
 
 
 
 

على الماجستير الدفعة الخامسة من تعيينات المعيدين الحاصلين على درجة 
 وظيفة محاضر

 

االستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر محضر اللجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين مدير الجامعة عتمد معالي أ

من المعيدين على رتبة  الخامسة هـ المتضمن تعيين الدفعة 8/9/1341(وتاريخ  11ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين رقم ) 

  .( معيدًا ومعيدة 26محاضر وعددهم ) 

 -: علمًا بأن ألية التعيين على وظيفة محاضر تتم وفقًا لأللية التالية

 -%(:34)اواًل أقدمية الحصول على درجة الماجستير 

( نقطة )وبحد أقصى أربعة 34(نقطة, وبحد أعلى ) 0.041م )تاريخ الحصول على درجة الماجستير ,وتحسب عن كل يو

  .أعوام(, إال إذا كان حصوله على الماجستير سابق لتعيينه في الجامعة برتبة معيد, فيحسب من تاريخ تعيينه

 -%(:44 ) ثانيًا البدء في برنامج الدكتوراه

  )( نقطة )وبحد أقصى عامين44وبحد أعلى ) (نقطة,0.038تاريخ البدء في برنامج الدكتوراه, وتحسب عن كل يوم )

  -%(:60)التدريسي والمهام االدارية  العبءثالثًا 

التدريسي للفصلين الدراسيين السابقين و المهام االدارية االكاديمية, خالل فصلين دراسيين عن كل ساعة تدريسية  العبء

  .( نقطة60على )( ساعة للفصلين الدراسيين ,وبحد ا46(نقطة, وبحد أقصى )0.264)

 :مالحظة هامة حول اشتراط التعيين على وظيفة محاضر

 .لن يتم إصدار قرارات التعيين للواردة أسماؤهم في البيانات التالية إال بعد ورود توصيات مجالس االقسام والكليات المختصة

 

 الجامعة للجميع بالتوفيق والسداد مع تمنيات

 وكل عام وأنتم بخير 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الدفعة الخامسة من تعيينات المعيدين الحاصلين على درجة الماجستير 
 على وظيفة محاضر

 
 

 مجموع النقاط القسم الكلية  الرقم الوظيفي األسم التسلسل

 التربية 97894 زياد بن حمزه زينو 1

السنة التأهيلية للطالب  برنامج

والطالبات الصم وضعاف 

 السمع
57.03 

 56.74 علم األمراض الطب  102104 ساميه بنت توفيق الشولي 2

 56.72 التاهيل الطبي العلوم الطبية التطبيقية 28642 قمراء بنت معيكل القحطاني 3

 29209 ساره بنت أحمد البسام 4
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 56.70 المعلوماتنظم 

 26205 مروان بن محمد الميموني 5
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 56.58 علوم الحاسب

 56.53 دراسات اسالمية التربية  101840 نجال بنت مطر المطيري 6

 56.34 علوم صحة المجتمع العلوم الطبية التطبيقية 93928 بسمه بنت فيصل قطان 7

 56.28 علم نفس التربية 98243 هدى بنت سعد القحطاني 8

 56.28  المحاسبة إدارة األعمال 37805 هنا بنت عقيل العقيل 9

 36136 شريفة بنت احمد الغامدي 10
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 56.28 تقنية المعلومات

 56.28  المحاسبة إدارة األعمال 31805 لينا بنت أحمد باعارمه 11

 56.28 التربية الخاصة التربية 31216 مي بنت عبدالرحمن الفاخري 12

 56.09 علوم صحة المجتمع العلوم الطبية التطبيقية 24476 فهد بن عبدالعزيز الداوود 13

 56.04 األشعة العلوم الطبية التطبيقية 15531 رانيا بنت محمد حمزه علي 14

 55.96 العلوم االشعاعية العلوم الطبية التطبيقية 88736 ليال بنت خالد جمبي 15

 55.96 الكيمياء الحيوية العلوم 27114 لطيفة بنت محمد الجبالي 16

 55.57 الهندسة الصناعية الهندسة  36247 أسامه بن عبداهلل العتيك 17

 55.40 الدراسات اإلجتماعية اآلداب 101215 ريم بنت سعيد األحمدي 18

 55.20 الدقيقةالنبات واألحياء  العلوم 31209 شروق بنت محسن الشهراني 19

 55.20 النبات واألحياء الدقيقة العلوم 31963 ريهام بنت مصلح األحمدي 20

 55.20 النبات واألحياء الدقيقة العلوم 31889 ياسمين بنت عبدالرحمن الواصل  21

 التمريض 26604 ليلى بنت عواض الزايدي 22
تمريض صحة المجتمع 

 والصحة النفسية والعقلية
55.20 

 السياحة واآلثار 107326 آالء بنت سالم الرويبعه 23
إدارة موارد التراث واإلرشاد 

 السياحي
55.10 

 55.08 اإلدارة التربوية التربية 32032 هيفاء بنت عبداهلل بن سحيم 24



 مجموع النقاط القسم الكلية  الرقم الوظيفي األسم التسلسل

 54.98 طب العائلة والمجتمع الطب  32413 افنان بنت صالح الدين يونس 25

 54.97 الكيمياء العلوم 33890 أسامة بن محمد الدهيش 26

 54.95 اإلعالم اآلداب 96990 ليلى بنت خالد خنين 27

 54.89 إدرة وتعليم التمريض التمريض 37113 راوية بنت سعيد فالته 28

 54.88 المختبرات اإلكلينيكية العلوم الطبية التطبيقية 31920 ساميه بنت طراد العنزي 29

 54.67 التأهيل الطبي  العلوم الطبية التطبيقية 18951 وداد بنت هديب الهديب 30

 54.66 التخطيط العمراني العمارة والتخطيط 26358 سليمان بن صالح البهيجان 31

 54.47 الهندسة المدنية الهندسة  29771 عبدالعزيز بن صالح السيف 32

 54.13 المجتمععلوم صحة  العلوم الطبية التطبيقية 31973 وعد بنت عبدالرحمن الفواز 33

 54.06 اإلقتصاد إدارة األعمال 37388 بدور بنت راشد الحميد 34

 54.06 وحدة اللغات اللغات والترجمة 30959 مشاعل بنت عبداهلل البقمي 35

 53.96 المناهج وطرق التدريس التربية 100376 آمنه بنت عبداهلل حجر 36

 53.90 المختبرات اإلكلينيكية العلوم الطبية التطبيقية  28564 جواهر بنت محمد الصغير 37

 29812 اسراء خليل الخميس 38
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 53.87 تقنية المعلومات

 53.67 الهندسة المدنية الهندسة  33727 علي بن سيعد القرني 39

 53.47 اإلدارة العامة إدارة األعمال 32176 اماني بنت باني القحطاني  40

 53.38 طب األطفال الطب 36596 إباء بن عبداهلل جستنيه 41

 53.35  المحاسبة إدارة األعمال 28544 فيصل بن صالح الصالحي 42

 53.35 التسويق إدارة األعمال 24910 خلود بن ناصر السعيد 43

 53.32  المحاسبة إدارة األعمال 27363 صالح بن محمد الطاسان 44

 53.32 المحاسبة  إدارة األعمال 24799 السلمانمحمد بن سلمان  45

 28795 نوف بنت عبداهلل الفعر 46
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 53.29 تقنية المعلومات

 53.16 المحاسبة  إدارة األعمال 31527 كيان بنت محمد البلوي 47

 53.10 السياسات التربوية التربية 36403 عبدالعزيز بن سالم الدوسري 48

 53.06  المحاسبة إدارة األعمال 32800 سجى بنت عبدالعزيز السليمان 49

 29829 عواطف بنت خالد المطيري 50
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 52.84 العلوم اإلدارية واإلنسانية

 11129 سليمان بن عبداهلل العيسى 51
الحقوق والعلوم 

 السياسية
 52.84 القانون العام

 26674 رحاب بنت عبداهلل الفالج 52
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 52.81 العلوم الطبيعية والهندسية

 52.79 طب الطوارئ الطب 30708 إياد بن خالد خطاب 53

 52.62 الجيولولجيا والجيوفيزياء العلوم  101721 صالح بن اسماعيل قيسي 54



 مجموع النقاط القسم الكلية  الرقم الوظيفي األسم التسلسل

 52.61 التمريض الباطني التمريض 30950 غادة بنت خالد البطحي 55

 52.53 اللغة العربية وآدابها  اآلداب 28763 فهد بن عبدالعزيز العبده 56

 36500 مشاعل بنت عبداهلل الراجحي 57
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 52.50 العلوم اإلدارية واإلنسانية

 26814 موضي بنت محمد بن صالح  58
الدراسات التطبيقية 

 المجتمعوخدمة 
 52.39 العلوم الصحية

 52.22 علم المعلومات اآلداب 107317 فاطمة بنت حامد الزهراني 59

 29850 ندى بنت فهد الدهمش  60
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 52.17 العلوم اإلدارية واإلنسانية

 52.14 المعلمينتدريب  معهد اللغويات العربية 33882 بندر بن عبدالعزيز الغميز 61

 26794 هدى بنت عبداهلل العمير 62
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 52.03 العلوم الطبيعية والهندسية

 
 
 
 
 
 

 


