
 

 أ. فاحل عبداحملسن الفاحل  -أ. رياض حممد املطريي     املدرب املعتمد لكلية العلوم  بالزلفي

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 9 علوم الحاسب االلي والمعلومات د. محمد وجيه مصطفى أبو السعود 1

 5 الفيزياء د. ابراهيم شعراني حجي محمود 2

 41 الرضيات صالح عبدالنبي الغريب خافجي 3

 41 المختبرات الطبية مصطفى محمد عبدالرحيم عراقي 4

 3 اعداد علوم ناصر عبدالرحيم احمد 5

 5 المختبرات الطبية فايز عبدهللا الغفيلي 6

 املدرب املعتمد لكلية العلوم الطبية التطبيقية     أ. كمال علي الصغري صميدة

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 5 تقنية االجهزة الطبية جمال صميدة 1

 6 المختبرات الطبية ايمن الجوهري 2

 7 العالج الطبيعي سالمة الدعجة 3

 5 التمريض محمود مصلح 4

 امحد بن محد البدراملدرب املعتمد لكلية الرتبية بالزلفي    أ. عبداهلل بن 

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 5 العلوم التربوية د. عبدالحكيم رضوان سعيد 1

 7 الفيزياء د. محسن بخيت شعالن 2

 7 الدراسات االسالمية د. راشد بن حمود الثنيان 3

  االسالميةالدراسات  د. محمد بن عبدالعزيز الالحم 4

  اللغة االنجليزية عثمان بن راشد الفالح 5

  اللغة العربية جبر بن ضويحي الفحام 6

  اللغة العربية اللغة العربية  د. عادل التمساحي  7

 املدرب املعتمد لكلية العلوم والدراسات االنسانية برماح    أ. علي منصور امليمان

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 3 ادارة اعمال احمد فضل هللا السليم 1

 4 دراسات اسالمية محمد سليمان النصيان 2

 4 لغة انجليزية حمود ابراهيم البطي 3



 

 

 سعد عبداهلل العشريأ. املدرب املعتمد لكلية اجملتمع        

 المتدربين من اعضاء هيئة التدريسالعدد  القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 3                                                      الحاسب االلي محمد سيد فرج عليد.  1

 3 اللغة االنجليزية  الصادق يحيى عبدهللا عزه د.  2

 4 العلوم االدارية واالنسانية  محمود رجب يس غنيم د.  3

 حممد علي احمليميد أ.     والدراسات  االنسانية بالغاط  العلوم املدرب املعتمد لكلية 

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 4 اللغة االنجليزية  طارق زكرياء سليمان  1

 5 نظم المعلومات االدارية  مصعب عبدالحميد الحسن  2

 6 وحدة االعداد العام  عبدالعزيز محمد بابكر  3

 3 تقنية المعلومات  عبدالعزيز محمد بابكر 4

 4 تقنية المعلومات محمود منير عبيدات  5

 طارق حممد حسنني امساعيل. دادارة االعمال         املدرب املعتمد لكلية 

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 8 المحاسبة  امجد جميل الشرفاءد.  1

 7 ادارة االعمال د. معتز عبدهللا  2

 01 القانون د. سائد زايد الحورى  3

 عبداهلل بن حممد رافع الشهري . طب االسنان بالزلفي         أ  املدرب املعتمد لكلية 

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

 7 الجراحة _ الوقاية  معتز عبدالقادر خير هللا  1

 8 التحفظية _  االستعاضة اسعد جاويد 2
 

 

 

 

 



 

 د. عبيد عبداهلل السبيعي   -عمر الصعيدي . الرتبية باجملمعة    د املدرب املعتمد لكلية 

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

  8                           الدراسات االسالمية  مرهف عبدالجبار سقاد.  1

 8 التربية الخاصة  هيثم فاروق شكوكاني              2

 7                                                      العلوم  التربوية  د. محمود جابر حسن احمد  3
 00 اللغة االنجليزية  د. سر الختم محمد احمد  4
 6 اللغة العربية  د. عماد حمدي عبدهللا 5

 توفيق عبداهلل الكنهل . اهلندسة           د املدرب املعتمد لكلية 

 العدد المتدربين من اعضاء هيئة التدريس القسم مدربي االقسام داخل الكلية

                            هندسة حاسب  حسين الشمري 1

  هندسة حاسب عاطف ابو سليم                     2

 9                                                      هندسة كهربائية  حسام حبيبة  3
 6 هندسة مدنية  مشعل الجربوع  4
 7 هندسة مدنية  محمد صالح العبيد 5

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 عن بعد عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم

  

 

 ملدربي رتقـريـ
 الكليات باجلامعة

 



 
 

 


