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رقم  لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين اللجنة الدائمة جلسة  محضراعتمد معالي األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر 

 .معيداً ومعيدة 12وعددهم   على مرتبة محاضرالدفعة الثانية من المعيدين  المتضمن تعيين هـ  1331 -11-1(  وتاريخ 3)

 التعيين على وظيفة محاضر تتم وفقاً لآللية التالية:علماً بأن آلية 

( )وبحد أقصى أربعة أعوام(، إال إذا كان حصوله %31وبحد أعلى ) ( نقطة، 23231تاريخ الحصول على درجة الماجستير، وتحسب عن كل يوم ) -1

 .تعيينهفي الجامعة برتبة معيد، فيحسب من تاريخ   على الماجستير سابق لتعيينه

 (.( )وبحد أقصى عامين%31( نقطة، وبحد أعلى )23230تاريخ البدء في برنامج الدكتوراه، وتحسب عن كل يوم ) -2

 ( %12( وبحد أعلى )23611ساعة( خالل فصلين دراسيين عن كل ساعة تدريسية ) 31العبء التدريسي ) -3

 

 اشتراط التعيين على وظيفة محاضرمالحظة هامة حول 

 .ورود توصيات مجالس األقسام والكليات المختصةفي البيانات التالية إال بعد  قرارات التعيين للواردة أسماؤهملن يتم إصدار  
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 ( توصيات مجالس األقسام والكليات المختصة)بعد استيفاء شرط:  وظيفة محاضرستحقين للتعيين على اسماء الم

 التسلسل
الرقم 

 الوظيفي
 الكلية االسم

رقم الهوية 

 الوطنية

مجموع 

 النقاط

 80 8850 علوم الحاسب والمعلومات / قسم علوم الحاسب هاني بن علي العايد 23405 1

 73.19 7411 الهندسة / قسم الهندسة المدنية فهد بن كشيم القحطاني 24535 2

 73.1 4129 إدارة األعمال /  قسم التسويق سلطان بن سالم الخزام 22030 3

 72.32 3417 اآلداب /  قسم اللغة العربية وآدابها بن محمد الرميحيعبدهللا  89638 4

5 24745 
عبدهللا بن صالح بن 

 سلطان
 68.57 9936 الصيدلة / قسم الصيدلة اإلكلينيكية

6 94009 
ايمان بنت ابراهيم 

 الشلهوب
 60.58 8108 التربية / قسم الثقافة االسالمية

 60.45 6231 اآلداب / قسم التاريخ بتالء بنت فالح السبيعي 98066 7

 57.58 4610 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع / برنامج العلوم اإلدارية واألنسانية لينا بنت سعيد باشطح 26609 8

 50.09 4187 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع / برنامج العلوم اإلدارية واألنسانية خلود بنت محمد بن زيد 26240 9

10 38247 
مشاعل بنت عيظة 

 السفياني
 45.76 7882 التمريض / قسم تمريض صحة المجتمع

 43.91 2925 التربية / قسم تقنيات التعليم ابتسام بنت محمد الشهري 101997 11

  يتبع 
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 التسلسل
الرقم 

 الوظيفي
 الكلية االسم

رقم الهوية 

 الوطنية

مجموع 

 النقاط

 39.82 3912 التربية / قسم تقنيات التعليم انس بن محمد الشعالن 28702 12

 38.85 1326 كلية العلوم / قسم الفيزياء والفلك رحاب لنت محمد البريدي 30174 13

14 38357 
الهنوف بنت عبدالرحمن 

 المفلح
 38.07 6874 عمادة الجودة

 37.8 4178 العلوم الطبية التطبيقية / قسم علوم صحة المجتمع غادة بنت علي الخالدي 90370 15

 37.43 5476 العلوم الطبية التطبيقية / قسم صحة األسنان عمر بن عبدهللا السعدون 24939 16

 37.37 7590 إدارة األعمال / قسم المحاسبة حياة بنت محسن اليافعي 24930 17

 36.32 0241 كلية إدارة األعمال / قسم المالية واإلدارية غادة بنت علي المنجم 31211 18

 36.18 9386 الطب / اقسم لجرحة هناء بنت محمد البليهي 30476 19

 35.46 3247 التربية / قسم المناهج وطرق التدريس خالد بن مطلق الملحي 32146 20

 

 مع خاص تبريكات عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين وكل عام وأنتم بخير


