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 محاضر ماجستير زهرة العمريأ. 1
 ة القسمومشرف

مفصليات 

 وطفيليات
biologydepartement@gmail.com 2812 

استاذ  دكتوراه د.جيهان احمد محمد 2

 مساعد
 ووكيلة القسم

 

 othman_gehan@yahoo.com 2812 فسيولوجي ومناعة

استاذ  دكتوراه د.منى محمد المعتز باهلل 3

 مساعد

فسيولوجي 

 حشرات
melmotaz@hotmail.com 2741 

استاذ  دكتوراه د.نجالء فتحي رياض 4

 مساعد
متطفلة راتحش  drnagla@hotmail.com 2959 

استاذ  دكتوراه د.عبيير حمدى 5

 مساعد

أمراض نبات 

 بكتيرية
hyabeer@yahoo.com 2959 

استاذ  دكتوراه د.إيمان البيلى 6

 مساعد
تشريح مقارن 

 وأجنة

latoo2005@yahoo.com 2959 

استاذ  دكتوراه عبد المنعم د.داليا 7

 مساعد

 -نبات 

 ميكروبيولوجي
dalya@kku.edu.sa 2959 

استاذ  دكتوراه د.اسماء محمود 8

 مساعد

 tarekd2010@yahoo.com 2959 بيئة نباتية

استاذ  دكتوراه ابراهيم هالة علىد. 9

 مساعد
 -بكتيريولوجي

 ميكروبيولوجي
Halaalyhend@yahoo.com 2741 

أستاذ  دكتوراه امين .هالة عبد اهللد 10

 مساعد
-تقنية حيوية
جيميكروبيولو   

haymn@kku.edu.sa 2741 

استاذ  دكتوراه د.حباب ميرغني يسين 11

 مساعد
 hababyassin@hotmail.com 2741 طفيليات-مناعه 

استاذ  دكتوراه العياري د.أمال الحبيب 12

 مساعد
حيوانسلوك   auyaniamel@gmail.com 2742 

 Huda-gh@hotmail.com 2959 تقنية حيوية  محاضر دكتوراة د.هدى احمد الغامدي  13

استاذ  دكتوراة الجريدي د.منى حامد 14

 مساعد
وراثة -تنوع بيولوجي

 خلوية وجزيئية 
moumajr@yahoo.fr  2742 

أستاذ  دكتوراه د.بولبابه مصطفى 15

 مساعد

 فسيولوجي

 وتصنيف نبات
Iboulaba@yahoo.com 2721 

 tanweer.shumail@yahoo.com 2740 بيوتكنولوجي محاضر ماجستير أ.تنوير شوميل 16

 Javeria-Leo@hotmail.com 2740 علوم نبات محاضر ماجستير أ.جويرية نزار دين 17

    أعضاء قسم االحياء
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 manal.2@windawslive.com 2740 ةينباتبيئة  محاضر ماجستير الشقحاءأ.منال عبد اهلل  18

 Msm5757@hotmail.com 2959 ميكروبيولوجي  محاضر ماجستير أ.منيرة صالح القحطاني 19

 Fo.Fo.a.s@hotmail.com 2740 أحياء معيدة بكالوريس القحطاني أ.فاطمة عوض 20

 wadhasaad@hotmail.com 2742 نبات  -وراثة محاضر ماجستير  أ.وضحى سعد القحطاني  21

وراثة –نبات  محاضر  ماجستير  أ.نجود محمد القحطاني 22

 خلوية وجزيئية
nojood-2008@hotmail.com 2959 

فسيولوجي  محاضر ماجستير  أ.فاطمة عبداهلل الذيب  23

 حشرات 
dreem9404@hotmail.com 2742 

وراثة-نبات  اضرمح ماجستير  أ.منال حامد الوادعي 24  Manal1563@hotmil.com 2740 

 tooti_198@hotmail.com 2741 أحياء معيدة بكالوريس أ.تهاني محمد الشهراني 25

 Nouf_roug@hotmil.com 2742 علم اجنة  محاضر  ماجستير  أ.نوف جميل الثعلي 26

 andleeen@hotmail.com 2959 وراثة -نبات  معيدة  ماجستير أ.عبير مرزن ال عندل 27

 lt-is-ok191@hotmail.com 2740 احياء دقيقة  معيدة  ماجستير أ.فايزة عامر التيهاني 28

غدي الشمرانيأ. 29  Ghado1411@hotmail.com 2740 احياء دقيقة  معيدة بكالوريس 

 Flower-1@windowslive.com 2742 أحياء معيدة ماجستير  أ.منار السنيدي 30

االحمري عبداهلل أ.نورة 31  Noori_198@hotmail.com 2742 علم نبات معيدة ماجستير  

وراثة وخلية  محاضر  ماجستير أ.ايمان  حموض 32

 وانسجة
eahamoudh@kku.edu.sa 2742 

وراثة  -تقنية حيوية معيدة ماجستير  أ.نورة يحيى حمدي  33  Norah4002@hotmail.com 2959 

 salehah-2010@hotmail.com 2742 احياء  معيدة بكالوريس أ.صالحة صالح العيسى 34

األحمريأ.عبير سعيد  35  مبتعثة Asaa-1404@hotmail.com فسيولوجي حيوان محاضر ماجستير 

 مبتعثة Rngerse@kku.edu.sa تصنيف نبات محاضر ماجستير أ. رحمه جريس 35

هبة وهيب الحامديأ. 36 فسيولوجي حيوان  محاضر ماجستير 

اثة ور –ومناعة   
heba.kau@hotmail.com مبتعثة 



 

 

 فنيات  قسم االحياء

 

 

 

 

  

 

 

 سكرتيرة قسم االحياء

 

وفاء العضاضيأ. 37 وراثة خلوية  معيدة ماجستير 

 وجزيئية 
w.alodadi@hotmail.com مبتعثة 

 مبتعثة faalzhrani@kku.edu.sa تقنية حيوية معيدة بكالوريس أ.فاطمة احمد الزهراني 38

عنبرة راجح الزبيديأ. 39  مبتعثة 3nbara.alz@gmail.com احياء دقيقة  معيدة بكالوريس 

 فنية مختبر بكالوريوس أ. نور سعيد آل مغيدي 1
 

 2799 كيمياء

 فنية مختبر ماجستير أ. حنان الحفظي 2
 

 احياء
2799 

 2799 احياء فنية مختبر بكالوريوس فاطمة ال نعنوهأ.  3

 2844 كيمياء فنية مختبر بكالوريوس أ.فوزية الشهري   4

 2844 احياء فنية مختبر بكالوريوس أ.هيلة االحمري   5

 دبلوم حاسب الي  سمر سعيد ال مغيدي أ.  1

 بكالوريوس تاريخ  

 2744 سكرتيرة


