
 
 

 المحاضرينع اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين الجامعة على محضر اجتما مديرمعالي  وافق
على التالية  المشتملهـ 4/3/1439بتاريخ  الثانيومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين 

 -التالية:  لنقاط المفاضلةرتبة محاضر وفقاً للتعيين على  أسمائهم

 .سنوات( 10) الحد االعلى( نقطة ويكون 70أقدمية الحصول على الماجستير ) -1
 .( سنوات4) الحد االعلى( نقطة ويكون 30)ء في دراسة الدكتوراه البد أقدمية -2

 
 )علماً بأن قرارات التعيين لن تصدر إال بعد توصية مجلسي القسم والكلية(

 

 مجموع النقاط الرقم الوظيفي االسم م

 60.56 32071 دالل غانم فهد الغانم 1

 60.38 31226 خلود راشد مبارك الضرغام 2

 53.58 26344 ليلى عبدهللا ابراهيم ال حماد 3

 45.21 31068 هناء الحسن حسين على الحكمى 4

 44.88 31528 بشرى ابراهيم محمد الدوسرى 5

 44.88 104113 عبدالعزيز محمد مرشد العضيله 6

 43.88 24689 مرزوق على رجب الزهرانى 7

 42.77 26922 ريهاف راضى طالل الفرج 8

 42.55 38093 مشاعل سلطان عبدالرحمن الدايل 9

 41.86 28641 وحيده محمد بهلول الشمرى 10

 41.85 93412 مضاوي خالد محمد الطيب 11

 41.74 93609 أسيل سعد محمد الهدلق 12

 41.74 93094 حسن يحي حسن الشهري 13

 41.68 97817 سارة شقير محمد العتيبي 14

 41.68 27574 حنان يحيى عبدهللا عاتى 15

 41.58 33299 عبدالحكيم عبدهللا سعد البشيرى الزهرانى 16

 41.06 32014 منصور ابراهيم بن هزاعسميه  17

 41.01 26001 عبدالسالم ابراهيم محمد السنيدى 18

 40.62 109061 عبدالعزيز عبدالكريم منصور اباحسين 19

 40.51 88523 سارة ركيان طليحان الحربي 20

 40.42 89542 علي هادي صالح ال مستنير 21

 40.41 38787 علي محمد علي كريري 22

 40.36 31962 محمد ابراهيم عبدهللا القريشى 23

 40.36 32084 غنيه ابراهيم احمد عين 24

 40.11 89451 احمد عمر سليمان العقيلى 25

 40.05 105322 سليمان عمران ناصر العمران 26

 39.97 93409 وئام محمد عبدالواحد عارف 27

 39.82 28863 انفال فهد ابراهيم دايل 28

 39.74 29337 راضي قاسم العنزي عبدالكريم 29

 39.74 31744 سعد عبدهللا ابراهيم الخريف 30

 39.56 37820 عبدالرحمن عبدالحميد سعد السعودي 31



 مجموع النقاط الرقم الوظيفي االسم م

 39.48 109528 منيره سليمان رشيد البالع 32

 39.46 89521 اروى عبدالعزيز عبدهللا التميم 33

 39.45 28684 منال عبدالعزيز فهد الفليج 34

 39.34 25120 محمد سليمان ابراهيم السلمان 35

 39.31 31501 ماجد مرزوق حسن السرانى 36

 39.15 38045 ندى حمود عبدهللا التويجري 37

 38.99 26356 مضاوى محمد عمر الضويان 38

 38.99 26606 كافى فريح شاوى الشمرى 39

 38.91 32326 محمد عبدالكريم محمد البريثن 40

 38.87 93251 حسن كعبيحسن حامد  41

 38.75 38186 سناء سعيد محمد القرني 42

 38.62 26263 جواهر سليمان عبدالعزيز السيارى 43

 38.56 26947 مشاعل عبدهللا ناصر البراك 44

 38.49 110028 ساره عبدالرحمن بن عبد الرحمن العمران 45

 38.28 93128 احمد سامي سليمان الميمان 46

 38.24 93767 فهد علي الحقباني حصه 47

 38.24 26261 شروق محمد عبدهللا اليحيى 48

 38.24 26950 العنود طارق مساعد السديرى 49

 38.22 38084 ساميه محمد عبدهللا الشهرى 50

 37.83 101473 ياسر عبدالرحمن عبدهللا سلمه 51

 38.2 33993 عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن ريس 52

 38.16 26098 عبدهللا حمدان الشهرىمحمد  53

 38.13 106962 ندى ناصر محمد األحمري 54

 37.82 28663 عبدالعزيز فايز حسن القبلى 55

 37.7 29838 شذى فهد الصميدى القوفى 56

 37.7 26199 ابتهاج عبدهللا عبدالعزيز الحقان 57

 37.7 37825 محمد مبروك مسعود الحسيني 58

 37.41 33983 عيد عبدربه العتيبى عبدهللا 59

 37.4 35055 ناجى محمد شايع القحطانى 60

 37.26 26488 ساره خالد عوده العوده 61

 37.24 36421 عبدالهادي محمد سليمان بن عبدالواحد 62

 37.22 111735 سمر حسين سعود بن خضر 63

 37.21 98679 سلوى علي هاشم حمصانى 64

 37.21 96309 عبدهللا السليمان اريج عبدالعزيز 65

 37.21 100623 بسمه عبدهللا محمد العقيل 66

 37.19 26651 ميسون عبدالعزيز محمد دويس 67

 37.18 26248 خلود ابراهيم عبدالرحمن السلطان 68

 37.15 28656 فاتن عبدهللا محمد العمر 69

 37.13 24324 تركى محمد عبدهللا الحقبانى 70

 36.93 90393 سلطان بن سلطاننوره ماجد  71



 مجموع النقاط الرقم الوظيفي االسم م

 36.79 93127 محمد رشود محمد السلمي 72

 36.71 39666 عبدالعزيز صالح على المصلوخ 73

 36.58 93388 بسمه محمد حسن محمد المجددي 74

 36.45 37267 احمد سليمان عبدالعزيز ابانمى 75

 36.42 24092 عاصم محمد راشد العبداللطيف 76

 36.19 28622 خلف العتيبى منيره ناشى 77

 35.82 104937 اماني احمد عبدالرحيم االحمدي 78

 35.7 31981 ابراهيم صالح عبدالرحمن بن راشد 79

 35.68 27997 ثامر محمد عباس منشى 80

 35.64 32135 عماد عبدهللا مرداس االنصارى 81

 35.61 88725 اشواق سليمان عبدالرحمن المانع 82

 35.61 26614 ابراهيم على الربيعاندانيه  83

 35.61 27042 مرام عبدالرحمن عبدالعزيز المقبل 84

 35.61 27993 هند حمد عبدهللا البراهيم 85

 35.61 30096 اسماء فهد حمد الزومان 86

 35.61 30112 اريج محمد ابراهيم الحسن 87

 35.61 26929 فاطمه سعد سلطان الكثيرى 88

 35.61 31086 نوره سالم سعيد الحضرمى 89

 35.61 31088 حنان عبدهللا سعد الناصر 90

 35.61 31266 غاده حماد سعد الراشد 91

 35.56 96865 حياة سعيد مبارك الزهراني 92

 35.52 28624 ديمه مساعد عبدالرحمن العمار 93

 35.29 98129 لما عبدالرحمن محمد عبدهللا الجثالن 94

 35.29 26196 سمر فهد عبدهللا الربيعه 95

 35.29 27903 مشاعل سعود عبدالعزيز بن صبار 96

 35.13 24766 عادل على بخيت الحويان 97

 35.1 27991 جوهره سعيد خبتى 98

 35.06 26370 عهود سعود عبدهللا الحميدان 99

 35.06 91081 هناء محمد عبدالمحسن التويجري 100

 35.03 32475 فتح هللا بن حسنساره سعيد  101
 


