
 إعالن خاص بالمعيدين والمعيدات بالجامعة الحاصلين على درجة الماجستير

 (الجديدة )الدفعة

ملعيدين واملعيدات بني ااملفاضلة آلية  العمراعتمد معايل األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرمحن 
سي ر دن ومير ضاون املعيدين واحملشؤ عدهتا اللجنة الدائمة للرتشيحهم لوظيفة حماضر واليت ا

 التالية: للمعايرياللغات ومساعدي الباحثني وفقاً 
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 مجموع النقاط الرقم الوظيفي األسم التسلسل

  79.06  25807  مرزوق البدرماجد حسن   1

  70.79  31093  الرشيدى هدى ضيف هللا عايد  2

  65.81  100413  لمى عبدالرحمن عبدالعزيز بن حركان  3

  63.16  26554  المطيرى سلطان بدر على  4

  63.14  28589  السحيبانى اسيل سليمان على  5

  62.79  32036  عبدالرحمن محمد ابراهيم الحسن  6

  62.77  92886  نوره عبدالعزيز عبدالرحمن الطويل  7

  62.45  31964  صابور امل عبدهللا على  8

  62.28  37156  مازي ساره اسماعيل عبدالعزيز  9

  59.62  25038  هديل محمد حسن ايوب  10

  58.28  24533  الحارثى العرابى سميح سعد عبدالعزيز  11

  57.72  106255  احمد عثمان التويجريعبدالعزيز   12

  57.61  24813  عبير صالح عامر السلمى  13

  57.07  30932  يزيد ابراهيم زيد العشبان  14

  56.13  89886  سعد عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف  15

  55.70  31851  روان طالل عبدالجليل برى  16

  55.48  32378  العياضى ميساء عبدهللا ابراهيم  17

  53.79  30757  باعشن اروى عمر محمد  18

  52.82  92899  البالع رشيد خالد رشيد  19

  52.29  93607  غاده أسعد محمد عسيري  20

  52.05  32052  اسماء عبدالحميد عبدهللا الزيد  21

  51.86  26343  العتيبى رشا نشاء واسط  22

  51.78  29816  القرنى سالم مرعى سعد  23

  51.58  28897  محمد عمر محمد الفاضل  24

  51.30  97068  الزهراني البشيري سناء خضر عايض  25

  50.37  107355  ريم عبدهللا مساعد الغامدي  26

  50.28  38003  سهام محجي نماي المطيري  27

  



 مجموع النقاط الرقم الوظيفي األسم التسلسل

  50.27  32301  حمد البقيهمحمد ناصر   28

  50.16  26334  فاتن فهد محمد الرميح  29

  50.14  27886  باقازى سالم عبدهللا تهانى  30

  50.08  22743  روزى حيان عبدالغفور اسماعيل  31

  49.71  37215  باعشن علي ابوبكر لمياء  32

  49.71  38201  منصور عبدالعزيز عبدالرحمن المناع  33

  49.63  93335  أمل عبدهللا حمد الصليع  34

  49.57  37160  خلود خالد موسى الطاسان  35

  49.53  26002  الهدلق عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز  36

  49.45  26620  نهى محمد سعد الرويس  37

  49.32  38244  سماح حمد عبدهللا العقيل  38

  49.08  31998  فادى صالح عيسى العقيل  39

  48.50  25505  محمد عبدهللا عبدالرحمن الزيد  40

  48.38  24617  ناصر صالح عبدهللا الشماسي  41

  48.35  30024  عبدالرحمن فهمى حسن امين العلى  42

  47.92  18821  مازى تغريد عبدالحليم عبدالعزيز  43

  47.81  38008  بسمه منصور صالح بن شلهوب  44

  47.76  37824  عبدالمجيد ابراهيم سليمان االمير  45

  47.68  32268  عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الفائز  46

  47.56  28657  الشهرى حمود عبدهللا محمد  47

  47.56  32382  عبدالمجيد عبدالرحمن عبدهللا الشعالن  48

  47.15  37138  ريم فهد محمد السكيت  49

  46.44  37785  ابوشال عبدالرحمن فيصل محمد  50

  46.26  30922  عمر صالح محمد العقيل  51

  46.10  23407  احمد نافع حمود الحربى  52

  46.09  32329  العمرى الفتحى على محمد عبدهللا  53

  46.04  93803  نوره محمد ابراهيم العنقري  54

  45.94  22757  الدلبحى سلمان مخلد مشعل  55

  45.74  108495  مشاعل عبدالعزيز عبدالرحمن الدخيل  56

  45.74  27567  الحسن غازى مساعد مبارك  57

  45.72  99359  الطشالن شروق بنت محمد سعد بن حسين  58

  45.49  26605  باكرمان صفيه سالم احمد  59

  45.47  24937  القحطانى هدى على سعيد  60

  45.44  93341  امل احمد ناصر الصقور  61

  45.28  30474  الشمرى الفى جميله عبيد  62

  45.24  31773  الفحيلى محمد عبدالمحسن عبدهللا  63

  45.04  28206  العتيبى يحيى سعيد هادى  64

  44.94  89929  سهيل سالم سفر الشهراني  65

  44.90  33889  الشمرى الوهبى رياض حمدان حسين  66

  44.88  30128  حسام محمد عبداللطيف البسام  67

  44.88  30460  عبدهللا حمود عبدهللا المقرن  68

  44.74  36252  عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الشعيبي  69

  44.73  38078  الضبيعي لولوه باسم محمد  70

  44.64  37255  عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز المهنا  71

  44.58  34061  السقياني مشاري محمد مصلح  72

  44.47  37072  والء احمد حمد الدهش  73

  



 مجموع النقاط الرقم الوظيفي األسم التسلسل

  44.30  93909  هاجر سلمان محمد بن عصفور  74

  44.23  36456  ناصر بدر عبدهللا الصالح  75

  44.06  32328  السارىعلى محمد مصلح   76

  43.75  24139  العصيمى فيصل سلطان معزى  77

  43.48  36599  الماضى محمد عبدالرحمن حمد  78

  43.41  27071  باى محمد عبدالفتاح عبدالحميد  79

  43.34  89836  الثميري شروق عبدهللا محمد  80

  43.30  36425  عصام سعد مطلب المطلب  81

  43.30  37261  محمد مشاري عوض المطيري  82

  43.23  29599  الغامدى ال سعيد عريفى على سعيد  83

  43.15  27572  المستادى محمد ابراهيم يوسف  84

  43.07  37794  محمد ظافر عبدهللا الدوسري  85

  43.02  24856  الغامدى رنا عبدهللا سعد  86

  42.97  36268  حامد عباس داود خان  87

  42.91  31976  العنود ابراهيم عبدالرحمن العدل  88

  42.79  89431  سيف عبدالعزيز سيف العريفي  89

  42.72  109129  المطيري المويهي مساعد عبدهللا سعيده  90

  42.63  89599  هاجر احمد عبدهللا الحجيالن  91

  42.58  31641  بندر ابراهيم محمد القزالن  92

  42.46  26212  الطواله محمد احمد امانى  93

  42.45  28712  ازهار محمد عبدالعزيز الشيبان  94

  42.39  26338  العنيزى اسماء سامى عبداللطيف  95

  42.35  22417  الرويلى اشواق رافع صقر  96

  42.25  103704  منصور سليمان عبدهللا الشريدة  97

  42.13  34594  الهنديحنان وحيد احمد   98

  42.11  33297  غسان عبدالمجيد عبدهللا الفالح  99

  42.11  36251  رائد احمد محمد فرزان  100

  42.03  31282  الفيفى عبدهللا يحيى موسى  101

  42.00  25985  مهند عبدهللا سعدالدغيم  102

  
 

 

 مالحظة هامة حول اشتراط التعيين على وظيفة محاضر:

 لن يتم إصدار قرارات التعيني إال بعد ورود توصيات جمالس االقسام والكليات املختصة.
 


