
 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كلية العلوم قسم الكيمياء شطر الطالباتبيانات 

الدرجة المتعاقد  الدرجة العلمية الرقم الوظيفي  االسم م
 عليها 

اليوزر على  سنة االلتحاق بالجامعة
 الشبكة

 أعمال ادارية اخرى

 3511 /خديجة سعد آل نمشهد 1
 هـ20/8/1425 أستاذ مساعد دكتوراه

kalnmshah 
مشرفة قسم الكيمياء بكلية العلوم 

 شطر الطالبات

 KLSAAD هـ7/5/1412 أستاذ دكتوراه 3417 د/خلود سعد أبو ملحةأ. 2
 خالد الملك جامعة وكيل مساعد

 البنات لكليات

3 
 هـ1431 أستاذ مساعد دكتوراه 3469 د/ عائشة سعد مانع حصان

ahossan 
رائدة النشاط بالقسم  /منسق 

البحث العلمي بالكلية/عضو لجنة 
 المعامل السنوية بالجامعة طلبيات

 هـ2/9/1416 أستاذ مساعد دكتوراه 3435 د/بدرية سعد آل فرحان 4
bfrhan 

 منسقة الجداول

 هـ10/1430 أستاذ مشارك دكتوراه 7043 وهاب أبو ملحةد/سراء عبدال 5
Sabomlha 

 عميدة كلية اآلداب بخميس مشيط

 5739 فاطمة علي الزهرانيد/ 6
 هـ1/3/1429 أستاذ مساعد دكتوراه

falzhrani وكيلة مركز موهبة 

 هـ1/5/1414 أستاذ مساعد دكتوراه 3467 د/حليمة يحيى الرافعي 7
halrafai  مساعدة عميد كلية العلوم واالداب

 بمحايل

 هـ24/10/1423 أستاذ مساعد دكتوراه 3491 د/سمر يحيى النعمي 8
salnamee 

 الجرد والًعهد للمعامل

 هـ15/11/1420 أستاذ مساعد دكتوراه 3494 د/ شارة علي الظلماني 9
saldolmani 

 منسقة الجودة بالقسم

 دكتوراه 6327 د/نرمين محمد صبري 10
 هـ1428 أستاذ مساعد

nrmins 
 لجنة االعذار

 دكتوراه 7176 د/عبير محمد كمال 11
 هـ1430 أستاذ مساعد

aklfawi 
 رئيسة السير العام بالكلية

إدريس محمد مستورة/د 12  دكتوراه 8088 
 أستاذ مساعد

 mstorh هـ16/10/1431
 لجنة المبتعثات

 دكتوراه 15066 عجيلي د/ حنان عبد السالم 13
 هـ23/11/1436 أستاذ مساعد

ohanan 
 لمعادالتلجنة ا

 دكتوراه 15064 ع ابراهيمد/فاطمة عبد السمي 14
 هـ22/11/1436 أستاذ مساعد

fmsood 
 لجنة السير والمعادالت
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 دكتوراه 8911 د/ عبير احمد حسن 15
 هـ8/10/1432 أستاذ مساعد

aalli لجنة السير ولجنة االعذار 

 دكتوراه 8917 د/ هيام علي نفادى 16
 7/10/1432 أستاذ مساعد

hnfady لجنة الرصد ولجنة الخريجين والتوظيف 

 دكتوراه 10852 د/ اعتماد إبراهيم فضل اهلل 17
 10/10/1433 أستاذ مساعد

eefadlallah لجنة سير االمتحانات 

 دكتوراه 11086 لرحيمد/سهام خلف اهلل عبدا 18
 13/11/1433 أستاذ مساعد

sabdulralim 
لجنة التظلمات والسجالت ولجنة امن وسالمة 

 المعامل

 دكتوراه 11291 عبد الحافظد/ أمل علي  19
 21/12/1433 تاذ مساعدأس

amlali لجنة االرشاد االكاديمي 

 دكتوراه 13313 د/ سامية االخضر احمد 20
 هـ1435 أستاذ مساعد

sbahmad لجنة الرصد 

 لجنة الجودة faisal هـ1435 أستاذ مساعد دكتوراه 13433 يالهيشر سالم فيصل د/  21

 13505 يعمام محمد منجيد/  22
 هـ1435 أستاذ مشارك دكتوراه

mamami لجنة الجودة 

 14978 المنصف الطاهر د/صفاء 23
 هـ5/11/1436 أستاذ مساعد دكتوراه

sezzine لجنة المعادالت ولجنة التظلمات والسجالت 

 14975 تفرحا ه الصادقد/ لمي 24
 هـ5/11/1436 أستاذ مساعد دكتوراه

blamia لجنة السير ولجنة الجودة 

 11127 أ/ مشاعر إبراهيم بليل 25
 هـ1433 محاضر ماجستير

meblil لجنة النشاط ونادي الكيمياء 

 لجنة الجداول osuolyman 11/10/1434 محاضر ماجستير 11767 أ/أمنية الريح التوم 26

 لجنة الرصد ولجنة الجرد والًعهد للمعامل samibrahim هـ1435 محاضر ماجستير 13311 أ/ سارة عبد القادر محمد 27
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 مكان االبتعاث ومدته اليوزر على الشبكة تاريخ التعيين في جامعة الملك خالد الدرجة العلمية  المؤهل العلمي الرقم الوظيفي  اسم العضو م

 محاضر بكالوريوس 6164 البسامي هللعبداأ/ نورة  28
 هـ11/10/1429

nalbsami لجنة النشاط 

 محاضر ماجستير 14929 أ/عائشة يحيى قطابري راجحي 29
 هـ12/11/1436

aqtabrarajhi لجنة الجداول 

 ــــــــــــــ ealmsaod 23/11/1431 معيدة بكالوريوس 8307 أ/ إيمان محمد القحطاني 30

 معيدة بكالوريوس 9159 إيمان حسين القحطانيأ/  31
14/10/1432 

eaalmbark ــــــــــــــ 

 لجنة النشاط ولجنة السجالت aaleasirii هـ7/10/1438 معيدة بكالوريوس 21338 أ/ آالء عائض عسيري 32

 إجازة رعاية مولود nhsaleh 24/8/1434 محاضر ماجستير 11653 أ/ نجود حسن القحطاني  33

 مبتعثة للدراسة aalkormi هـ8/1/1430 محاضر ماجستير 7459 أ/عفاف يحيى علي خرمي 34

 محاضر بكالوريوس 7434 أ/ رباب علي حسين حكمي 35
 هـ7/11/1430

 ــــــــــــــ
 مبتعثة للدراسة

 محاضر ماجستير 14289  أ/ والء ناجي الحربي      36
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 مبتعثة للدراسة

 ــــــــــــــ أ/ حوريه احمد حسين الطريفي 37
 محاضر ماجستير

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ
 مبتعثة للدراسة

 للدراسة مبتعثة ــــــــــــــ 28/10/1429 معيدة بكالوريوس 3469 أ/جميلة عبد اهلل االسمري 38

 مبتعثه للدراسة ــــــــــــــ ــــــــــــــ معيدة بكالوريوس 15093 أ/ ايمان يحيى محمد ال حمود 39

 مبتعثة للدراسة ــــــــــــــ هـ1434 معيدة بكالوريوس 11477 أ/زهرة عبد اهلل ناصر الرفيدي  40

 مبتعثة للدراسة ــــــــــــــ هـ1435 معيدة بكالوريوس 13740 الزهراني عيسىحياة أ/  41

 


