
 

 

 
 

 القسم الكلية  الرقم الوظيفي األسم التسلسل

 جراحة الوجه والفكين طب االسنان  82682 نورة بنت أحمد السفياني 1

 إدارة تعليم التمريض كلية التمريض 82962 جواهر بنت عبداهلل بن جمعه 2

 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة  84742 عبد اهلل بن صالح سلطان  3

 اللغة الفرنسية والترجمة اللغات والترجمة 87392 سارة بنت أحمد الحربي 4

 29932 رياض بن علي الحازمي 5

األمير سلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات 

 الطبية الطارئة

 الخدمات اإلسعافية

 الهندسة الكهربائية  الهندسة  38422 سيف بن عبدالمحسن السيف 6

 الهندسة المدنية الهندسة 37824 سطام بن فهد المعجل 7

 الخاصة التربية التربية 87272 أمل بنت عبداهلل الدوود 8

 اإلدارة المالية إدارة األعمال 86329 خالد الشويعرسلطان بن  9

 طب األطفال الطب  32922 عبداإلله بن ناصر الشيبان 11

 86322 نجالء بنت صالح الزامل 11
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 العلوم اإلدارية واإلنسانية

 32323 نورة بنت عبداهلل التركي 12
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
 المختبرات االكلينيكية

 الهندسة الكهربائية  الهندسة  38482 فارس بن ابراهيم الفارس  13

 82796 رنا بنت محمد القاضي 14
علوم الحاسب 

 والمعلومات
  المعلوماتتقنية 

  الحاسبعلوم  المجتمع بالرياض 87662 محمد بن جبرين الجبرين 15

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة 96238 إمتنان بنت معالء الحربي 16

 32326 مشاعل بنت ماجد الصالح 17
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 تقنية المعلومات

  واألحياء الدقيقةالنبات  العلوم  32962 خلود بنت محمد العرجاني 18

المجتمع علوم صحة العلوم الطبية التطبيقية 37326 دالل بنت يوسف مبارك 19  

 الهندسة الكهربائية الهندسة  37792 عبدالرحمن الشاويطارق بن  21

 علوم البصريات العلوم الطبية التطبيقية 93792 مزنة بنت سعود المطيري 21

 البصرياتعلوم  العلوم الطبية التطبيقية 32927 مستور بن عبداهلل الحمامي 22

ت البصريا علوم العلوم الطبية التطبيقية 33982 باسل بن حمد الطعيمي 23  

ةتربويادارة  التربية 32289 مها بنت صالح العمود 24  

 عالماإل اآلداب 87293 سعود بن عبدالعزيز السليمان 25



 

 

 القسم الكلية  الرقم الوظيفي األسم التسلسل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اآلداب 34422 علي بن عبدالمحسن الحاجي 26

  الكهربائيةالهندسة  الهندسة  89826 يوسف بن صالح الحسون  27

 النفسي الطب الطب 92323 المدني أحمد بن هيثم 28

 مهارات تطوير الذات  عمادة السنة التحضيرية  34242 حصه بنت صالح الدايل  29

 86622 مجدل بن سلطان بن سفران 31
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 علوم الحاسب

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة 87392 حمود بن ذياب المطيري 31

 القانون العام الحقوق والعلوم السياسية 33872 معاذ بن معال المطيري 32

 الكهربائية الهندسة الهندسة  32232 خالد بن عبدالرحمن الجلعود 33

 86822 االء بنت صالح الثنيان 34
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 العلوم الطبيعية والهندسية

 37328 سمية بنت عبدالعزيز بن ربيعه 35
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 تقنية المعلومات

 اإلشعه العلوم الطبية التطبيقية 87276 خالد بن وليد تيرو 36

 الهندسة الصناعية الهندسة  87962 عمر بن ظافر الشهري 37

 األجهزة الطبية الحيوية التطبيقيةالعلوم الطبية  37723 خالد بن عبداهلل الحصيني 38

 العلوم اإلدارية المجتمع بالرياض 82237 سليمان بن ناصر الشبانات 39

 32927 أفنان بنت عبدالعزيز السبيهين 41
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 تقنية المعلومات

 علم النفس التربية 32982 خليفه بن حميد الفضلي 41

 علوم الحاسب المجتمع بالرياض 87269 عبداهلل بن راشد الحربي 42

 التأهيل الطبي العلوم الطبية التطبيقية 38379 عبدالفتاح بن سعيد القحطاني  43

 العمارة وعلوم البناء العمارة والتخطيط 38222 حازم بن عليثه الحازمي 44

 86627 سلطان بن داوود الفرهود 45
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 علوم الحاسب

 الهندسة الكهربائية  الهندسة  82738 أنس بن  عبداهلل الحصين  46

 اللغة العربية و ادابها االداب  82762 بن مشعي آل ظافر بريكان  47

 87947 ندى بنت سعد الحربي 48
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 تقنية المعلومات

 الهندسة المدنية الهندسة  33782 عبداهلل بن حمد السبهان 49

 32222 يزيد بن إبراهيم العبدالكريم 51
علوم الحاسب و 

 المعلومات
 نظم المعلومات

وبحوث العلمياتاإلحصاء  العلوم  32322 ريم بنت ظافر المبطي 51  

 222429 مي بنت عبدالعزيز الزامل 52
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 علوم الحاسب



 

 

 القسم الكلية  الرقم الوظيفي األسم التسلسل

 اإلدارة العامة إدارة األعمال 87447 فهد بن سعود العقيلي 53

 32792 محمد بن باسل المكينزي 54
علوم الحاسب 

 والمعلومات
المعلوماتنظم   

 مهارات تطوير الذات  عمادة السنة التحضيرية  92222 هياء بنت محمد الشهري 55

 الصيدالنيات الصيدلة  86229 عادل بن فالح آل غيث 56

 علوم الحاسب المجتمع بالرياض 87973 عواطف بنت مداوي القحطاني 57

  اإلكلينيكيةالصيدلة  الصيدلة 93226 غاده بنت ابراهيم أبوحيمد 58

 علوم صحة المجتمع العلوم الطبية التطبيقية 82493 سلطان بن خنيصر العنزي 59

 اللغات الحديثة اللغات والترجمة 87294 محمد بن معيض البالدي 61

 32222 حنان بنت علي التميمي 61
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 تقنية المعلومات

 32924 اسماء بنت محمد بن جردان 62
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 علوم اإلدارية واإلنسانية 

 النبات واألحياء الدقيقة العلوم 32229 أمل بنت خلف الغامدي 63

 علم المعلومات اآلداب 84742 عبداهلل بن حسن الشهري 64

 التمريض الباطني والجراحي التمريض 89649 علوه بنت محمد الكثيري 65

 الجراحه الطب  82224 حمد التويجريعبدالمجيد بن  66

 نظم المعلومات اإلدارية إدارة األعمال 36849 زاهيه بنت حامد الحربي 67

 علم النفس التربية 82244 عزام بن صالح السحيباني 68

 علوم األغذية والتغذية علوم األغذية والزراعة 87222 فاطمة بنت محمد بن عمر الشمسان 69

 علوم األغذية والتغذية علوم األغذية والزراعة 87228 عبدالمحسن الناصرساره بنت  71

 الرياضيات العلوم 82677 مها بنت محمد الموسى 71

 87222 إيمان بنت عبداهلل الملحم 72
عمادة التعليم االلكتروني 

 والتعليم عن بعد
 ـــــــــــ 

 التأهيل الطبي التطبيقيةالعلوم الطبية  32489 منصور بن صالح الغامدي 73

 التربية الخاصة التربية 84426 حمد بن علي حمدي 74

 86677 منال بنت عبداهلل المعمر 75
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 العلوم الطبيعية والهندسية

 32829 اوابد بنت محمد الجبرين 76
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 علوم الحاسب

 


