
 (:ربو العمادة ومدربو األقسام )نساءمدالقسم الثاني : 

 املدربة املعتمدة لكلية الرتبية باجملمعة أ .مرام إبراهيم الرتكي

 القسم مدربات األقسام داخل الكلية

 د. أمرية حممد املغاوري أحياء

 د. نهلة حممد مصطفى عوكل سالميةالدراسات اإل

 عبد احلميد العشماويد. اميان حممود  اةةاخلرتبية ال

 عبري مصطفى أمحد قطب        . أ زنللياملقتصاد اال

 ريم ناةر الشزنيفي         . أ لياآلاسب احل

 دالل خالد  بزنيه املطريي        . أ رياضياتال

 رحاب مصطفى أمحد اخلطيب        . أ عربيةاللغة ال

 د. أمل ةالح الدين حممد السيد رياض األطفال

 جنوى حممد امللروعي        . أ جنليليةاإل اللغة

 د. مزنى حممد الدسوقي خليفة وحدة اجلودة

 د. أماني عوض عبداهلل  العلوم الرتبوية

 املدربة املعتمدة لكلية العلوم الطبية التطبيقية باجملمعة أ .أمل زهران ةاحل

 القسم مدربات األقسام داخل الكلية

 حممد متولي عبدالقادرشهرية         . أ التمريض

 جنالء حسن عبداحلليم ابو الذهب        . أ

 د. انتصار سامل عبدالعليل واكد العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

 د. آمال حممد عبدالباقي

 أ.د. اميان نعمان علي حممد نعمان املختربات

 .أنفال حممد السهيلاملدربة املعتمدة لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط أ 



 القسم مدربات األقسام داخل الكلية

 حزنان أمحد السيد سزند جنليليةاللغة اإل
 فاطمة عبد اجمليد بن علي لطيف نظم معلومات

 أبرار عبدالكريم الرتكي تقزنية معلومات
 املدربة املعتمدة لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير أ .أمل عبداهلل الباللي

 القسم مدربات األقسام داخل الكلية

 مريم مزناور سبعان املطريي       . أ إدارة أعمال
 عهود ابراهيم عبدالعليل الرتكي       . أ كيمياءال
 هيا سليمان ناةر العريج       . أ عربيةاللغة ال

 جنالء سعيد حممد أمحد       . أ لياآلاسب احل
 العليل اللاملدميا عبدالرمحن عبد        . أ
 سارة عبداهلل عبد العليل الرويشد             . أ

 د. علياء علي عيسى السيد رتبويةالعلوم ال
 املدربة املعتمدة لكلية الرتبية بالللفي  أ.مزنرية عبدالعليل البداح

 القسم مدربات األقسام داخل الكلية

 املطرييريم عبد الرزاق سلطان        . أ لياآلاسب احل
 أمساء عبد الرمحن املليفي       . أ

 مزنرية عبدالعليل البداح       . أ رياضياتال
 أمساء عيسى أمحد العويس       . أ الفيلياء

 د. جيهان عبد العليل السيد العمريي كيمياءال
 د. أجني سعيد عبد احلميد حممد االقتصاد املزنللي

 عبداهلل حممد العبيد أ.حصة الدراسات اإلسالمية

 د. نوال أمحد عبيد الدسوقي اللغة العربية
 أ .ابتهال سعود الدوسري اللغة اإلجنليلية
 د. أحالم دسوقي عارف العلوم الرتبوية 



 املدربة املعتمدة لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  أ .ابتهال ةاحل احلميد

 القسم مدربات األقسام داخل الكلية

 ابتهال ةاحل حممد احلميد        . أ إدارة اجلودة

 جنالء زيد حممد السهلي        . أ سالميةالدراسات اإل

 رابعة علي مخيس خبيت        . أ جنليليةاللغة اإل

 

 

 


