
 استمارة حصر المعيدين والمحاضرين بالجامعة-

 الثانيسي: الفصل الدرا هـ                3418العام الجامعي:                  أحياءقسم: ال                           كليه العلوم بالزلفي: الكلية 

 الجنسية االسم م
الدرجة 
 العلمية

التخصص 
 العام

 التعيينتاريخ  التخصص الدقيق
 تاريخ ابتعاثه
)في حالة 
 ابتعاثه(

 مالحظات

 أمريكا -مبتعث 5341 51/1/5341 أحياء جزيئية طبيه مختبرات محاضر سعودي المالكي جارهللا سامي 3

 مبتعث بريطانيا 5343 12/51/5311 جزئيه حيوية تقنيه طبيه مختبرات محاضر سعودي الفايز عبدالعزيز فايز 2

 بريطانيا مبتعث 5343 5311 طبية دقيقة أحياء طبيه مختبرات محاضر سعودي الغفيليفايز ابراهيم  1

 مبتعث - 1/5/5344 طفيليات طبيه مختبرات محاضر سعودي الفالح عبالمحسن فالح 4

 يعمل بالكلية - 2/4/5341 - مختبرات طبيه معيد سعودي عبدالعزيز محمد السدراني 5

 يعمل بالكلية - 51/1/5341 - مختبرات طبيه معيد سعودي علي عبدالرحمن الخلب 6

 يعمل بالكلية -  - مختبرات طبيه محاضر سعودي رشيد عبدهللا الصالحي 7

 يعمل بالكلية - 51/55/5311 - مختبرات طبيه معيد سعودي مشعل خالد الفنيسان 8

 مبتعث - 41/1/5341 - مختبرات طبيه معيد سعودي فهد محمد الراضي 9

 عبد العزيز صالح العثيم 31
 طبيه مختبرات معيد سعودي

 5344 51/3/5341 علوم جزيئية حيوية
 -مبتعث 
 بريطانيا

 تصديق:

 ..............................عميد الكلية: .........                                                                 ..............................رئيس القسم: .

 التوقيع: ............................................                                                     .....            التوقيع: ................................

 ..التاريخ: ........./......../.......................                                                            ..................     التاريخ: ....../......./....

 

 



 استمارة حصر المعيدين والمحاضرين بالجامعة

 الثاني سي:الفصل الدرا                    هـ3418العام الجامعي:                    الحاسبقسم: ال                     كليه العلوم بالزلفي: الكلية 

 الجنسية االسم م
الدرجة 
 العلمية

التخصص 
 العام

التخصص 
 الدقيق

 تاريخ التعيين
 تاريخ ابتعاثه
)في حالة 
 ابتعاثه(

 مالحظات

 مبتعث 51/5/1153 13/3/5344 حاسب الي حاسب محاضر سعودي الربيعان عبدالرحمن محمد 3

 يعمل بالكلية --- 12/55/5343 شبكات حاسب الي حاسب محاضر سعودي طالل عبدي الحربي 2

 يعمل بالكلية --- 53/4/5341 حاسب الي حاسب معيد سعودي شايع عبدهللا المسعر 1

 مبتعث --- 54/1/5343 حاسب الي حاسب معيد سعودي ثامر بن محمد المسعود 4

5 
 رياض محمد المطيري

 حاسب محاضر سعودي
مقدمات 
 معلومات

 مبتعث 51/55/5343 51/55/5341

 مبتعث 51/51/5341 51/2/5341 حاسب الي حاسب محاضر سعودي عبدهللا ابراهيم العريني 6

 يعمل بالكلية 4/4/5343 15/3/5344 حاسب الي حاسب محاضر سعودي بدر احمد الدريميح 7

 تصديق:

 عميد الكلية: .......................................                                               رئيس القسم: ...............................                  

 .......................................التوقيع: .....................................                                                                 التوقيع: .....

 ..../......../.........................التاريخ: ....../......./......................                                                                 التاريخ: .....

 

 

 

 



 استمارة حصر المعيدين والمحاضرين بالجامعة

 سي: الثاني   الدراالفصل                       هـ3418العام الجامعي:   الفيزياء                   قسم: ال                  كليه العلوم بالزلفي :الكلية 

 الجنسية االسم م
الدرجة 
 العلمية

التخصص 
 العام

التخصص 
 الدقيق

 تاريخ التعيين
 تاريخ ابتعاثه
)في حالة 
 ابتعاثه(

 مالحظات

 مبتعث  -- 53/4/5341 فيزياء فيزياء معيد سعودي نادر نواصر الحبردي 3

 مبتعث 52/55/5343 11/55/5344 فيزياء المواد فيزياء محاضر سعودي منصور نواصر الحبردي 2

 مبتعث 51/51/5343 1/1/5344 فيزياء فيزياء معيد سعودي احمد ظاهر العنزي 1

 مبتعث 11/3/5345 54/4/5341 الضوء فيزياء معيد سعودي العزيز البداحدمحمد عب 4

 مبتعث -- 1/55/5343 فيزياء فيزياء معيد سعودي عبدالرزاق بن سليمان الدويش 5

 مبتعث -- 54/1/5343 فيزياء فيزياء معيد سعودي ماجد بن عبدهللا العويد 6

 تصديق:

 ..............................عميد الكلية: .........                                                                 ..............................رئيس القسم: .

 ..................التوقيع: ..........................                                                              ..........   التوقيع: ...........................

 ..التاريخ: ........./......../.......................                                                                  ......./.....................التاريخ: ....../

 

 

 

 

 



 ر المعيدين والمحاضرين بالجامعةاستمارة حص                                                         

 الثانيسي: الفصل الدرا                        هـ3414العام الجامعي:           الرياضيات         قسم: ال                 كلية العلوم بالزلفي:الكلية 

 الجنسية االسم م
الدرجة 
 العلمية

التخصص 
 العام

 تاريخ التعيين التخصص الدقيق
 ابتعاثهتاريخ 

)في حالة 
 ابتعاثه(

 مالحظات

 مبتعث 1/4/5341 13/2/5341 رياضيات الماليه رياضيات محاضر سعودي مقرن عبدالرحمن المقرن 3

 مبتعث 51/4/5341 13/2/5341 رياضيات الماليه رياضيات محاضر سعودي اللطيف الزماميداحمد عب 2

 مبتعث 51/51/5341 11/51/5311 رياضياحصاء  رياضيات معيد سعودي فريح نايف العنزي 5

 مبتعث 12/1/5343 11/3/5344 رياضيات رياضيات معيد سعودي محمد علي الغزي 6

 يعمل بالكلية -- 15/3/5344 رياضيات رياضيات معيد سعودي مساعد بن محمد الرشيدي 7

 مبتعث -- 55/2/5343 رياضيات رياضيات معيد سعودي نايف بن عباد ابوقرنين 8

 يعمل بالكلية -- 55/2/5343 رياضيات رياضيات محاضر سعودي عبدالرحمن بن بداح البداح 9

 مبتعث -- 53/4/5341 رياضيات رياضيات معيد سعودي يعقوب زبن العتيبي 31

 تصديق:

 عميد الكلية: .......................................        رئيس القسم: ...............................                                                         

 .......................................التوقيع: .....................................                                                                 التوقيع: .....

 .........................                                                                 التاريخ: ........./......../................التاريخ: ....../......./......


