
تسهيًل لتلبية احتياجات وكاالت الجامعة وعمادات الكليات وإدارات الجامعة المختلفة، مرفق عناوين البريد اإللكتروني وأرقام 
التواصل وأرقام التحويالت إلدارات الجامعة غير األكاديمية، نأمل أال تترددوا في التواصل عند الحاجة.

األحساء: 5629000 13 966 +جدة: 2246666 12 966 +الرياض: 4299999 11 966 +

معكم .. أثناء فترة تعليق الحضور لمقرات العمل

 Administrative and Financial Affairs  الشؤون اإلدارية والمالية
البريد اإللكترونيالتحويلةالجوالاالسمالمدينةاإلدارة / القسمم

٩٢٨٠٠admin.affairs@ksau.hs.edu.sa/ ٠٥٩٩٣٠٥٩٩٣٩٢٨٨٠--------------------مكتب مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية١

إدارة الشؤون المالية٢

الريــاض
0533522525أحمد الهندي

92841

finance@ksau-hs.edu.sa ٤٥٠٦٠جــــــــدة

29102األحساء

إدارة الموارد البشرية٣

الريــاض
٩٢٦٨٨Saadount@ksau-hs.edu.sa----------األستاذ ثامر السعدون

Ameera@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٠٢٣٣٢٣٤٦عبد الله األمير

alasmaria@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٠٠7٥٢١١١علي االسمريجــــــــدة

beshera@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٥٠7777٩٨عبد العزيز البشراألحساء

umic@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٥٩٩٥7٤٦٢--------------------ادارة القوى العاملة٤

 Training and Development  إدارة التدريب والتطوير

التدريب والتطوير٥
٩٢٦٨٨Saadount@ksau-hs.edu.sa----------األستاذ ثامر السعدون----------

----------٩٢٦٨٤----------عبدالعزيز العبدان----------

----------٩٦٢٨١----------أحمد الدهش----------

 Communications  إدارة االتصاالت

االتصاالت٦

٠٥٨٠٥١٢٣٤٥12345commcr@ksau-hs.edu.sa----------الريــاض

commwr@ksau-hs.edu.sa ٠٥٩٠٥٨٠٨٠٨12345----------جــــــــدة

Comm-er@ksau-hs.edu.sa ٠٥٩٠٣١٢٣٤٥12345----------األحساء

 Employees Relations ادارة علقات الموظفين
٩٢7١٤/٩٢7١٠/٩٢7٤٦Faculty-Staff@ksau-hs.edu.sa------------------------------عالقات الموظفين7

 Recruitment إدارة التوظيف  
٠٥٥٦٩٦٩٥٦٩٩٢٦٠٠info-recm@ksau-hs.edu.sa-------------------- مدير إدارة التوظيف٨

 Office Services  إدارة الخدمات المكتبية  
--------------------٠٥٥٤٠٢٠7٠٠األستاذ مسعود القريني----------الخدمات المكتبية٩

 Government Relations  إدارة العلقات الحكومية
--------------------٠٥٤٤٨٣7٨٨٨األستاذ محمد الحريقي----------العالقات الحكومية١٠

  Information Technology Services  خدمات تقنية المعلومات

خدمات تقنية المعلومات١١
الريــاض

471491234 546 ٠50م/ محمد الحريبي

itsservicedesk@ksau-hs.edu.sa

its-wrhelpdesk@ksau-hs.edu.saجــــــــدة

its_hasa@ksau-hs.edu.saاألحساء

 Technical Affairs  إدارة الشئون الفنية

استقبال بالغات الصيانة١٢
--------------------الريــاض

92211

Ta-wcc-cr@ksau-hs.edu.sa

Ta-wcc-wr@ksau-hs.edu.sa--------------------جــــــــدة

Ta-wcc-er@ksau-hs.edu.sa--------------------األحساء

فريق الشئون الفنية إلدارة األزمات١٣
ehaidiba@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٠٦٢٨٩٢٢٩م/ عزام االحيدبالريــاض

attasa@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٥٥٥٠١٦٠٦م/ انس العطاسجــــــــدة

qahtaninass@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٥٨٨٤٥٣٣٣م/ ناصر القحطانياألحساء

huwaila@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٠7٦7٨٨٨7م/ عبداللطيف الحويل----------مدير عام االدارة١٤

تقنية الرعاية الصحية١٥

الريــاض
juwaiedf@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٠٤١٥٦٩٢٠م/ فيصل الجويعد

   Harbihu@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٠٥٤٨٢٣٣٤م/ حسين الحربي

kinanil@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٤١٣٣٦١٣٣م/ لؤي الكنانيجــــــــدة

marii@ksau-hs.edu.sa----------٠٥٥٦٦٦٥٤٤٩م/ إسحاق آل مرعياألحساء

Logistics and Contracts إداره العقود والمشتريات

العقود والمشتريات١٦
الريــاض

0503489489األستاذ محمد أبو حيمد

92310

mazroaa@ksau-hs.edu.sa 45239جــــــــدة

29002األحساء

Support Services ادارة الخدمات المسانده
----------الخط الساخن للطواريء الطبيه١7

٠٥٦٤٣١٠٥٠م/ مساعد العيسى

٦٦
supportservices@ksau-hs.edu.sa

كما يوجد موظفين متواجدين
على مدار الساعة

٨٨----------الخط الساخن لإلطفاء١٨

١١١----------الخط الساخن الألمن والسالمة١٩

٩١٢١٢----------الخط الساخن لخدمات المفاتيح٢٠

Corporate Educational Technology Services / قسم التقنيات التعلمية
Emails Blackboard@ksau-hs.edu.sa Edutech@ksau-hs.edu.sa

٢٢

Twitter @EDUTECH_KSAUHS (Direct message 7/٢٤)

Microsoft Teams support groups
For faculty Click Here

For students Click Here

Hotlines

Riyadh ٩٢٥٢٣ ٩٢٥٦٥ ٩٢٥٦١ ٩٢٥٦٣

Jeddah ٤٦١٩7

Al Ahsa ٢٨٠٣٥

University Relations and Media Affairs اإلدارة العامة للعلقات الجامعية واإلعلم 
٠٥٥٩٤٠٠٠٩٩٩٢٦٣٠messagecenter@ksau-hs.edu.saد. فيصل الماجد----------العالقات الجامعية والرعالم٢١

األرقام الرئيسية للجامعة

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fteam%2f19%3a4c208858a03049f38809fa4491e227df%40thread.tacv2%2fconversations%3fgroupId%3dc5bd68fc-5b0b-4076-84f4-86f0e35922be%26tenantId%3d4fef011a-ec15-4171-b293-1b10bc52fda1&type=team&deeplinkId=b5bd3f5a-fc82-4005-a59f-a7435ffbe83d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fteam%2f19%3a5c6179dc2a534827a3c9ad11fff0525b%40thread.tacv2%2fconversations%3fgroupId%3d0623a59f-ee8a-4b90-83ae-9804e82194be%26tenantId%3d4fef011a-ec15-4171-b293-1b10bc52fda1&type=team&deeplinkId=8b4b9f4b-ffd6-4666-a962-8b0d64da6e77&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

