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  الجامعة والدولة التخصص المرتبة الوظيفية تاريخ التعيين االسم  م

  أمريكا -جورج ميسون  األحياء الدقيقةعلم معيد  ھـ١٦/٠٩/١٤٣٥ أحمد محمد سعيد سيت  1

  بريطانيا- بريستول  األحياء الجزيئية الطبية (الطب الجزيئي والخلوي) محاضر  ھـ١٤٣٥/ ٠٣/ ١٥ أحمد محمود أحمد البصري 2

  بريطانيا -  جالسكو  علم البكتريا التشخيصي محاضر  ھـ٢٣/٠١/١٤٣١  احمد مصطفى محمد عبدالفتاح 3

  بريطانيا -  جالسكو  الفيروساتعلم  معيدة  ھـ٠٩/٠٧/١٤٢٩  اروى علي عبدالرحمن فيزو 4

  بريطانيا- أكسفورد   المناعة الطبيةعلم  معيدة  ھـ٢٧/١١/١٤٣٤  االء ابراھيم محمد الزھراني 5

  بريطانيا- بريستول  علم االورام ما قبل السرير-طب جزيئي  محاضرة  ھـ١٤٣٣/ ٠٧/ ٠١  اني ابراھيم احمد المرسام 6

  بريطانيا - منشستر  علم المناعة (طفيليات) محاضرة  ھـ٢٤/٠٣/١٤٣٦  ايات طارق جعفر زواوي 7

  ابريطاني-- ليستر  جينات طبيةعلم ال معيد  ھـ٠٩/٠٧/١٤٣٢  ايمن مخلص محمد جعفر 8

  بريطانيا -  جالسكو  وراثة طبية جزيئية معيدة  ھـ٢٣/٠١/١٤٣١  خالده خالد غازي ناصر 9

  أمريكا - فيرجينيا كومون ويلث  ةالطبي ةالكائنات الدقيقعلم  معيدة  ھـ٠١/٠٣/١٤٣٣  رؤى طارق عبدهللا ميمش 10

  مريكاأ - اشوستسماس  لوم المختبرات السريريةع  معيدة  ھـ١٤/٠٢/١٤٣٦  سماح طالل احمد اللياتي 11

  امريكا -  معھد جورجيا للتكنولوجيا  علم الفيروسات التشخيصي  معيدة  ھـ٠١/٠٤/١٤٣٦  سميه محمدولي محمد نورسعيد 12

  امريكا -  دريكسل  علم المناعة  معيد  ھـ٢٧/٠٥/١٤٣٦  عبدهللا محمد عبدهللا ازمرلي 13

  _بريطانيا ليدز  ةيويالح التقنية معيد  ھـ٠٨/٠٩/١٤٢٩  فايز فھد فائز السليماني 14

  _بريطانيا نيوكاسل  علم الخاليا الجذعية معيد  ھـ٢٩/١١/١٤٣٣  ماجد عبدالصمد عبدهللا فلمبان 15
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  مانشستر _بريطانيا  فيروساتال علم معيد  ھـ١٧/٠٨/١٤٣٦  محمد عبدهللا محمد مفرح 16

  بريطانيا- نكلية لند  العصبيةعلم االمراض الوراثية   معيدة ھـ ١٤٣٣/ ٠٨/ ٠٥  منى محمد رباح المرامحي 17

  أمراض الوراثهعلم   معيدة  ھـ ٠٦/٠٩/١٤٣١  نھى محمد نعمان الريس 18
 -  جامعة مستشفى سانت جورج

  بريطانيا

  بريطانيا -  ليفربول  جزيئيةالدقيقة الحياء علم األ معيد  ھـ٠٢/٠٣/١٤٣٤  ھاشم رضا محمد نواوي فلمبان 19

  كندا- بريتش كولومبيا  علم االورام محاضرة ھـ ١٤٣٤/ ٠٣/ ٠٢  ھنادي فؤاد ثابت قشقري 20

  مانشستر _بريطانيا علم األنسجة معيدة  ھـ ٢٣/١٠/١٤٣٣ والء عبدالصمد عثمان مال 21

  مانشستر _بريطانيا علم األنسجة معيد  ھـ ٢٩/١٢/١٤٢٩ أسامه سالم خميس باسالم 22

  بريطانيا - برستول بنك الدم معيد  ھـ ٠٦/٠٦/١٤٣٢ أحمد قاسم بخاري 23

  بريطانيا-شيفيلد بنك الدم محاضرة  ھـ٠٧/٠٥/١٤٣٢  جنى كامل عبدالرحمن باشراحيل 24

  ھـ٢٨/١٢/١٤٢٨  وجنات علي حسن تونسي 25

  
  بريطانيا - باليموث  بنك الدم  معيدة

  كندا- مكجيل علم الطفيليات معيد  ھـ٠٨/٠٩/١٤٢٩ فادي محمد عبدالعزيز باعكضة 26

 _بريطانياليدز الطفيليات معيدة  ھـ١٨/٠٩/١٤٣٣ إسراء بنت محمد الساعدي 27

  أمريكا   تولين علم الطفيليات معيدة  ھـ١٦/٠٣/١٤٣٣ لينا بنت عدنان سالمة 28

  بريطانيا -  سالفورد علم الطفيليات معيد  ھـ١٩/٠١/١٤٣١ هتان بن سليمان قطان 29

  كوينزالند استراليا التقنية الحيوية معيد  ھـ١٣/١١/١٤٣٠ حسام حاتم محمد طيب 30
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 بريطانيا-اكسفورد  أمراض الدم معيدة  ھـ٢٥/٠٧/١٤٢٨ ريم عبد اهللا السلمي 31

  جامعة الكاثوليكية بأمريكا  علم أمراض الدم و تخثره محاضر  ھـ٢٨/١١/١٤٣٠  ماجد ناصر صالح المشجري 32

 برمنجهام _بريطانيا  راض الدم (علم االورام والجينوم)علم ام معيد  ھـ١٥/١/١٤٣٣  مھند سعيد عبدالقادر ھزازي 33

  بريطانيا- ليفربول  علم أمراض الدم الجزيئي معيد  ھـ١٤٢٩ / ١١/ ٠٤  عمار عبدهللا عبدالرحمن باصبرين 34

  بريطانيا- نوتنجھام ترن الكيمياء السريرية معيدة  ھـ٠٨/٠٩/١٤٢٩ مروه سليمان علي معشي 35

  بريطانيا - جامعة مانشستر  مياء الحيوية السريرية (ألعصاب)يعلم الك محاضرة  ھـ٢٥/٠٧/١٤٢٨  نصوريتغريد سعود محمد الم 36

  بريطانيا -  ليفربول  أحياء الجهاز العضلي الهيكلي-الكيمياء االكلينيكية محاضر  ھـ١٣/٠٨/١٤٢٨  عمر محمد بخش حيدر 37

  جالسكو_ بريطانيا روساتعلم الفي معيد  ھـ٠٧/٠٩/١٤٢٩ ثامر عبدالغفور األنديجاني 38

 بريطانيا مانشستر علم المناعة معيدة  ھـ١٧/٠٩/١٤٢٧ طرفة أحمد التركي 39

  امريكا-سينسيناتي علم المناعة معيدة ھـ١٤٣٣/ ٠١/ ١٥ آمنه بنت نزار محمد يماني 40

 ساره عبدهللا محمد المغربي 41
  

  بريطانيا-شيفيلد  تقنية حيوية  معيدة ھـ١٤٣٢ / ٠١/ ١٥

  بريطانيا- نكلية لند علم المناعة معيدة  ھـ١٩/٠٣/١٤٣٣ أهداب عبدالعظيم الصعيدي 42

  امريكا - سينت جونز علم السموم معيد  ھـ١٩/٠١/١٤٣١ سيف عبداهللا الحارثي 43

  جامعة الملك عبدالعزيز علم أمراض الدم معيدة  ھـ٢٦/١١/١٤٣٧  نھى عبدهللا أحمد العمودي 44

    معيد  ھـ١٤/١١/١٤٣٧  يعبداالله متعب الزھران 45
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    محاضرة    زين محمد فوزي باعظيم  46

    محاضرة    ابرار محمود عبدالرحمن اشي 47
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