S 54 55855 أستاذ مساعد د.هيفاء منصور الدخيل

 jfozan@ksu.edu.sa 3 S 58 52586 محاضرة أ.الجوهرة سليمان الفوزان

  amalkahtani@ksu.edu.sa 3 S 62 51832 محاضرة  أ.أماني باني القحطاني

 halretaig@ksu.edu.sa 3 S 84 - محاضرة أ.حصة محمد  الرتيق

 galangari@ksu.edu.sa 3 S 54 50349 محاضرة أ.غادة عبدالرحمن العنقري

 galshamrani@ksu.edu.sa 3 S 84 - محاضرة  أ.غادة شهير الشمراني

 mbinsaeed@ksu.edu.sa 3 S 62 50280 محاضرة أ.منال صالح بن سعيد

http://fac.ksu.edu.sa/galaisa/home
mailto:galaisa@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/dsaleh1/home
mailto:dsaleh1@ksu.edu.sa
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mailto:haldakheel@ksu.edu.sa
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http://fac.ksu.edu.sa/halretaig
mailto:halretaig@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/galangari
mailto:galangari@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/galshamrani
mailto:galshamrani@ksu.edu.sa
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 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم ثالثي

 nalkhalaf@ksu.edu.sa 3 S 59 - محاضرة أ.نجالء محمد الخلف

 naalotaibi@ksu.edu.sa 3 S 84 52910 محاضرة أ.ندى فالح العتيبي

 huda@ksu.edu.sa 3 S 60 - محاضرة أ.هدى محمد الشهري

 - - - معيدة أ.أشواق رشود آل رشود

 - - - معيدة أ.نجد أحمد الزنيدي

http://fac.ksu.edu.sa/nalkhalaf
mailto:nalkhalaf@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/naalotaibi/home
mailto:naalotaibi@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/23593/default.aspx
mailto:huda@ksu.edu.sa


 

 قسم اإلدارة المالية

  :الرؤية 

 .أن يكون القسم رائداً في مجال العلوم المالية على مستوى الوطن العربي ، و من بين أفضل خمسة أقسام مالية على مستوى الشرق األوسط

 

 : الرسالة 

تتلخإل رسالة القسم في اعداد كوادر ذات تأهيل نظري و عملي عالي في المجالت المالية المختلفة تكون قادرة على تنمتيتة و تتطتويتر التقتطتاع 

و كذلك المساهمة في أنشطة تختدم التمتجتتتمتع و تتزيتد متن  ، المالي محلياً و عالمياً ، و المشاركة في تقديم العلوم المالية من خالل البحث العلمي

 .وعيه المالي

 

  : األهداف 

 تطوير نوعية الخريجين الذين يساهمون في التنمية القتصادية في المملكة العربية السعودية. -1

 . إعداد الخريجين المؤهلين لشغل مناصب في كل من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.2

 . إعداد الخريجين لمتابعة الدراسات العليا في العلوم المالية في الجامعات المحلية والعالمية.3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم اإلدارة المالية

 : بيانات وكيلة القسم 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 aalsalim@ksu.edu.sa 3 S 23  51693 محاضرة أ.أمينة عبدهللا السالم

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 حصه عبدالرحمن الوهيبي

50623  

halwahaibi@ksu.edu.sa 

3 S 22   سكرتيرة القسم 

 nalkhudair@ksu.edu.sa نوره محمد الخضير

 nalalawi@ksu.edu.sa 56423 نهى أحمد العالوي

 wbeshy@ksu.edu.sa 51339 وداد محمد البيشي

 Finance@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

http://faculty.ksu.edu.sa/aminahalsalem/default.aspx
mailto:aalsalim@ksu.edu.sa
mailto:halwahaibi@ksu.edu.sa
mailto:nalkhudair@ksu.edu.sa
mailto:nalalawi@ksu.edu.sa
mailto:wbeshy@ksu.edu.sa
mailto:Finance@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 mbenarab@ksu.edu.sa 3 S 42 50964 أستاذ د.منيرة عامر بن عرب بن حفصه

 aalsalim@ksu.edu.sa 3 S 18 52431 محاضرة أ.أمينه عبدهللا السالم

 balbassam@ksu.edu.sa 3 S 25 52185 محاضرة أ.بسامه عبدهللا البسام

 halhussayen@ksu.edu.sa 3 S 17 51354 أستاذ مساعد د.حنان محمد الحصين

 haljarboa@ksu.edu.sa 3 S 19 52380 محاضرة أ.حصه صالح الجربوع

 - ralsager@ksu.edu.sa  محاضرة أ.ريما محمد الصقر

 rbarri@ksu.edu.sa 3 S 25 52104 محاضرة أ.روان طالل بري

 ralnuaim@ksu.edu.sa 3 S 25  - محاضرة ريم احمد النعيم.أ

 - — - محاضرة أ.سارة محمد المسهر

 galmunajem@ksu.edu.sa 3 S 20 51962 محاضرة أ.غادة علي المنجم

 nalabdulkarim@ksu.edu.sa 3 S 26  - محاضرة أ.نوف صالح العبدالكريم

 ndaghestani@ksu.edu.sa 3 S 30 52431 محاضرة أ.نهى عبدالرحمن داغستاني

http://fac.ksu.edu.sa/mbenarab
mailto:mbenarab@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/aminahalsalem/default.aspx
mailto:aalsalim@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/balbassam
mailto:balbassam@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halhussayen
mailto:halhussayen@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/haljarboa
mailto:haljarboa@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ralsager/home
mailto:ralsager@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/rbarri
mailto:rbarri@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ralnuaim
mailto:ralnuaim@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/galmunajem
mailto:galmunajem@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalabdulkarim/home
mailto:nalabdulkarim@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ndaghestani
mailto:ndaghestani@ksu.edu.sa


 

 

 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 malnumay@ksu.edu.sa 3 S 25 52185  محاضرة أ.مرام محمد النمي

 adalayed@ksu.edu.sa 3 S 28  52035 معيدة أ.أديبه محمد العائد

 amsalsaif@ksu.edu.sa 3 S 29 52304 معيدة أ.أمل سالم السيف

 balamerah@ksu.edu.sa 3 S 28 52455 معيدة أ.بدور فهد العميرة

 - — - معيدة أ.دانة محمد الصبي

 salruuaishd@ksu.edu.sa 3 S 29 52304 معيدة أ.ساره سليمان الرويشد

 aframq@ksu.edu.sa 3 S 27 -  معيدة أ.عفراء معيكل  القحطاني

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

fac.ksu.edu.sa/malnumay
mailto:malnumay@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/adalayed
mailto:adalayed@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/amsalsaif
mailto:amsalsaif@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/balamerah
mailto:balamerah@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salruuaishd
mailto:salruuaishd@ksu.edu.sa
mailto:aframq@ksu.edu.sa


 

 قسم القتصاد

  :الرؤية 

 . قسم القتصاد بجامعة الملك سعود سيصبح ضمن أقسام القتصاد الرائدة في العالم    

 

 : الرسالة 

لتة صتيتتحقيق التميز في تعليم القتصاد الالزم إلعداد الخريجين للمساهمة في التنمية القتصادية و الجتماعية في المملكة؛ إجراء التبتحتوث األ

و  الموجهة نحو التعامل مع مختلف القضايا اإلقتصادية؛ و تقديم خدمات مجتمعية من خالل شراكات فعالة على المستويات المحلية و اإلقليميتة

 . العالمية

 

 :األهداف 

 و رفع مستوى جودة طلبة برنامج البكالوريوس.زيادة أعداد الطلبة المسجلين في جميع البرامج  .1

 التوفيق بين نتائج البرامج و احتياجات القتصاد و المجتمع ككل. .2

 الزيادة في عدد البحوث و الحفاظ على تميزها. .3

 .CBAإنشاء مركز الخدمات المصرفية اإلسالمية في كلية إدارة األعمال  .4

 .. بناء شراكة فعالة مع المؤسسات القتصادية الحكومية للمشاركة في التخطيط القتصادي و رسم السياسات5



 

 قسم القتصاد

 :بيانات وكيلة  القسم 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم

 mfkhriji@ksu.edu.sa  3 S 100 51218 محاضرة أ.مشاعل فهد الخريجي

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 ealnahdi@ksu.edu.sa 50165 إيمان عبدهللا النهدي

3 S 101  سكرتيرة القسم 

 jalsulaiman@ksu.edu.sa 51939 جواهر خالد السليمان

 salhudaib@ksu.edu.sa 52515 شروق عبدهللا بن هديب

 galshahrani@ksu.edu.sa 56546 غاده عبدهللا الشهراني

 econ@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

http://fac.ksu.edu.sa/mfkhriji
mailto:mfkhriji@ksu.edu.sa
mailto:ealnahdi@ksu.edu.sa
mailto:jalsulaiman@ksu.edu.sa
mailto:salhudaib@ksu.edu.sa
mailto:galshahrani@ksu.edu.sa
mailto:econ@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 Nmohamed@ksu.edu.sa 3 S 108 52522 أستاذ مشارك د. نشوى مصطفى محمد

 thumairi@ksu.edu.sa 3 S 136 51069 أستاذ مساعد د. امتثال عبد هللا الثميري

 kaliaa@ksu.edu.sa 3 S 122 52525 أستاذ مساعد د. علياء نبيل خضير

 kkamal@ksu.edu.sa 3 S 127 50364 أستاذ مساعد د. كريمة  محمد كمال

 alganme@ksu.edu.sa 3 S 120 50569 محاضرة أ.أمل شليان الغانمي

 aabomelha@ksu.edu.sa 3 S 112 52944 محاضره أ. أمل عبد العزيز أبو ملحه

 tbagazi@ksu.edu.sa 3 S 113 52696 محاضره أ.تهاني سالم باقازي

 boalhumaid@ksu.edu.sa 3 S 121 55485 محاضرة أ. بدور راشد الحميد

 Rshegri@ksu.edu.sa 3 S 120 - محاضرة أ.ريم عبدالرحمن الشقري

 falklabi@ksu.edu.sa 3 S 119 51069 محاضرة أ. فوزيه عبد هللا الكالبي

 mfkhriji@ksu.edu.sa 3 S 120 51438 محاضرة أ. مشاعل فهد الخريجي

http://fac.ksu.edu.sa/nmohamed/cv
mailto:Nmohamed@ksu.edu.sa
mailto:thumairi@ksu.edu.sa
mailto:kaliaa@ksu.edu.sa
mailto:kkamal@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/alganme
mailto:alganme@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/aabomelha/home
mailto:aabomelha@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/tbagazi/home
mailto:tbagazi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/boalhumaid/home
mailto:boalhumaid@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/rshegri/home
mailto:Rshegri@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/falklabi
mailto:falklabi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/mfkhriji
mailto:mfkhriji@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 naalswailem@ksu.edu.sa 3 S 121 55485 محاضرة أ.ندى محمد السويلم

 hkattan@ksu.edu.sa 3 S 112 52944 محاضرة أ.هبة فؤاد قطان

 aalmokbel@ksu.edu.sa 3 S 113 52696 محاضرة أ.عواطف سليمان المقبل

 alabdulwahed@ksu.edu.sa 3 S 129 52551 معيدة أ. ألء عبد هللا عبد الواحد

 daldrees@ksu.edu.sa 3 S 128 52896 معيدة أ. ديمة صالح الدريس

 snajm@ksu.edu.sa 3 S 121 55485 معيدة أ.سارة رياض كمال نجم

 aagroush@ksu.edu.sa 3 S 128 52896 معيده أ. عائشة عثمان العجروش

 aalthawad@ksu.edu.sa 3 S 128 52896 معيدة    أ. عبير ذواد الذواد

 malsulame@ksu.edu.sa 3 S 129 52515 معيدة    أ. مروة محمد السلمي

 abagalb@ksu.edu.sa 3 S 129 - معيدة    أ.أبرار سعيد باقلب

 saldkhail@ksu.edu.sa 3 S 121 55485 معيدة    أ.ساره محمد الدخيل

 samalmalki@ksu.edu.sa 3 S 129 52551 معيدة    أ.سميره سعيد المالكي

 lbinsaeed@ksu.edu.sa 3 S 113 52551 معيدة    أ.لولوه سليم  بن سعيد

 naaltuwaijri@ksu.edu.sa 3 S 128 52896 معيدة    أ.نوف أحمد التويجري

http://fac.ksu.edu.sa/naalswailem
mailto:naalswailem@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/hkattan
mailto:hkattan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/aalmokbel
mailto:aalmokbel@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/alabdulwahed
mailto:alabdulwahed@ksu.edu.sa
mailto:daldrees@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/snajm/home
mailto:snajm@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/aagroush/default.aspx
mailto:aagroush@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/31387/default.aspx
mailto:aalthawad@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malsulame
mailto:malsulame@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/abagalb/home
mailto:abagalb@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/saldkhail
mailto:saldkhail@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/samalmalki
mailto:samalmalki@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lbinsaeed
mailto:lbinsaeed@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/naaltuwaijri/home
mailto:naaltuwaijri@ksu.edu.sa


 

 قسم التسويق

  :الرؤية 

 أن يكون قسم التسويق في كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود رائداً في تخريج أفضل الكوادر المهنية في مجال التسويق في المنطقة.

 

 : الرسالة 

و الشخصية العامة للطالب إلجراء البحوث إلثراء المتعترفتة فتي متجتال التتتستويتق ، و بتنتاء  ، توفير بيئة تعليمية لتطوير المعارف ، المهارات

 .شراكات مع قطاع األعمال و الهيئات المهنية و المؤسسات المماثلة

 

  : األهداف 

 .فهم و تحليل المشاكل التجارية باستخدام التقنيات المناسبة و المهارات العددية .1

 .التعبير عن األفكار بوضوح و بإيجاز و بدقة و منطق من خالل التواصل الشفهي و الكتابي  .2

 .إظهار الوعي بالقضايا و المسؤوليات األخالقية التي تؤثر على القرارات و العمليات و اإلجراءات في قطاع األعمال .3

الحصول على المعرفة األساسية لمختلف المجالت الوظيفية للتسويق و عالقتها بالمجالت الوظيفية األخرى في الشركة و أصحاب   .4

 .المصلحة

 .توظيف المعرفة من التسويق الدولي من خالل فهم أهمية العمل الجماعي و القيادة و الثقافة و التنوع من منظور عالمي  .5

 صياغة و تنفيذ و تقييم استراتيجيات التسويق في المنظمات. .6



 

 قسم التسويق

 :بيانات وكيلة  القسم 

 

 

 

 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 

 

 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

  healmousa@ksu.edu.sa 12 3 S 50565 محاضرة د. هيام عبدالرحمن الموسى

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 saraleidan@ksu.edu.sa 56065 سارة عبدهللا العيدان

3 S  11   50156 نورة علي المالك سكرتيرة القسم nalmalik@ksu.edu.sa 

 waalamri@ksu.edu.sa 51568 وفاء ظاهر العمري

 mrkt@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني للقسم  : 

https://fac.ksu.edu.sa/healmousa/home
mailto:healmousa@ksu.edu.sa
mailto:saraleidan@ksu.edu.sa
mailto:nalmalik@ksu.edu.sa
mailto:waalamri@ksu.edu.sa
mailto:mrkt@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

  wmobaireek@ksu.edu.sa 9 3 S 55945 أستاذ  د. وفاء ناصر المبيريك

  salmeshal@ksu.edu.sa 1963 S 55035 أستاذ مساعد د. سعاد عبدهللا المشعل

 smjahed@ksu.edu.sa 3S 195 - أستاذ مساعد د.سميحة عمار المجاهد حرم الحمام

 nbenamor@ksu.edu.sa 3  S 8 - أستاذ مساعد د.نورالهدى عمر أحمد بن عمر

  kalsaid@ksu.edu.sa 1953 S 56265 محاضرة أ. خلود ناصر السعيد

 ralbrahim@ksu.edu.sa 195 3 S - محاضرة أ. رويدة عبدالرحمن البراهيم

  raalshehri@ksu.edu.sa 12 3 S 50565 محاضرة أ.ريم أحمد الشهري

  ksu.edu.sa1staher 193 3 S@ - محاضرة أ. سلوى فؤاد  طاهر

 lalyafi@ksu.edu.sa 202 3 S 51955 محاضرة أ. لونا سالمة اليافي

 nalhadban@ksu.edu.sa 194 3 S - محاضرة أ. نوره أحمد الحدبان

  hnoura@ksu.edu.sa 6 3 S 56528 محاضرة أ. نوره حجاب الحربي

  nalsubaee@ksu.edu.sa 5 3 S - محاضرة أ. نوره محمد السبيعي

  healmousa@ksu.edu.sa 201 3 S 52625 محاضرة أ. هيام عبدالرحمن الموسى

http://fac.ksu.edu.sa/wmobaireek/home
mailto:wmobaireek@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salmeshal
mailto:salmeshal@ksu.edu.sa
mailto:smjahed@ksu.edu.sa
mailto:nbenamor@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/kalsaid/home
mailto:kalsaid@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ralbrahim
mailto:ralbrahim@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/raalshehri/
mailto:raalshehri@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/staher1/home
mailto:staher1@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lalyafi/home
mailto:lalyafi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalhadban
mailto:nalhadban@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/hnoura/home
mailto:hnoura@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalsubaee/home
mailto:nalsubaee@ksu.edu.sa
https://fac.ksu.edu.sa/healmousa/home
mailto:healmousa@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

  yalkelabi@ksu.edu.sa 198 3 S - محاضرة أ. ياسمين عبدهللا الكالبي

  salsheeha@ksu.edu.sa 8 3 S - معيدة أ. سارة أحمد الشيحة

  malbokkit@ksu.edu.sa 195 3 S - معيدة أ. مروه محمد البخيت

  monalajlan@ksu.edu.sa 200 3 S - معيدة أ. منى عبدالعزيز العجالن

  malmawash@ksu.edu.sa 199 3 S 51206 معيدة أ. مي مرضي المواش

  nalhuwaishel@ksu.edu.sa 199 3 S 52316 معيدة أ. نجود سعد الهويشل

  nalwataid@ksu.edu.sa 200 3 S - معيدة أ. نوره فهد الوتيد

  noalrayes@ksu.edu.sa 194 3 S 55565 معيدة أ. نوف محمد الريس

http://fac.ksu.edu.sa/yalkelabi/home
mailto:yalkelabi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salsheeha/home
mailto:salsheeha@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malbokkit/home
mailto:malbokkit@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/monalajlan
mailto:monalajlan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malmawash/home
mailto:malmawash@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalhuwaishel/home
mailto:nalhuwaishel@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalwataid
mailto:nalwataid@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/noalrayes/home
mailto:noalrayes@ksu.edu.sa


 

 المحاسبة  قسم

  :الرؤية 

ة ربتيترؤيتنا هي تبوء مركز الريادة في تعليم مهنة المحاسبة، وأن يكون أحد األقسام األكاديمية المتميزة في التعليم عتلتى مستتتوى التمتمتلتكتة التعت

  السعودية.

 

 : الرسالة 

كتنتهتم تمت رسالتنا هي تزويد الخريجين بأعلى مستوى من المعرفة المهنية و األكاديمية و القدرات و المهارات المتنوعة، لكي يتمتعوا بقيم أخالقية

س من مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة األعمال المتغيرة، و ذلك من خالل تجويد العملية التعليمية، و إعداد البحتوث، و الستعتي نتحتو تتأستيت

 عالقة فاعلة مع بيئة األعمال و الجامعات و معاهد البحوث حول العالم. 

 

  : األهداف 

 إعداد خريج المحاسبة المؤهل تأهيال يجعله ينافس في سوق العمل المحلي و العالمي. .1

 تقديم برنامج تدريسي ذو جودة عالية و الذي يأخذ في حسبانه التغيرات الديناميكية في بيئة األعمال. .2

 تشجيع البحوث المحاسبية و نشر المعرفة المحاسبية. .3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم المحاسبة

 :بيانات وكيلة  القسم 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 magroush@ksu.edu.sa 3 S 71 50882 محاضرة أ.منال عثمان العجروش

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 amialomran@ksu.edu.sa 52058 أميره محمد العمران

3 S 70 سكرتيرة القسم 

 abealgamdi@ksu.edu.sa 52485 عبير عبدهللا الغامدي

 malshaey@ksu.edu.sa  50469 متعبة محمد الشاعري

 nalowain@ksu.edu.sa - نهى صالح العوين

 accou@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  :            

http://fac.ksu.edu.sa/magroush
mailto:magroush@ksu.edu.sa
mailto:amialomran@ksu.edu.sa
mailto:abealgamdi@ksu.edu.sa
mailto:malshaey@ksu.edu.sa
mailto:nalowain@ksu.edu.sa
mailto:accou@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 helhashash@ksu.edu.sa 3 S 70 52361 أستاذ د.هدية علي الحشاش

 emogahed@ksu.edu.sa 3 S 40 50579 أستاذ مشارك د.ايمان أحمد مجاهد

 amhamed@ksu.edu.sa 3 S 52 51105 أستاذ مساعد د.أميره حامد السيد حامد

 Abeer.alsalloom@gmail.com 3 S 32 - أستاذ مساعد د.عبير يوسف إبراهيم السلوم

 ealaqeel@ksu.edu.sa 3 S 32 52737 محاضرة أ.ايمان عبدالرحمن العقيل

 aalfares@ksu.edu.sa 3 S 66 55028 محاضرة أ.أسماء عبدالعزيز الفارس

 hbinmahfooz@ksu.edu.sa 3 S 61 56754 محاضرة أ.حنان ريس بن محفوظ

 halyafie@ksu.edu.sa 3 S 43 52807 محاضرة أ.حياة  محسن اليافعي

 rabunayan@ksu.edu.sa 3 S 45 50475 محاضرة أ.رائدة عبدهللا ابونيان

 asaja@ksu.edu.sa 3 S 31 52844 محاضرة أ.سجى عبدالعزيز السليمان

 salkuwaiz@ksu.edu.sa 3 S 45 - محاضرة أ.سمراء عبدهللا القويز

 lalbunyan@ksu.edu.sa 3 S 44 52085 محاضرة أ.لمياء عبدالرحمن البنيان

 lbaarimah@ksu.edu.sa 3 S 36 51052 محاضرة أ. لينا أحمد  ىاعارمة

 kalbalawi@ksu.edu.sa 3 S 189 56543 محاضرة أ.كيان محمد البلوي

http://fac.ksu.edu.sa/helhashash/home
mailto:helhashash@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/emogahed/home
mailto:emogahed@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/amhamed
mailto:amhamed@ksu.edu.sa
mailto:http://fac.ksu.edu.sa/aalsalloom/home
mailto:a
http://fac.ksu.edu.sa/ealaqeel/home
mailto:ealaqeel@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/aalfares/home
mailto:aalfares@ksu.edu.sa
mailto:http://fac.ksu.edu.sa/hbinmahfooz/home
mailto:hbinmahfooz@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halyafie/home
mailto:halyafie@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/rabunayan/home
mailto:rabunayan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/asaja/home
mailto:asaja@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salkuwaiz/home
mailto:salkuwaiz@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lalbunyan/home
mailto:lalbunyan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lbaarimah/home
mailto:lbaarimah@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/kalbalawi/home
mailto:kalbalawi@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 magroush@ksu.edu.sa 3 S 189 52065 محاضرة أ.منال عثمان العجروش

 mahaialharbi@ksu.edu.sa 3 S 35 52610 محاضرة أ.مها ابراهيم الحربي

 ksu.edu.sa1malhammadi 3 S 33@ 52535 محاضرة أ.منيرة محمد  الحمادي

 halageel@ksu.edu.sa 3 S 37 52901 محاضرة أ.هناء عقيل العقيل

 halmughamis@ksu.edu.sa 3 S 55 51956 محاضرة أ.هناء علي المغامس

 whamad@ksu.edu.sa 3 S 34 51910 محاضرة أ.وفاء حمد  آل الشيخ

 nalmadi@ksu.edu.sa 3 S 47 51508 محاضرة أ.نورة عبدهللا الماضي

 ksu.edu.sa1aalnaim 3 S 46@ 52812 معيدة أ.اضوى عبدالرحمن النعيم

 halmarhabi@ksu.edu.sa 3 S 41 - معيدة أ.حنان  حسن المرحبي

 rabunayyan@ksu.edu.sa 3 S 38 52889 معيدة أ.ربا عبدهللا ابونيان

 saldaoud@ksu.edu.sa 3 S 190 55049 معيدة أ.سارة فهد  الداود

http://fac.ksu.edu.sa/magroush/home
mailto:magroush@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/mahaialharbi/home
mailto:mahaialharbi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malhammadi1/home
mailto:malhammadi1@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halageel/home
mailto:halageel@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halmughamis/home
mailto:halmughamis@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/whamad/home
mailto:whamad@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalmadi/home
mailto:nalmadi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/aalnaim1/home
mailto:aalnaim1@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halmarhabi/home
mailto:halmarhabi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/rabunayyan/home
mailto:rabunayyan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/saldaoud/home
mailto:saldaoud@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 salmuaither@ksu.edu.sa 3 S 45 - معيدة أ.سارة عبدالعزيز المعيذر

 salfawzan@ksu.edu.sa 3 S 188 56498 معيدة أ.سديم فوزان الفوزان

 ssaldawood@ksu.edu.sa 3 S 190 55085 معيدة أ.سلوى سعد الداود

 muneeraw@ksu.edu.sa 3 S 61 - محاضرة أ.منيرة عبدهللا الوهيبي

 nalqaouad@ksu.edu.sa 3 S 39 51052 معيدة أ.نهى عبدهللا القعود

 nawebr@ksu.edu.sa 3 S 64 - محاضرة أ.نوال عبدهللا البراهيم

 nalmagushi@ksu.edu.sa 3 S 188 52635 معيدة أ.نورة عبدالعزيز المقوشي

 walrashed@ksu.edu.sa 3 S 187 52384 محاضرة أ.وفاء عبدالعزيز الراشد

 ralslahi@ksu.edu.sa 3 S 189 56543 معيدة أ.ريم حسن الصالحي

 lalkahtany@ksu.edu.sa 3 S 188 - معيدة أ.ليلى مبارك القحطاني

 alnafisah@ksu.edu.sa 3 S 190 - معيدة أ.نفيسة  علي اليامي

http://fac.ksu.edu.sa/salmuaither/home
mailto:salmuaither@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salfawzan/home
mailto:salfawzan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ssaldawood/home
mailto:ssaldawood@ksu.edu.sa
mailto:muneeraw@ksu.edu.sa
mailto:nalqaouad@ksu.edu.sa
mailto:nawebr@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalmagushi/home
mailto:nalmagushi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/walrashed/home
mailto:walrashed@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ralslahi/home
mailto:ralslahi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lalkahtany/home
mailto:lalkahtany@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/alnafisah/home
mailto:alnafisah@ksu.edu.sa


 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية 

  :الرؤية 

 نة علمية مرموقة.مكاأن يكون القسم من أبرز األقسام العلمية على المستوى اإلقليمي، رائداً على المستوى العربي، و أن يحقق درجات تصنيف عالمية متقدمة و 

 

   الرسالة: 

ة، فضال عن دعم و تشجيع تلفتأهيل و إعداد كوادر متميزة للمشاركة في سوق العمل، لديها القدرة على التعامل مع نظم المعلومات اإلدارية الحديثة و تطبيقاتها المخ

 أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي المتميز.

 

 األهداف: 

ستتتشتارات و اإلتقديم تعليم ذو جودة عالية و بعد معاصر لنظم المعلومات اإلدارية و العمل علي إقامة شراكات مع مجتمعات األعمال وذلك متن ختالل تتقتديتم  .1

 الخدمات النوعية لهم.

 توفير البرامج التي تشجع و تركز على اإلبداع و اإلبتكار وتنمية روح المبادرة الفردية و العمل الجماعي. .2

ت التتتقتنتيتة لتديتهتم ارااإلهتمام بالطلبة المتفوقين من خالل تقديم برامج متميزة لهم تجمع بين مفاهيم األعمال الحديثة وحلول أنظمة المعلومات  و تتنتمتيتة التمتهت .3

 ،إلعدادهم لشغل الوظائف المهنية و اإلدارية في الحاضر و المستقبل.

م التمتستتتمتر و تتعتلتتوفير بيئة تعليمية حاضنة تعمل على توفير مناخ يسمح بالتواصل المستمر مع الطالب أثناء الدارسة و بعد تخرجهم ،و ذلك لتحقيق متبتدأ الت .4

 التطور الوظيفي.

 



 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية
 

 

 :بيانات وكيلة  القسم 

 

 

 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

  halhomoud@ksu.edu.sa 3 S 151 50580 معيدة أ/هدى محمد الحمود

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 talballi@ksu.edu.sa 52192 تغريد إبراهيم البلي

3 S 149  شريفه منصور الشهراني سكرتيرة  القسم - asharefah@ksu.edu.sa 

 maalharby@ksu.edu.sa 55031 منار مفرح الحربي

 misf@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

http://fac.ksu.edu.sa/halhomoud/home
mailto:halhomoud@ksu.edu.sa
mailto:talballi@ksu.edu.sa
mailto:asharefah@ksu.edu.sa
mailto:maalharby@ksu.edu.sa
mailto:misf@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 mealoud@ksu.edu.sa 3 S 156 50810 أستاذ مساعد د/منيرة عيسى العود

 malhammad@ksu.edu.sa 3 S 158 50185 أستاذ مساعد د.منى محمد سعد الحماد

 bedalyahya@ksu.edu.sa 3 S 144 - محاضرة أ/بدور محمد اليحيى

 ftaj@ksu.edu.sa 3 S 142 51921 محاضرة أ/سارتاج محمد فاطمة

 aalwasel@ksu.edu.sa 3 S 138 51652 محاضرة أ/عذاري عبدهللا الواصل

 lhajr@ksu.edu.sa 3 S 139 - محاضرة أ/ ليلى عبدهللا حجر

 malqasabi@ksu.edu.sa 3 S 140 52854 محاضرة أ/مشاعل قاسم القصبي

 nbahmaid@ksu.edu.sa 3 S 143 55205 محاضرة أ/نجالء عبدالباري باحميد

 nalmezeini@ksu.edu.sa 3 S 153 52482 محاضرة أ/ نورا أحمد المزيني

 nalkhamees@ksu.edu.sa 3 S 152 52881 محاضرة أ/نورة يوسف  الخميس

 zalharbi@ksu.edu.sa 3 S 140 - محاضرة أ/زاهيه حامد الحربي

 S 145 3 - - معيدة أ/أمل مصلح الشمراني

 - aalfuhaid@ksu.edu.sa - معيدة أ.أريج عبدهللا الفهيد

http://fac.ksu.edu.sa/mealoud/home
mailto:mealoud@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malhammad/home
mailto:w
http://fac.ksu.edu.sa/bedalyahya/home
mailto:bedalyahya@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/ftaj
mailto:ftaj@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/aalwasel/home
mailto:aalwasel@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/lhajr/home
mailto:lhajr@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/malqasabi/home
mailto:malqasabi@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/nbahmaid/default.aspx
mailto:nbahmaid@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalmezeini/home
mailto:nalmezeini@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalkhamees/home
mailto:nalkhamees@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/zalharbi
mailto:zalharbi@ksu.edu.sa
mailto:aalfuhaid@ksu.edu.sa


 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 balqadheeb@ksu.edu.sa 3 S 146 55055 معيدة أ/بسمة عماد القضيب

 talmeshal@ksu.edu.sa 3 S 154 55721 معيدة أ/تماضر عبدالعزيز المشعل

 balfozan@ksu.edu.sa 3 S 147 - معيدة أ/بدرية محمد الفوزان

 ramalbalawi@ksu.edu.sa 3 S 141 - معيدة أ/رامه فرحان البلوي

 saaldera@ksu.edu.sa 3 S 154 55721 معيدة أ/سجا عبداللطيف  الدرع

 salshathry@ksu.edu.sa 3 S 141 - معيدة أ/سحر محمد  الشثري

 abinhumaid@ksu.edu.sa 3 S 146 55170 همعيد أ/عبير صالح بن حميد

 galrabeeah@ksu.edu.sa 3 S 157 - معيدة أ/غادة عبدهللا  الربيعة

 alofatimah@ksu.edu.sa 3 S 145 55292 ةمعيد أ/فاطمة لفا العتيبي

 nalbanamy@ksu.edu.sa 3 S 146 51627 معيدة أ/نورة عبدالعزيز  البانمي

 halhomoud@ksu.edu.sa 3 S 155 - معيدة أ/هدى محمد الحمود

http://fac.ksu.edu.sa/balqadheeb
mailto:balqadheeb@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/talmeshal
mailto:talmeshal@ksu.edu.sa
http://faculty.ksu.edu.sa/9082/default.aspx
mailto:balfozan@ksu.edu.sa
mailto:ramalbalawi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/saaldera/home
mailto:saaldera@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/salshathry
mailto:salshathry@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/abinhumaid/home
mailto:abinhumaid@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/galrabeeah/home
mailto:balfozan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/alofatimah/home
mailto:alofatimah@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalbanamy
mailto:nalbanamy@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halhomoud/home
mailto:halhomoud@ksu.edu.sa


 

 قسم التحليل الكمي

  :الرؤية 

 .أن يكون القسم رائداً على المستوى اإلقليمي بما يتفق مع رؤية الجامعة وكلية إدارة األعمال

 

 الرسالة : 

لتي دلدعم البحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع األعمال، ولديها القدرة على التعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي واست

ج رامتيساند متخذ القرار، إضافة إلى دعم البرامج والمنهجيات المختلفة في كلية إدارة األعمال بمقررات التحليل الكمي والتي تتحتقتق أهتداف التبت

 الدراسية المختلفة بالكلية.

 

 : األهداف 

 توفير بيئة تضمن مستويات مرتفعة من التعليم.   -1

 إجراء بحوث تساهم في تطوير الجوانب المعرفية و التطبيقية في إدارة األعمال. -2

ة مياستقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و تنميتها، و الحفاظ عليها، لتطوير مساهمات الكلية في المجالت التعلي-3

 و الفكرية و الخدمية.

 .بناء و تعزيز الشراكات اإلستراتيجية مع قطاعات األعمال و المنظمات المهنية و غيرها من الجهات ذات العالقة بالكلية محلياً و عالمياً  -4

 توسيع وتنويع موارد الكلية والحفاظ عليها بما يمكنها من تحقيق رسالتها.-5

 الحصول على اإلعتماد األكاديمي من هيئات اإلعتماد والمنظمات المهنية المعروفة على المستويين المحلي والعالمي. -6



 

 قسم التحليل الكمي

 :بيانات وكيلة  القسم 

 

 

 

 

 :بيانات موظفات القسم 

 

 

 

 

 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 nalsadat@ksu.edu.sa 3 S  102 51051 أستاذ مساعد د/ نجوان حسن السادات

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 salbaz@ksu.edu.sa 55208 صيتا خالد الباز

3 S 104  سكرتيرة القسم 

 naalzahrani@ksu.edu.sa 51050 ناديه غرم هللا الزهراني

 qu@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

http://fac.ksu.edu.sa/nalsadat/home
mailto:nalsadat@ksu.edu.sa
mailto:salbaz@ksu.edu.sa
mailto:naalzahrani@ksu.edu.sa
mailto:qu@ksu.edu.sa


 

 qu@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني للقسم  : 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف الدرجة العلمية االسم 

 nalsadat@ksu.edu.sa 3 S  102 56385 أستاذ مساعد د/ نجوان حسن السادات

 maltib@ksu.edu.sa 3 S 118 56834 أستاذ مساعد د. مناهل كمال الطيب

 nsarhan@ksu.edu.sa 3 S 115 - أستاذ مساعد د.نادية محمد سرحان

 halawad@ksu.edu.sa 3 S 184 52405 محاضرة أ. حصه صالح العواد

 mealfawaz@ksu.edu.sa 3 S 116 50580 محاضرة أ. مياده عبدالعزيز الفواز

 sbkames@ksu.edu.sa 3 S 117 - معيدة أ.ساميه عمر باخميس

 balganmi@ksu.edu.sa 3 S 116 - معيدة أ. بيان عباس  الغانمي

 mealshehri@ksu.edu.sa 3 S 115 58042 معيدة أ.مشاعل علي الشهري

 nalward@ksu.edu.sa 3 S 117 52514 معيدة أ.نوره عبدالعزيزالعويرضي

http://fac.ksu.edu.sa/nalsadat/home
mailto:nalsadat@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/maltib
mailto:maltib@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nsarhan/home
mailto:nsarhan@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/halawad
mailto:halawad@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/mealfawaz
mailto:mealfawaz@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/sbkames/home
mailto:sbkames@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/balganmi/home
mailto:balganmi@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/mealshehri/home
mailto:mealshehri@ksu.edu.sa
http://fac.ksu.edu.sa/nalward
mailto:nalward@ksu.edu.sa


 



 

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 :الرؤية 

 ريادة عالمية في التعليم والبحث تسهم في إعداد الكفاءات لبناء اقتصاد المعرفة.

 

 الرسالة: 

توفير بيئة تعليمية مميزة إلعداد متخصصين وقادة أعمال بمنظور عالمي، وإجراء بحوث تسهم في الرتقاء بالمعرفة فتي إدارة األعتمتال و 

 التنمية القتصادية، و بناء شراكات مجتمعية فاعلة محلياً وعالمياً.

 

 :األهداف 

 توفير بيئة تضمن مستويات مرتفعة من التعليم. -1

 إجراء بحوث تساهم في تطوير الجوانب المعرفية و التطبيقية في إدارة األعمال. -2

يتة متاستقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و تنميتها، و الحفاظ عليها، لتطوير مساهمات الكلية في المجالت التعليت -3

 و الفكرية و الخدمية.

 .بناء و تعزيز الشراكات الستراتيجية مع قطاعات األعمال و المنظمات المهنية و غيرها من الجهات ذات العالقة بالكلية محلياً و عالمياً  -4

 توسيع و تنويع موارد الكلية و الحفاظ عليها بما يمكنها من تحقيق رسالتها. -5

 الحصول على العتماد األكاديمي من هيئات العتماد و المنظمات المهنية المعروفة على المستويين المحلي و العالمي. -6



 

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 بيانات رئيسة الوكالة 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

   ndaghestani@ksu.edu.sa 85 3 S 50886 محاضرة أ.نهى عبدالرحمن داغستاني

 

http://fac.ksu.edu.sa/ndaghestani
mailto:ndaghestani@ksu.edu.sa


 

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 بيانات موظفات الوكالة 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 نوف ربيعة الربيعة
نائبة مساعدة وكيلة الكلية للشؤون 

 األكاديمية
50998 nrabiah@ksu.edu.sa 80 3 S   

 aalobili@ksu.edu.sa 58123 أشواق عبدهللا العبيلي

86 3 S     51595 هاجر ابراهيم السليمان سكرتيرة halslman@ksu.edu.sa 

 amaalghamdi@ksu.edu.sa 51595 آمال عبدهللا الغامدي

 aalghamdy@ksu.edu.sa 3 G 50 51513 مشرفة برنامج نافذتي عزة علي الغامدي

 caa@ksu.edu.saالبريد اللكتروني :   

 Mywindowcba@ksu.edu.saالبريد اللكتروني لبرنامج نافذتي : 

mailto:nrabiah@ksu.edu.sa
mailto:aalobili@ksu.edu.sa
mailto:halslman@ksu.edu.sa
mailto:amaalghamdi@ksu.edu.sa
mailto:aalghamdy@ksu.edu.sa
mailto:caa@ksu.edu.sa
mailto:Mywindowcba@ksu.edu.sa


 
 الوحدات التابعة للوحدة األساسية

 



 

 :بيانات مشرفة  الوحدة 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 aau@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني :   

 

 وحدة اإلرشاد األكاديمي

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 أمجاد فايز المنيع

دراسة و رفع حالت الطالبات األكاديمية 

لعمادة القبول والتسجيل و مركز الشؤون 

 األكاديمية. 

51852 amjalmane@ksu.edu.sa 

55 3 S     52386 منيرة عبدهللا النصار munassar@ksu.edu.sa 

 naltamrah@ksu.edu.sa 50553 نوف عبدالعزيز الطمره

 naldayel@ksu.edu.sa 51363 نورة عبدالعزيز الدايل

43 3 G    

 اإلرشاد اإلخصائي الجتماعي

)دراسة الحالت الجتماعية والنفسية 

 ksu.edu.sa2halharbi@ 52385 هند الحميدي الحربي والكاديمية والقتصادية للطالبات ( 

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف االسم 

     mudossary@ksu.edu.sa 55 3 S 51006 منيره رزين الدوسري

mailto:aau@ksu.edu.sa
mailto:amjalmane@ksu.edu.sa
mailto:munassar@ksu.edu.sa
mailto:naltamrah@ksu.edu.sa
mailto:naldayel@ksu.edu.sa
mailto:halharbi2@ksu.edu.sa
mailto:mudossary@ksu.edu.sa


 

  الدارة( –بيانات مشرفة  الوحدة و منسقة نادي )الستثمار 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 

 

 
 alnashat@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني :   

 وحدة األنشطة الطالبية         

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 malqafari@ksu.edu.sa 56599 سكرتيرة مي ابراهيم القفاري

 3 G 42  

 دانية ابراهيم المنيع
 –نظم المعلومات الدارية —منسقة نادي الثقافي

 المحاسبة
51248 dalmania@ksu.edu.sa 

 وحدة المكافآت  هدى عبدهللا العبد اللطيف

)استالم و تسليم بطاقات الصراف و الشيكات على 

 الطالبات(

 50518 habdltyf@ksu.edu.sa 

 malamakhlouf@ksu.edu.sa - موضي سليمان المخلوف

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف االسم 

  Halsolmi@ksu.edu.sa  3 G 42 51686 هاللة عتيق السلمي

mailto:alnashat@ksu.edu.sa
mailto:malqafari@ksu.edu.sa
mailto:dalmania@ksu.edu.sa
mailto:habdltyf@ksu.edu.sa
mailto:malamakhlouf@ksu.edu.sa
mailto:Halsolmi@ksu.edu.sa


 

 بيانات مشرفة  الوحدة و منسقة جداول قسم نظم المعلومات اإلدارية

 : بيانات موظفات الوحدة 

 

 

 

 وحدة الجداول و القاعات

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 aalganem@ksu.edu.sa 55205 التحليل الكمي( -منسقة قاعات لقسم) التسويق  أمل عبدالعزيز الغانم

  843 S   55096 اإلدارة(–منسقة قاعات لقسم) نظم المعلومات اإلدارية  سماح خالد الشويعر salshwear@ksu.edu.sa 

 htlas@ksu.edu.sa 50551 المحاسبة( –منسقة قاعات لقسم) المالية  هند عبدهللا الطالسي

 alashwaq@ksu.edu.sa 51584 منسقة جداول  أشواق فهد الخليفة

  813 S   

 aalshery@ksu.edu.sa 51619 الكمي(  –منسقة جداول) قسم التسويق  أسماء محمد الشهري

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف االسم 

   hagahtani@ksu.edu.sa   813 S 50895 هيفاء نايف القحطاني

 sch@ksu.edu.saالبريد اللكتروني لمنسقات الجداول  :  ksu.edu.sa1scu@البريد اللكتروني لمنسقات القاعات : 

mailto:aalganem@ksu.edu.sa
mailto:salshwear@ksu.edu.sa
mailto:htlas@ksu.edu.sa
mailto:alashwaq@ksu.edu.sa
mailto:aalshery@ksu.edu.sa
mailto:hagahtani@ksu.edu.sa
mailto:scu1@ksu.edu.sa
mailto:sch@ksu.edu.sa


 

 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 

 

 

 وحدة الجداول و القاعات

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 hebalhayan@ksu.edu.sa 51009 منسقة جداول قسم اإلدارة  هبه مرزوق الحيان

3 S 81  

 balonzi@ksu.edu.sa 51325 منسقة جداول قسم اإلقتصاد بدرية سالمه العنزي

 nalqahtini@ksu.edu.sa 50061 منسقة جداول قسم المحاسبة نورة على القحطاني

 smuna@ksu.edu.sa 52053 منسقة جداول قسم المالية منى حطاب السبيعي

 ahadhoud@ksu.edu.sa 50852 )مستوى الثالث و الرابع(منسقة جداول عام بعد التحضيري أروى فهد بن هدهود

 laljuhani@ksu.edu.sa 55893 منسقة جداول  لمياء علي الجهني

mailto:hebalhayan@ksu.edu.sa
mailto:balonzi@ksu.edu.sa
mailto:nalqahtini@ksu.edu.sa
mailto:smuna@ksu.edu.sa
mailto:ahadhoud@ksu.edu.sa
mailto:laljuhani@ksu.edu.sa


 

 :بيانات مشرفة  الوحدة 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 hod@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني :

 وحدة الخدمات المساندة )تتكون من الشبكة التلفزيونية و المكتبة(

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف االسم 

 malzayed@ksu.edu.sa 9 G 33 50868 منال محمد الزايد

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 hualbeshi@ksu.edu.sa 50936 سكرتيرة الوحدة حصه محمد  البيشي

9 G 33    

 ابتسام عبدهللا التميمي

 مشرفة الشبكات

- ealtmimi@ksu.edu.sa 

 aalhkur@ksu.edu.sa - الجوهرة سعد الحكير

 nalfheed@ksu.edu.sa - نوره عبدهللا الفهيد

 falduaihee@ksu.edu.sa - فوزية سليمان الضويحي

 ralhidary@ksu.edu.sa - ريم ابراهيم الحيدري

  أروى محمد الحوشاني

 مسؤولت المكتبة
  

52315 

 aaloushani@ksu.edu.sa 

 3 F 1  ريم سالم الشمري ralshammai@ksu.edu.sa 

 aalzooman@ksu.edu.sa عائشة عبدالعزيز الزومان

mailto:hod@ksu.edu.sa
mailto:malzayed@ksu.edu.sa
mailto:hualbeshi@ksu.edu.sa
mailto:ealtmimi@ksu.edu.sa
mailto:aalhkur@ksu.edu.sa
mailto:nalfheed@ksu.edu.sa
mailto:falduaihee@ksu.edu.sa
mailto:ralhidary@ksu.edu.sa
mailto:aaloushani@ksu.edu.sa
mailto:ralshammai@ksu.edu.sa
mailto:aalzooman@ksu.edu.sa


 

 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 

 

 وحدة الدراسات العليا و البحث العلمي

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 روان ربيعه  الربيعة

  

)اإلشراف و متابعة عمليات الدراسات العليا   

  في الكلية و اختباراتها و لجانها(.
51547 ralrabiah@ksu.edu.sa 3 S 186 

 ugs@ksu.edu.saالبريد اللكتروني : 

mailto:ralrabiah@ksu.edu.sa
mailto:ugs@ksu.edu.sa


 

 : مشرفة  الوحدة 

 

 

 

 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 ctu@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني :   

 وحدة التدريب التعاوني

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 alalrajeh@ksu.edu.sa 50459 منسقة قسم المالية العنود ناصر الراجح

3 S 79  

 ايمان سعد الشيخ

 منسقة قسم  القتصاد

تقارير الخاصة باللقاءات التعريفية الفصلية للمرشحات 

 بالتدريب التعاوني

50825 ealshaikh@ksu.edu.sa 

 jalrajeh@ksu.edu.sa 3 S 77 56548 منسقة قسم المحاسبة جواهر ابراهيم الراجح

 abalkhamis@ksu.edu.sa 50802 منسقة قسم الدارة عبير محمد الخميس

3 S 79  

 مها عبدالرحمن السيف
 منسقة قسم نظم المعلومات

 توثيق العتماد األكاديمي
55969 mahalsaif@ksu.edu.sa 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة االسم

  daljrewi@ksu.edu.sa 3 S 79 56250 ديما عبدالعزيز الجريوي

mailto:ctu@ksu.edu.sa
mailto:alalrajeh@ksu.edu.sa
mailto:ealshaikh@ksu.edu.sa
mailto:jalrajeh@ksu.edu.sa
mailto:abalkhamis@ksu.edu.sa
mailto:mahalsaif@ksu.edu.sa
mailto:daljrewi@ksu.edu.sa


 

 

 

 

 :الوكالة األساسية: وكالة الكلية للتطوير والجودة في قسم السيدات 

عايير العتماد الدولتي وكالة إدارية في قسم السيدات مرتبطة بوكالة التطوير والجودة في قسم الرجال تشرف على عمليات التطوير والجودة في الكلية، وتحقيق م     

اعدة البيانات للكتلتيتة ث قوالوطني، وتحديد الحتياجات التدريبية والتطويرية لمنسوبي الكلية، وتوثيق الجهود وإعداد اإلحصائيات وطباعتها في تقرير سنوي، وتحدي

 بشكل مستمر وتحديث الموقع اإللكتروني للكلية.

 

 

 

 وكالة الكلية للتطوير و الجودة



 

 : بيانات رئيسة الوكالة 

 

 

 

 وكالة الكلية للتطوير و الجودة

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف الدرجة الوظيفية االسم 

 halhussayen@ksu.edu.sa 3 S 91 50254 أستاذ مساعد د.حنان محمد الحصين

http://fac.ksu.edu.sa/halhussayen
mailto:halhussayen@ksu.edu.sa


 

 وكالة الكلية للتطوير و الجودة

 بيانات موظفات الوكالة 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 هدى عايض البقمي
سكرتيرة  مكتب مساعدة وكيلة 

 الكلية للتطوير والجودة 
56552 hualbugami@ksu.edu.sa 

3 S 90  

 alalfarhan@ksu.edu.sa 50958 منسقة التطوير في الوكالة  الهنوف شلهوب الفرحان

 dev.fs@ksu.edu.sa-cba: اإللكتروني للتطوير البريد  qlty.fs@ksu.edu.sa-cba: اإللكتروني للجودة البريد 

mailto:hualbugami@ksu.edu.sa
mailto:alalfarhan@ksu.edu.sa
mailto:cba-qlty.fs@ksu.edu.sa
mailto:cba-qlty.fs@ksu.edu.sa


 
 الوحدات التابعة للوحدة األساسية

 



 

 

 : الرؤية 

 .التميز في عمليات التطوير المستمر و اإلبداع في تحقيق معايير الجودة الوطنية و العالمية في الكلية

 

 :الرسالة 

 إدارة عمليات تحسين الجودة بكافة وحدات الكلية وكذلك إدارة عمليات الحصول على العتمادات األكاديمية و المهنية الوطنية و العالمية

 .وتعديل الخطة الستراتيجية للكلية ومتابعة تطبيقها

 

 : األهداف 

 نشر ثقافة الجودة بين منسوبي الكلية. .1

 تطبيق معايير الجودة الوطنية والدولية على كافة العمليات التعليمية في البرامج األكاديمية. .2

 رفع مستوى األداء. .3

 التقويم المستمر لألداء. .4

 توثيق كافة الجهود والعمليات التعليمية واإلدارية والبحثية واألنشطة والفعاليات المختلفة في الكلية. .5

 تقديم الدعم والمشورة لألقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية فيما يتعلق بعمليات التطوير والجودة. .6

 وحدة الجودة و التطوير و العتماد األكاديمي



 

 : األهداف 

 تحسين البرامج األكاديمية وأساليب التدريس التي تتماشى مع المعايير األكاديمية الوطنية والدولية واحتياجات سوق العمل.  .5

 تعزيز الجهود للمساهمة في رفع تصنيف الجامعة األكاديمي والمهني في التصنيفات العالمية المختلفة.  .8

 بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التجارية ومع كليات إدارة األعمال المتميزة وإشراكهم في أنشطة الكلية.  .9

 دعم الجهود المبذولة إلنشاء عالقات وشراكات مهنية وأكاديمية مع كليات مرموقة عالمياً..10

 الحصول على العتماد األكاديمي من هيئات العتماد األكاديمي المحلية والعالمية..11

تعزيز العالقة والتواصل مع الخريجين وإشراكهم في المجتمعات التي لهم معها اهتمامات مشتركة )من خالل لجنة الخريجين التابعة لوكالة .12

 الكلية للتطوير والجودة(.

 إعداد كوادر بشرية متميزة إلدارة عمليات التطوير وتحسين الجودة بالكلية..13

 المساهمة في تنفيذ برامج الخطة الستراتيجية للكلية. .14

 تشجيع اإلبداع والتميز لكافة منسوبي الكلية ..15

 العمل على تحسين مستوى الرضا لكافة منسوبي الكلية..16

 القيام بكل ما يلزم لتحقيق عمليات تحسين الجودة بالكلية..15

 وحدة الجودة و التطوير و العتماد األكاديمي



 

 : مشرفة الوحدة ونائبة مساعدة وكيلة الكلية للتطوير والجودة 

 

 :موظفات الوحدة 

 qlty.fs@ksu.edu.sa-cba: اإللكتروني البريد 

 وحدة الجودة و العتماد األكاديمي

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة العمل الفعلي االسم

3 S 109 

 walfayez@ksu.edu.sa 52265 سكرتيرة وحدة الجودة وفاء عبدهللا الفايز

 amalhamed@ksu.edu.sa 51464 منسقة العتماد األكاديمي  آمال صالح الحامد

 hanalammar@ksu.edu.sa 3 S 109 - مترجمة الوحدة حنان عبدهللا العمار

 noraljasser@ksu.edu.sa 3 S 109 - منسقة الوحدة نوره ابراهيم الجاسر

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة االسم

 nalmujalli@ksu.edu.sa 3 S 109 50118 نورة عبدالعزيز المجلي

mailto:cba-qlty.fs@ksu.edu.sa
mailto:walfayez@ksu.edu.sa
mailto:amalhamed@ksu.edu.sa
mailto:hanalammar@ksu.edu.sa
mailto:noraljasser@ksu.edu.sa
mailto:nalmujalli@ksu.edu.sa


 

 

 بيانات موظفات اللجنة:

 cba@ksu.edu.sa:-dsu اإللكتروني البريد 

 لجنة التوثيق و اإلحصاء

 البريد اإللكتروني رقم التحويلة العمل الفعلي االسم
رقم 

 المكتب

3 S 107  

 amuneerah@ksu.edu.sa - منسقة التوثيق واإلحصاء  منيرة ابراهيم العثمان

 salsheikh@ksu.edu.sa 50538 منسقة التوثيق واإلحصاء  ساره عبدالعزيز آل الشيخ

mailto:dsu-cba@ksu.edu.sa
mailto:amuneerah@ksu.edu.sa
mailto:salsheikh@ksu.edu.sa


 

 

 :  أهداف الوحدة 

 تسهيل توصيل المعلومات الخاصة بمنسوبات الكلية للجهات ذات العالقة واختصار الوقت في الحصول عليها. .2

 تعريف منسوبات الكلية بإعالنات و فعاليات الكلية. .2

 تنظيم العمل بمعامل الحاسب اآللي وتجهيزها  بالبرامج الالزمة. .3

 تنظيم العمل في مدرجات الكلية و قاعات اإلجتماعات. .4

 تنظيم األعمال التقنية التي تخإل الكلية. .5

 وحدة التقنية و التعامالت اإللكترونية



 

 :  بيانات رئيسة الوحدة 

 

 :  بيانات موظفات الوحدة 

 وحدة التقنية و التعامالت اإللكترونية

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة االسم

 dalswayyed@ksu.edu.sa 3 S 181 51209 ديمه ابراهيم السويد

 االسم

 
 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة العمل الفعلي

  malhawal@ksu.edu.sa 3 S 181 50531 سكرتيرة الوحدة مشاعل فهد الحوال

 cba@ksu.edu.sa :-itاإللكتروني البريد 

mailto:dalswayyed@ksu.edu.sa
mailto:malhawal@ksu.edu.sa
mailto:it-cba@ksu.edu.sa


 

 :  بيانات موظفات الوحدة 

 وحدة التقنية و التعامالت اإللكترونية

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة العمل الفعلي االسم

 هنوف علي الرفاع
 أعمال تقنية 

 مشغلة أجهزة
51901 halraffa@ksu.edu.sa 

3 S 181  

 نوره سعد الخثالن
 مشرفة  معامل حاسب ألي 

 أعمال تقنية  
52466 nalkhatlan@ksu.edu.sa 

3 G 2 

 عبير ظافر الحذيفي
 مشرفة  معامل حاسب آلي 

 مشرفة  مدرجات
58525 aalhothifi@ksu.edu.sa 

 rrammal@ksu.edu.sa 50858 مشغلة أجهزة رؤى عبدهللا رمال

 daldkail@ksu.edu.sa - دانيا فهد الدخيل

 مشغلة أجهزة 

 fawalghamdi@ksu.edu.sa 55042 فوزية حسن الغامدي

 aaalgarni@ksu.edu.sa 50513 عالية محمد علي القرني

 haldossery@ksu.edu.sa 55265 هيله سعد الدوسري

 walhrpi@ksu.edu.sa 50323 وعد ابراهيم الحربي

mailto:halraffa@ksu.edu.sa
mailto:nalkhatlan@ksu.edu.sa
mailto:aalhothifi@ksu.edu.sa
mailto:rrammal@ksu.edu.sa
mailto:daldkail@ksu.edu.sa
mailto:fawalghamdi@ksu.edu.sa
mailto:aaalgarni@ksu.edu.sa
mailto:haldossery@ksu.edu.sa
mailto:walhrpi@ksu.edu.sa


 

 

 :الرؤية 

أن تقدم الوحدة خدمات متكاملة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ، والمحاضرين ، والمعيدين ، والطالب ، إضافة إلى القيادات 

 األكاديمية و اإلدارية ومنسوبي كلية ادارة العمال من إداريين وفنيين .

 

 :الرسالة 

ن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والطالب والقيادات األكاديمية واإلدارية وكافة منسوبي كلية إدارة األعمال م

 اإلداريين والفنيين بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التقدم والتميز واإلبداع .

 

 : األهداف 

 تطوير مهارات ومعارف منسوبي كلية إدارة األعمال. .1

 .تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس على تصميم المقررات الدراسية وتطويرها، وتحويلها إلى محتويات إلكترونية .2

 تنمية مهارات الطالب الجتماعية والتقنية. .3

  تشجيع األعمال اإلبداعية واإلنجاز المحترف لمنسوبي الكلية بما يحقق التميز والكاديمي والداري. .4

 وحدة تطوير المهارات 



 

 :بيانات رئيسة  الوحدة 

 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 وحدة تطوير المهارات 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة العمل الفعلي االسم

3 S 191  

 halgamdi@ksu.edu.sa 51843 سكرتيرة  الوحدة هند غرم هللا الغامدي

 halfuheed@ksu.edu.sa 52125 منسقة الوحدة حصه عبد هللا الفهيد

 cba@ksu.edu.sa-Sduالبريد اإللكتروني :

 رقم المكتب البريد اإللكتروني رقم التحويلة االسم

  aaldohaim@ksu.edu.sa 3 S 191 51525 أمل صالح الدحيم

mailto:halgamdi@ksu.edu.sa
mailto:halfuheed@ksu.edu.sa
mailto:Sdu-cba@ksu.edu.sa
mailto:aaldohaim@ksu.edu.sa


 

 الوحدة األساسية : إدارة الكلية

 

  :الرؤية 

 أن تكون الوحدة رائدة في خدماتها على مستوى الجامعة.

 

 :الرسالة 

 ة.تقديم الخدمات لمنسوبات كلية ادارة العمال وفقا ألعلى درجات التقان والجودة في الداء من خالل افضل المعايير والممارسات المتميز 

 

 : األهداف 

 تطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس والموظفات بالكلية وتسهيل الجراءات المتعلقة بذلك.

 

 إدارة الكلية للشؤون اإلدارية و المالية



 

 

 

 

 

 :  مديرة الدارة 

 

 :بيانات موظفات الوحدة 

 

 aa-cba@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني : 

 إدارة الكلية للشؤون اإلدارية و المالية

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف االسم 

 falhain@ksu.edu.sa 3 S 93 50342 فريدة فرج الحيان

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 malshwaier@ksu.edu.sa 3 S 94 56646 نائبة مديرة اإلدارة منال فهد الشويعر

 naldosiri@ksu.edu.sa 56652 نورة سعد الدوسري

3 S 95   ايمان عبدالمحسن العمر سكرتيرة - ealomar@ksu.edu.sa 

 hialshehre@ksu.edu.sa - هند صالح الشهري

mailto:ae-cba@ksu.edu.sa
mailto:falhain@ksu.edu.sa
mailto:malshwaier@ksu.edu.sa
mailto:naldosiri@ksu.edu.sa
mailto:ealomar@ksu.edu.sa
mailto:hialshehre@ksu.edu.sa


 

  : مشرفة  الوحدة 

 : بيانات موظفات  الوحدة 

 

 

 وحدة شؤون الموظفات

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 نظام البصمة 

   rbenjrees@ksu.edu.sa 3 S 96 50591 ريم ناصر الجريس

  malharbid@ksu.edu.sa 3 S 95 - منال فالح الحربي

   nalnafisah@ksu.edu.sa 3 S 96 51428 نوف سليمان النفيسة

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف االسم 

 ralheedan@ksu.edu.sa 3 S 97 52099 ريهام صالح اللحيدان

 cba@ksu.edu.sa-aeالبريد اإللكتروني : 

mailto:rbenjrees@ksu.edu.sa
mailto:malharbid@ksu.edu.sa
mailto:nalnafisah@ksu.edu.sa
mailto:ralheedan@ksu.edu.sa
mailto:aa-cba@ksu.edu.sa


 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 وحدة شؤون الموظفات

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 أمل جمعان الغامدي

 شؤون الموظفات  

52099 aalghmdi@ksu.edu.sa 

3 S 95  

 ksu.edu.sa1aalsaif@ - أروى عبد هللا السيف

 aqaldakeel@ksu.edu.sa 56512 العنود قصي الدخيل

 rbinhodudeeb@ksu.edu.sa 52325 رحاب أحمد الهديب

 hanalqahtani@ksu.edu.sa 51032 حنان محمد القحطاني

 lalnejaidi@ksu.edu.sa 56652 ليلى يحيى النجيدي

3 S 95  

 hmaad@ksu.edu.sa - منيرة عيسى الحماد

 عبير مساعد الشمراني

 شؤون أعضاء هيئة التدريس 

52283 abealshamrani@ksu.edu.sa 3 S 96  

 lalsheeha@ksu.edu.sa 52283 لطيفة صالح الشيحة    

mailto:aalghmdi@ksu.edu.sa
mailto:aalsaif1@ksu.edu.sa
mailto:aqaldakeel@ksu.edu.sa
mailto:rbinhodudeeb@ksu.edu.sa
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mailto:lalnejaidi@ksu.edu.sa
mailto:hmaad@ksu.edu.sa
mailto:abealshamrani@ksu.edu.sa
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 :بيانات مشرفة الوحدة 

 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 وحدة الخدمات المساندة

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

  faljaizani@ksu.edu.sa 98  3 S 0503095595 مشرفة  مبنى  فضة أحمد الجيزاني

   alalturiki@ksu.edu.sa 56 3 S - التصوير  اللولو محمد الطريقي

 adoke@ksu.edu.sa - أسماء إبراهيم الدوخي

 98  3 S     مراسلة 

 aalshbibi@ksu.edu.sa - أماني ابراهيم الشبيبي

 nalqahtania@ksu.edu.sa - نوره هيف القحطاني

 jbinmotaib@ksu.edu.sa - جواهر عبدهللا المتيعب

 cba@ksu.edu.sa-ssالبريد اإللكتروني : 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف االسم 

  dmahnashi@ksu.edu.sa 98  3 S  52245 دهماء عبد هللا محنشي

mailto:faljaizani@ksu.edu.sa
mailto:adoke@ksu.edu.sa
mailto:aalshbibi@ksu.edu.sa
mailto:nalqahtania@ksu.edu.sa
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 :بيانات مشرفة الوحدة 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 

 

 الوحدة  المالية

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 jaletaiby@ksu.edu.sa - المستودعات جوزة محمد العتيبي

94 3 S   52251 المستودعات هديل حمود الهبيكان hhobaykan@ksu.edu.sa 

 taaalotaibi@ksu.edu.sa 50559 مالية و مشتريات تهاني عواض العتيبي

 u.p@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني : 

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف االسم 

   shaalrabiah@ksu.edu.sa 94 3 S 51545 شهد ربيعه الربيعة

mailto:jaletaiby@ksu.edu.sa
mailto:hhobaykan@ksu.edu.sa
mailto:taaalotaibi@ksu.edu.sa
mailto:u.p@ksu.edu.sa
mailto:shaalrabiah@ksu.edu.sa


 

 

 : بيانات رئيسة الوحدة 

 

 

 : بيانات موظفات الوحدة 

 

 

 acu@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني : 

 التصالت اإلدارية

 رقم المكتب البريد االلكتروني الهاتف العمل الفعلي االسم 

 مها سعود الجميل

 التصالت اإلدارية 

- maljmail@ksu.edu.sa 

96 3 S    

 faldossry@ksu.edu.sa 51592 فتحية إبراهيم الهويشل

 رقم المكتب البريد اإللكتروني الهاتف االسم 

  salshwer@ksu.edu.sa 95 3 S 56652 سعاد علي الشويعر

mailto:acu@ksu.edu.sa
mailto:maljmail@ksu.edu.sa
mailto:faldossry@ksu.edu.sa
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