




حامد صبحي محمد السيوطي. د

العامةالمواد قسم 

والعلوم اإلنسانيةاآلداب كلية 

101مقرر اللغة العربية عن 



صباح عيد فايز القرني/ .د.أ

الفيزياءقسم 

الفيصليلة فرع -العلوم كلية 

مقرر الفيزياءعن 



نائل عبد هللا إبراهيم .أ

األوروبيةاللغات قسم 

اللغة االنجليزيةمعهد كلية 

اإلنجليزيةمقررات لمستويات اللغة 4عن 

التحضيريةالسنة بلطال



سفلاير عقيل عبد الملك بوق.د

األحياءقسم 

الفيصليلة فرع -العلوم كلية 

110األحياء العامة مقرر عن 



بدر بن سلمان حمد السليمان . د

التعليمتقنيات قسم 

الدراسات العليا التربويةمعهد كلية 

ةالتعليميأكبر عدد من الموارد رفع عن فئة 

الجامعةأعضاء هيئة تدريس بين 



سلطان خانكيران .د

الحاسب وتقنيه المعلوماتقسم 

المجتمع ليةـك

ميةالتعليأكبر عدد من الموارد رفع عن فئة 

هيئة تدريس الجامعةبين أعضاء 



بندر منتظر حمزة حكيم .  د

اتلحاسباوهندسةالكهربائية الهندسة قسم 

الهندسةليةـك



يمحمد سعيد صالح تونسإيمان .د

األوروبيةاللغات قسم 

اإلنسانيةوالعلوم ب ادآلاليةـك

الفيصليةفرع 



تانجام بالني سوامي. د

الهندسة الكهربائيةقسم 

الهندسةكلية



زينب صباح عبد هللا. أ

الهندسة الصناعيةقسم 

الهندسةكلية



سمر حميد حامد الجحدلي. د

األوروبيةاللغات قسم 

والعلوم االنسانية داب اآلكلية 

فرع الفيصلية



شيرين شحده حلمي الحوراني. د

الهندسة الصناعيةقسم 

الهندسةكلية



هتون عبد اللطيف عبد الرحمن شعيب. د

الرياضياتقسم 

العلوم كلية 



نوران عصام صالح كتوعه. د

والطفولةاألمومة قسم 

التمريضكلية 



طارق إبراهيم محمد العوضي. أ

الصيدلية الكيمياء قسم 

الصيدلة كلية 



أشجان غازي حامد البرادعي . أ

قسم المحاسبة

واإلدارةاالقتصاد كلية 



أريج عباس أحمد مليباري. د

لياآلوحدة مهارات الحاسب مدير نائبة 

وتقنية المعلوماتالحاسبات كلية 



حنين حسن خليل األحمدي.د

لياآلوحدة مهارات الحاسب مدير نائبة 

وتقنية المعلوماتالحاسبات كلية 

فرع الفيصلية



محمد زيد حمود بشيري.د

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

قسم تقنية المعلومات



وفاء عدنان عمر السقاف.د

مشرفة قسم تقنية المعلومات

وتقنية المعلوماتالحاسبات كلية 



أماني طارق جمال.د

مشرفة قسم تقنية المعلومات

وتقنية المعلوماتالحاسبات كلية 

فرع الفيصلية



فارس سعيد الزهراني.د

قسم الرياضيات

كلية العلوم

111عن مقرر رياضيات التخصصات النظرية 

اإلداريللمسار 



ريم عثمان الضبيبان.أ

قسم الرياضيات

فرع السليمانية–كلية العلوم 

111عن مقرر رياضيات التخصصات النظرية 

اإلداريللمسار 



هشام فيصل الحربي.د

قسم األحياء

كلية العلوم

110عن مقرر األحياء 

العلميللمسار 



هدى محمد الغامدي.د

قسم الكيمياء

فرع الفيصلية-العلومكلية 

110عن مقرر كيمياء عامة 

العلميللمسار 



باحيدرةعفت عبدالعزيز . د

قسم الكيمياء

السليمانيةفرع -العلومكلية 

110عن مقرر كيمياء عامة 

العلميللمسار 



له عبدهللا السليمانيعبداإل.د

وكيل التعلم اإللكتروني

عدعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن ب

السعوديةالجامعاتمستوىعلى







األختررائد عبد الرحمن عبد هللا . أ

قسم تقنية المعلومات 

المعلوماتوتقنية كلية الحاسبات 

البياناتعن مقرر قواعد 



االختررائد عبد الرحمن عبد هللا . أ



منال عبد اللطيف بكر مليباري.د

والتغذية قسم الغذاء 

منزليكلية االقتصاد 

2تغذية متقدمة: مقرر عن 



منال عبد اللطيف بكر مليباري.د



عمار يحي سعيد أبو خضاعه القحطاني. د

قسم الهندسة الصناعية 

الهندسةكلية 

الهندسيفي التصميم مقدمة : مقرر عن 



عمار يحي سعيد أبو خضاعه القحطاني. د



غاده ابراهيم صالح زامكه. د

قسم طفولة 

االقتصاد المنزليكلية 

طرق تدريس: عن مقرر



غاده ابراهيم صالح زامكه. د



طالل محمد نور أبو منصور . د

قسم الهندسة الميكانيكية

كلية الهندسة

ميكانيكا المواد: عن مقرر



طالل محمد نور أبو منصور . د



سهام فالح الحربي . د

قسم الفيزياء

الفيصليةفرع -كلية العلوم 

فيزياء الجوامد: عن مقرر



سهام فالح الحربي . د



زكي عايض معيض الصبحى. أ

المعلومات قسم تقنية 

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

قواعد البيانات: مقررعن 



زكي عايض معيض الصبحى. أ



مها فيصل حسن  منصوري. د

قسم الفيزياء

الفيصليةفرع -العلوم كلية 

فيزياء عامة: عن مقرر



مها فيصل حسن  منصوري. د



سعيد محمد إبراهيم بافرج. د

التشخيصية قسم األشعة 

كلية العلوم الطبية التطبيقية

تقنية الطب النووي: عن مقرر



سعيد محمد إبراهيم بافرج. د



ندين طارق كمال عكاري. د

علوم الحاسبات قسم 

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

مواضيع متقدمة في الشبكات: مقررعن 



ندين طارق كمال عكاري. د

















كلية التمريض








