التواصل مع قيادات كلية التربية
عميد كلية الﱰبية
اﻻحد

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
اﳋميس

الثﻼ ء
 ١١ص –  ١ظ

٤٦٧٤٨١٩ 

اﻻحد

 falshaya@ksu.edu.sa
اﳋميس

اﻻحد

 ١٠ص –  ١٢ظ
 ceddq@ksu.edu.sa
اﻷربعاء

 aadd2@ksu.edu.sa

اﻻحد

الثﻼ ء

٤٦٧٤٨١٨ 
اﻻحد

 ١٠ص –  ١٢ظ

 ١٠ص –  ١٢ظ

 ١٠ص –  ١٢ظ

 eduadmin@ksu.edu.sa

اﻷربعاء

 ٩ص –  ١١ص

اﳋميس

اﻻثنﲔ

 psy20@ksu.edu.sa

اﻻحد

 ٩ص –  ١١ص
٤٦٧٤٦١٠ 
الثﻼ ء

الثﻼ ء

اﻷربعاء

 ٩ص –  ١١ص

 ١١ص –  ١ظ
 aalshalan@ksu.edu.sa

اﳋميس

اﻷربعاء

 ah28@ksu.edu.sa
اﳌشرف على حدة شؤون الطﻼب

اﳋميس

اﻻحد

 ١٠ص –  ١٢ظ
٤٦٧٤٨٣٤ 

 ci-education@ksu.edu.sa

٤٦٧٤٥٩٣ 

مدير إدارة الكلية
اﻻحد

 ١٠ص –  ١٢ظ

 ١١ص –  ١ظ

 artedu@ksu.edu.sa
اﻻثنﲔ

الثﻼ ء

رئيس قسم الﱰبية اﳋاصة
اﻷربعاء

اﻷربعاء

 quraniah@ksu.edu.sa
اﳋميس

 ١١ص –  ١ظ
٤٦٧٤٥١٥ 

 ٨ص –  ١٠ص

٤٦٧٤٨٥١ 

رئيس قسم الﱰبية الفنية
الثﻼ ء

الثﻼ ء

رئيس قسم اﳌناهج وطرق التدريس

اﻻحد

رئيس قسم تقنيات التعليم

٤٦٧٤٥٤١ 

 ٩ص –  ١١ص

الثﻼ ء

 ٩ص –  ١١ص
٤٦٧٤٧٩٦ 

اﳋميس

اﻷربعاء

رئيس قسم علم النفس

 vaedu@ksu.edu.sa
رئيس قسم الدراسات القرآنية

 islamic@ksu.edu.sa

٤٦٧٤٦٦٥ 

اﳋميس

 ١٠ص –  ١٢ظ

رئيس قسم اﻹدارة الﱰبوية

 ١١ص –  ١ظ
٤٦٧٤٤٧٣ 

اﻻثنﲔ

٤٦٧٤٧٣٥ 

رئيس قسم السياسات الﱰبوية
اﻻثنﲔ

اﻻحد

 ١٢ظ –  ٢ظ

 malomar@ksu.edu.sa

 ١٠ص –  ١٢ظ

الثﻼ ء

الثﻼ ء

رئيس قسم الدراسات اﻹسﻼمية

اﻷربعاء

٤٦٧٠٧٧٣ 

اﳋميس

 ١٠ص –  ١٢ظ

٤٦٧٤٨٢٨ 

وكيل الكلية للتطوير واﳉودة
اﻻحد

الثﻼ ء

 ٨ص ١٠-ص

اﻷربعاء

وكيل الكلية للشؤون اﻷكادﳝية

 admin20@ksu.edu.sa

الثﻼ ء

اﳋميس

 ١٠ص –  ١٢ظ
٤٦٧٦١٨٢ 

ﰲ حال الضرورة للحضور إﱃ الكلية يتطلب حجز موعد مسبق مع اﳉهة عﱪ وسائل التواصل اﳌوضحة ﰲ اﳉدول أعﻼه
لﻼستفسارات العامة  :هاتف  / ٤٦٧٤٨١٩بريد الكﱰوﱐ dean20@ksu.edu.sa :

 vaedu@ksu.edu.sa

مواعيد اللقاءات مع قيادات الكلية القسم النسائي )الفصل الدراسي اﻷول 1442ه(
وكيلة كلية الﱰبية

مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي

اﻻحد

الثﻼ ء

اﻷربعاء

اﻻثنﲔ

الثﻼ ء

 8ص –  10ص

 9ص –  11ص

 12ظ –  2ظ

 9ص –  11ص

 10ص –  12ظ

 Edgc@ksu.edu.sa

0118056823 

0118059150 

مساعدة الوكيلة للتطوير واﳉودة
اﻻثنﲔ

اﻻحد

اﻷربعاء

 qdunit@ksu.edu.sa

اﻻحد

اﻻحد
 9ص –  11ص

10ص12-ظ

8ص 10-ص

 10ص –  12ظ

اﻻحد

0118051887 

اﻻثنﲔ
 12ظ –  2ظ

 psychology@ksu.edu.sa

0118053227 

اﻻحد
 11ص –  1ظ
0118051912 

 koranicstudies@ksu.edu.sa
الثﻼ ء

اﻻحد
 10ص –  12ظ

 dept@ksu.edu.sa

0118058493 

اﻷربعاء

 Arteducation@ksu.edu.s

اﻻحد

اﻻثنﲔ

الثﻼ ء

 9ص –  11ص

 11ص –  1ظ

 10ص –  12ظ

0118056271 

وكيلة قسم الدراسات اﻹسﻼمية
الثﻼ ء

اﻻحد

اﻻثنﲔ

 9ص –  11ص

 10ص –  12ظ

12ظ – 2ظ

12ظ2 -ظ

 itd@ksu.edu.sa

 FALZEMAIA@ksu.edu.sa
مديرة إدارة الكلية

اﻷربعاء

0118051587 

 9ص –  11ص

وكيلة قسم الﱰبية اﳋاصة

 11ص –  1ظ

وكيلة قسم تقنيات التعليم
اﳋميس

0118058071 

وكيلة قسم الﱰبية الفنية
اﻻحد

اﻷربعاء

اﳋميس

وكيلة قسم اﳌناهج وطرق التدريس

 edu@ksu.edu.sa
اﻻثنﲔ

الثﻼ ء

 8ص –  10ص

 11ص –  1ظ

0118056370 

وكيلة قسم علم النفس
 8ص –  10ص

اﻻثنﲔ

اﻻثنﲔ

 8ص –  10ص

 edp@ksu.edu.sa

اﻻحد

 epse@ksu.edu.s
الثﻼ ء

 aacn@ksu.edu.sa

وكيلة قسم الدراسات القرآنية

وكيلة قسم اﻹدارة الﱰبوية
اﻷربعاء

اﻷربعاء

011 8058039 

الثﻼ ء

0118051612 

اﳋميس

 10ص –  12ظ

اﻷربعاء

 10ص –  12ظ
0118050432 

اﻻحد

اﻻحد

وكيلة قسم السياسات الﱰبوية
اﻻثنﲔ

الثﻼ ء

رئيسة قسم الطفولة اﳌبكرة

 10ص –  12ظ
0118050984 

 Gssra@ksu.edu.sa

مساعدة الوكيلة للشؤون اﻷكادﳝية

 C2islamic@ksu.edu.sa

اﻻحد

اﻻثنﲔ
10ص 12-ظ

0118052566 

الثﻼ ء

اﻷربعاء

اﳋميس

9ص 11-ص
 ofi@ksu.edu.sa

ﰲ حال الضرورة للحضور إﱃ الكلية يتطلب حجز موعد مسبق مع اﳉهة عﱪ وسائل التواصل اﳌوضحة ﰲ اﳉدول أعﻼه

