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 منسقات األقسام

 حياءاأل الرياضيات الفيزياء الكيمياء

مستورة د.

 إدريس
 إيمان قبائليد.

 د.أمينة

 ابرعبد الج
 د.هاله علي

 د.شارة الظلماني    ,   د.حنان ياقوت والمتابعة اللجنة التنفيذية للدعم 3

 د.إيمان البيلي     د.كرم فتحي  د.نرمين صبري د.شارة الظلماني   لجنة الجوائز 4

 المناهجلجنة الخطط و 5
 منجي عماميد.

فيصل د.

 هيشريال

 عماد الحناشيد.

 

 رياض نفاتيد.

ياسر د.

 ريالمص

مديوني د.

 ابوهالل

   عبيرحمديد.

 

 د.بولبابة لطيف

 نجالءفتحيد. أ.ندى الشهري د.عواطف العبيدي د.هيام نفادي لجنة الخريجين والتوظيف 6

 د.لمياء الصادق خدمة المجتمعلجنة  7
د. ماجدة 

 عبدالرحمن

أ. نجود 

 الشهري
أسماء محمودد.  

 أ.فاطمة عسيري ,  منال المزينيأ.  لكتروني :التعلم اال اتمشرف وحدة التعلم االلكتروني 8

 فاطمة هزازيأ.  - أ.سلمى معيض دليم القحطاني وحدة اإلحصاء والمعلومات 9

 د.معجبة حيدان     د. حنان ياقوت     د. شارة الظلماني لجنة التطوير 10

 لجنة استطالعات الرأي 11
رفعة أ.

 الزهراني

 أ. حليمة زايد

 أ.فاطمة دحوان

 طمة المغيديأ.فا

هجداء أ. 

 الحارثي

 أ.عبيرمرزن

 أ.حنان الحفظي

 أ.بدرية مريع أبوزوعة  -أ.سلمى معيض دليم القحطاني   لجنة الدعاية واإلعالم 12
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 سعيدي: د.حليمة العميدة الكلية 1

2  

 وكيالت الكلية        

 : د.معجبة احليدانوكيلة الشئون املالية واإلدارية

 د.بدرية السرحاني وكيلة الشئون األكادميية:

 وكيلة التطوير األكادميي واجلودة: د.شارة الظلماني

3  

 رئيسات األقسام

 قسم الكيمياء: د.عائشة حصان

 قسم الفيزياء: أ.مسر اجملادعة

 قسم الرياضيات: أ.نادية الشهري

 قسم األحياء: أ.زهرة العمري

 د/حنان ياقوت رئيسة وحدة التطوير واجلودة  4

5 

 

 

 منسقات الربامج

 د.مستورة إدريس

  د.إميان قبائلي

 رعبد اجلاب د.أمينة

 د.هاله علي

 جلنة التخطيط االسترياتيجي
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 الكلية البرامج ان اء اللجضأع

 أحياء رياضيات فيزياء كيمياء
يسة لجان رئ

 التقويم الذاتي

 د.حنان عـــــــــــلي ياقوت                                      

 أ. زهرة العمري  أ.نادية الشهري  أ.سمر المجادعة  د.عائشة  حصان  رئيسة القسم
 

 د.شارة الظلماني
 

 

 

 

  أ.فاطمة هزازي

 د.هالة علي نةعبد الجابرد.أمي د.إيمان القبائلي د. مستورة ادريس منسقة البرنامج

موظفة مكتب 

وكيلة التطوير 

 األكاديمي والجودة

 أ.بدرية أبوزوعة أ.فاطمة هزازي أ.سلمى معيض أ.بدرية أبو زوعة

 

               عميدة الكلية                                                       وير األكادميي واجلودةطوكيلة الت
 حليمة السعيديحليمة السعيديحليمة السعيدي                                                                                                                                                                                                                                          شارة الظلماني         شارة الظلماني         شارة الظلماني         
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 ذاتيــــــــــــــــــجلان التقويم ال


