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جامعة الملك عبد العزيز
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م

اﻻﺳم

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌﻳﻳن

اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ

1

أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﺳﻳت

١٤٣٥/٠٩/١٦ھـ

ﻣﻌﻳد

اﻟﺗﺧﺻص
ﻋﻠم اﻷﺣﻳﺎء اﻟدﻗﻳﻘﺔ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟدوﻟﺔ
جورج ميسون  -أمريكا

2

أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺑﺻري

١٤٣٥/ ٠٣/ ١٥ھـ

ﻣﺣﺎﺿر

األحياء الجزيئية الطبية )الطب الجزيئي والخلوي(

بريستول -بريطانيا

3

احمد مصطفى محمد عبدالفتاح

١٤٣١/٠١/٢٣ھـ

ﻣﺣﺎﺿر

علم البكتريا التشخيصي

جالسكو  -بريطانيا

4

اروى علي عبدالرحمن فيزو

١٤٢٩/٠٧/٠٩ھـ

ﻣﻌﻳدة

علم الفيروسات

جالسكو  -بريطانيا

5

االء ابراھيم محمد الزھراني

١٤٣٤/١١/٢٧ھـ

ﻣﻌﻳدة

علم المناعة الطبية

أكسفورد -بريطانيا

6

اماني ابراھيم احمد المرس

١٤٣٣/ ٠٧/ ٠١ھـ

ﻣﺣﺎﺿرة

طب جزيئي -علم االورام ما قبل السرير

بريستول -بريطانيا

7

ايات طارق جعفر زواوي

١٤٣٦/٠٣/٢٤ھـ

ﻣﺣﺎﺿرة

علم المناعة )طفيليات(

منشستر -

بريطانيا

8

ايمن مخلص محمد جعفر

١٤٣٢/٠٧/٠٩ھـ

ﻣﻌﻳد

علم الجينات طبية

ليستر

9

خالده خالد غازي ناصر

١٤٣١/٠١/٢٣ھـ

ﻣﻌﻳدة

وراثة طبية جزيئية

جالسكو  -بريطانيا

10

رؤى طارق عبدﷲ ميمش

١٤٣٣/٠٣/٠١ھـ

معيدة

علم الكائنات الدقيقة الطبية

ﻓﻳرﺟﻳﻧﻳﺎ ﻛوﻣون وﻳﻠث  -أﻣرﻳﻛﺎ

11

سماح طالل احمد اللياتي

١٤٣٦/٠٢/١٤ھـ

معيدة

علوم المختبرات السريرية

ﻣﺎﺳﺎﺷوﺳﺗس  -أﻣرﻳﻛﺎ

12

سميه محمدولي محمد نورسعيد

١٤٣٦/٠٤/٠١ھـ

معيدة

علم الفيروسات التشخيصي

معھد جورجيا للتكنولوجيا  -امريكا

13

عبدﷲ محمد عبدﷲ ازمرلي

١٤٣٦/٠٥/٢٧ھـ

ﻣﻌﻳد

علم المناعة

14

فايز فھد فائز السليماني

١٤٢٩/٠٩/٠٨ھـ

ﻣﻌﻳد

التقنية الحيوية

15

ماجد عبدالصمد عبدﷲ فلمبان

١٤٣٣/١١/٢٩ھـ

ﻣﻌﻳد

علم الخاليا الجذعية

Hamoud

--بريطانيا

دريكسل  -امريكا

ليدز

_ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

نيوكاسل

_ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ
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16

محمد عبدﷲ محمد مفرح

١٤٣٦/٠٨/١٧ھـ

معيد

علم الفيروسات

ﻣﺎﻧﺷﺳﺗر _ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

17

منى محمد رباح المرامحي

 ١٤٣٣/ ٠٨/ ٠٥ھـ

ﻣﻌﻳدة

علم االمراض الوراثية العصبية

كلية لندن-بريطانيا

18

نھى محمد نعمان الريس

 ١٤٣١/٠٩/٠٦ھـ

ﻣﻌﻳدة

علم أمراض الوراثه

19

ھاشم رضا محمد نواوي فلمبان

١٤٣٤/٠٣/٠٢ھـ

ﻣﻌﻳد

علم األحياء الدقيقة الجزيئية

20

ھنادي فؤاد ثابت قشقري

جامعة مستشفى سانت جورج -
بريطانيا
ﻟﻳﻔرﺑوﻝ  -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

 ١٤٣٤/ ٠٣/ ٠٢ھـ

ﻣﺣﺎﺿرة

علم االورام

ﺑرﻳﺗش ﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ -ﻛﻧدا

 21وﻻء ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺎﻝ

 ١٤٣٣/١٠/٢٣ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﻋﻠم اﻷﻧﺳﺟﺔ

ﻣﺎﻧﺷﺳﺗر _ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

22

أﺳﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟم ﺧﻣﻳس ﺑﺎﺳﺎﻟم

 ١٤٢٩/١٢/٢٩ھـ

ﻣﻌﻳد

ﻋﻠم اﻷﻧﺳﺟﺔ

ﻣﺎﻧﺷﺳﺗر _ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

23

أﺣﻣد ﻗﺎﺳم ﺑﺧﺎري

 ١٤٣٢/٠٦/٠٦ھـ

ﻣﻌﻳد

ﺑﻧك اﻟدم

ﺑرﺳﺗوﻝ  -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

24

جنى كامل عبدالرحمن باشراحيل

١٤٣٢/٠٥/٠٧ھـ

ﻣﺣﺎﺿرة

ﺑﻧك اﻟدم

شيفيلد-بريطانيا

25

وجنات علي حسن تونسي

١٤٢٨/١٢/٢٨ھـ

ﻣﻌﻳدة

بنك الدم

26

ﻓﺎدي ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﺑﺎﻋﻛﺿﺔ

١٤٢٩/٠٩/٠٨ھـ

ﻣﻌﻳد

ﻋﻠم اﻟطﻔﻳﻠﻳﺎت

ﻣﻛﺟﻳﻝ-ﻛﻧدا

27

إﺳراء ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻋدي

١٤٣٣/٠٩/١٨ھـ

ﻣﻌﻳدة

اﻟطﻔﻳﻠﻳﺎت

ليدز_ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

28

ﻟﻳﻧﺎ ﺑﻧت ﻋدﻧﺎن ﺳﻼﻣﺔ

١٤٣٣/٠٣/١٦ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﻋﻠم اﻟطﻔﻳﻠﻳﺎت

تولين أﻣرﻳﻛﺎ

29

ﻫﺗﺎن ﺑن ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻗطﺎن

١٤٣١/٠١/١٩ھـ

ﻣﻌﻳد

ﻋﻠم اﻟطﻔﻳﻠﻳﺎت

سالفورد  -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

30

ﺣﺳﺎم ﺣﺎﺗم ﻣﺣﻣد طﻳب

١٤٣٠/١١/١٣ھـ

ﻣﻌﻳد

اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ

كوينزالند استراليا

Hamoud

باليموث

 -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ
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31

رﻳم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻠﻣﻲ

١٤٢٨/٠٧/٢٥ھـ

ﻣﻌﻳدة

32

ماجد ناصر صالح المشجري

١٤٣٠/١١/٢٨ھـ

ﻣﺣﺎﺿر

أﻣراض اﻟدم

علم أمراض الدم و تخثره

اﻛﺳﻔورد -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

جامعة الكاثوليكية بأمريكا

33

مھند سعيد عبدالقادر ھزازي

١٤٣٣/١/١٥ھـ

ﻣﻌﻳد

علم امراض الدم )علم االورام والجينوم(

ﺑرﻣﻧﺟﻬﺎم _ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

34

عمار عبدﷲ عبدالرحمن باصبرين

١٤٢٩ / ١١/ ٠٤ھـ

معيد

علم أمراض الدم الجزيئي

ﻟﻳﻔرﺑوﻝ  -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

١٤٢٩/٠٩/٠٨ھـ

ﻣﻌﻳدة

اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء اﻟﺳرﻳرﻳﺔ

36

تغريد سعود محمد المنصوري

١٤٢٨/٠٧/٢٥ھـ

ﻣﺣﺎﺿرة

ﻋﻠم اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻟﺳرﻳرﻳﺔ )ﻷﻋﺻﺎب(

37

عمر محمد بخش حيدر

١٤٢٨/٠٨/١٣ھـ

ﻣﺣﺎﺿر

اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء اﻻﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ -أﺣﻳﺎء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻬﻳﻛﻠﻲ

ﻟﻳﻔرﺑوﻝ  -ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

38

ﺛﺎﻣر ﻋﺑداﻟﻐﻔور اﻷﻧدﻳﺟﺎﻧﻲ

١٤٢٩/٠٩/٠٧ھـ

ﻣﻌﻳد

ﻋﻠم اﻟﻔﻳروﺳﺎت

ﺟﻼﺳﻛو_ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

39

طرﻓﺔ أﺣﻣد اﻟﺗرﻛﻲ

١٤٢٧/٠٩/١٧ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

مانشستر ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

40

آﻣﻧﻪ ﺑﻧت ﻧزار ﻣﺣﻣد ﻳﻣﺎﻧﻲ

١٤٣٣/ ٠١/ ١٥ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

سينسيناتي-امريكا

41

ساره عبدﷲ محمد المغربي

١٤٣٢ / ٠١/ ١٥ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺣﻳوﻳﺔ

شيفيلد-بريطانيا

42

أﻫداب ﻋﺑداﻟﻌظﻳم اﻟﺻﻌﻳدي

١٤٣٣/٠٣/١٩ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

كلية لندن-بريطانيا

43

ﺳﻳف ﻋﺑداﷲ اﻟﺣﺎرﺛﻲ

١٤٣١/٠١/١٩ھـ

ﻣﻌﻳد

ﻋﻠم اﻟﺳﻣوم

سينت جونز  -اﻣرﻳﻛﺎ

 44نھى عبدﷲ أحمد العمودي

١٤٣٧/١١/٢٦ھـ

ﻣﻌﻳدة

ﻋﻠم أﻣراض اﻟدم

جامعة الملك عبدالعزيز

 45عبداالله متعب الزھراني

١٤٣٧/١١/١٤ھـ

ﻣﻌﻳد

 35ﻣروﻩ ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺷﻲ

Hamoud

نوتنجھام ترن-ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

جامعة مانشستر

 -بريطانيا

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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 46زين محمد فوزي باعظيم

ﻣﺣﺎﺿرة

 47ابرار محمود عبدالرحمن اشي

ﻣﺣﺎﺿرة

 48اريج عمر نايف األحمدي

١٤٣٧/١١/١٥ھـ

ﻣﻌﻳدة

 49غدير علي الكريشي

ﻣﻌﻳدة

 50ھالة لطفي فيزو

ﻣﻌﻳدة

 51نورا عبدالروؤف الفايدي

Hamoud

ﻣﺣﺎﺿرة

