كلية الطــب
اتصاالت الكلية
جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02-5302596 :حتويلة22135 :
ف02- 6953203 :

med.it@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/medicine

النشأة
�أن�شئت يف عام 1395هـ املوافق  1975م
الرؤية
�أن نكون املرجعية (الرواد) يف التميز الأكادميي الطبي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
الرسالة
تلتزم كلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز بتقدمي برامج تعليمية ذات جودة عالية لطالبها وطالباتها يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا  ،وبرعاية
م�شاريع البحوث ودعم االن�شطة العلمية والتوا�صل مع املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية .
التميز
ح�صول امل�ست�شفى اجلامعي على االعتماد الأكادميي الدويل.
ح�صول بنك الدم على الإعتماد الأكادميي الدويل.
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كلية الطب
التخصصات

متنح الكلية درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة ومتنح درجة املاج�ستري
يف �سبع ( )7برامج وهي  :الكيمياء احليوية ال�سريرية -علم وظائف الأع�ضاء
الب�شري -علم الأحياء الدقيقة الطبية -الأ�شعة الت�شخي�صية -علم الت�شريح
طب املجتمع -علم الأدوية  ،وت�ساهم يف برامج الزماالت ال�سريرية يف معظمالتخ�ص�صات.
مجاالت التميز

 مراكز التميز ( :ه�شا�شة العظام – الأمرا�ض الوراثية – وحدة اجلينوم)
 الكرا�سي العلمية( :لبحوث ومكافحة الإيدز� ،أمرا�ض اخلرف ،بحوث
ال�سرطان ،بحوث احلمى الرتفية ،بحوث القدم ال�سكري� ،أخالقيات املمار�سة
الطبية� ،سرطان الثدي ،وبحوث �أمرا�ض الربو�ستاتا.
 ح�صول الكلية على �شهادة الآيزو  ISO 9001:2000يف �أبريل 2008م
 ح�صول امل�ست�شفى اجلامعي على االعتماد الكندي يف فرباير 2009م
مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

نبذة
�أفتتح خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد العزيز (رحمه
اهلل) م�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز �أثناء فرتة واليته للعهد �سنة 1976م
ثم افتتحه خادم احلرمني ال�شريفني (حفظه اهلل) ويل العهد �آنذاك عام 1417هـ.
 ال�سعة الكاملة للم�ست�شفى (� )895سرير ًا
رقم االت�صال02 - 6951000 :
unihos_sj@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ hospital

مركز المهارات السريرية

نبذة
ت�أ�س�س عام 2007م
رقم االت�صال 02 - 6952000 :حتويلة14310 :

med.it@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/medicine

اإلصدارات الدوريات

ا�سم الإ�صدار
جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم الطبية – جملة ال�صحة واحلياة
رقم االت�صال 02- 6952000 :حتويلة22135 :

med.it@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/medicine

التخ�ص�صات
متطلبات التخرج� 262( :ساعة معتمدة)
 مقررات اجلامعة� 41 :ساعة معتمدة
 مقررات الكلية� 221 :ساعة معتمدة
بعد �إكمال متطلبات البكالوريو�س املو�ضحة �أعاله  ،مي�ضي الطالب عاماً
كامـ ًال (� 12شهر ًا) يف التدريب ب�أحد امل�ست�شفيات املعتمدة من قبل الكلية،
وت�سمى هذه الفرتة «�سنة االمتياز «.
الخطة الدراسية

ال�سنة الثانية :الف�صل الدرا�سي الأول
الرمز والرقم

املقرر

ج ز 220
ت �ش 211
ت �ش 211
ت �ش 211
ك ح �س 211
�أ م 211
�سلم 301

�أ�سا�سيات الطب
ت�شريح عام
اخلاليا والأن�سجة
علم الأجنة
كيمياء حيوية
علم الأمرا�ض
ثقافة �إ�سالمية 1
املجموع

األقسام و الدرجات العلمية

تنق�سم مرحلة الدار�سة بكلية الطب �إىل ق�سمني العلوم الطبية الأ�سا�سية والعلوم
ال�سريرية و جميع الأق�سام متنح درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة و()6
�أق�سام متنح ( )7درجات ماج�ستري .

كلية الطب

الق�سم/الربنامج

الدرجة العلمية

طب وجراحة
الت�شريح
وظائف الأع�ضاء
الكائنات الدقيقة الطبية
علم االدوية
الكيمياء احليوية ال�سريرية
طب اال�سرة واملجتمع
الأ�شعة

بكالوريو�س
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري

عدد ال�ساعات
املعتمدة

4
4
2
1
5
5
2

23

ال�سنة الثانية  :الف�صل الدرا�سي الثاين
الرمز والرقم

املقرر

ك ح �س 212
ج ز 223
ج ز 221
ج ز 222
ج ز 327
�س ر 231
�سلم 401

جهاز الع�ضلي والعظمي
جهاز املناعة والدم
جهاز الدورة الدموية
اجلهاز التنف�سي
اجلهاز البويل
�أ�سا�سيات الطوارئ
ثقافة �إ�سالمية 2
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

5
4
4
4
5
1
2

25
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كلية الطب
ال�سنة الثالثة  :الف�صل الدرا�سي الأول
الرمز والرقم

املقرر

الأحياء الدقيقة الطبية
�أ د 311
علم الأدوية
ع �أ 311
مقدمة �سريرية  ،ومهارات
�س ر 332
الإت�صال 1
�س ر 333
201
عرب
لغة عربية
عرب 202
ثقافة �إ�سالمية 3
�سلم 301
علم الوراثة الطبي
�س ر 436
املجموع
ال�سنة الثالثة  :الف�صل الدرا�سي الثاين

عدد ال�ساعات
املعتمدة

4
2
2

6
2
2
18
عدد ال�ساعات
املعتمدة

الرمز والرقم

املقرر

ج ز 328
ج ز 329
ج ز 325
ج ز 326
ج ز 324
�سلم 401

اجلهاز اله�ضمي
اجلهاز الع�صبي واحلوا�س
اخلا�صة
الغدد ال�صماء
اجلهاز التنا�سلي
التغذية والتمثيل الغذائي
ثقافة �إ�سالمية 4
املجموع

5
6
5
5
4
2
27

املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

ال�سنة الرابعة:
الرمز والرقم

�س ر 437
�س ر 434
�س ر 436
�أ م 413
ج ز 425
ط م 431
�أ �أح 531
ع ن 531
�إ خ 414
ال�سنة اخلام�سة:

املقرر
طب �أطفال
الأمرا�ض النف�سية
التخدير  ،والعناية املركزة
طب الأ�سرة واملجتمع
املنهج االختياري للطالب
�أمرا�ض الن�ساء والوالدة
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة
16
6
2
7
2
16
49

املقرر
�أمرا�ض باطنة 2
جراحة عامة 2
املجموع

الرمز والرقم
ط ب 632
ج ح 632

عدد ال�ساعات
املعتمدة
24
24
48

سنة االمتياز

بعد �إكمال متطلبات البكالوريو�س  ،مي�ضي الطالب (� 12شهر ًا) يف التدريب
ب�أحد امل�ست�شفيات املعتمدة من قبل الكلية يف التخ�ص�صات الطبية ال�سريرية
على النحو التايل :
�شهران
		
 جراحة عامة�شهران
 �أمرا�ض باطنه�شهران
		
 �أمرا�ض الن�ساء والوالدة�شهران
 طب الأطفال�أربعة �أ�سابيع
				
 طوارئ اختياري (يف �أي فرع من العلوم الطبية ال�سريرية يرغبه الطالب) ثمانية �أ�سابيع�أ�سبوعان
		
 �إجازة�أ�سبوعان
 �أ�شعةبكالوريوس طب وجراحة
اتصاالت الكلية

جهة االت�صال  :وكيل الكلية
ت 02 - 6400000 :حتويلة 18292 / 20070
فاك�س02- 6953203 :

med.it@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/medicine

كلية الطب

الرمز والرقم
ط �أ 531
ط ب 533
ت خ 531
ط م 431
�إ خ 541
ن و 531

مهارات اكلينيكية
�أ�سا�سيات الأ�شعة
الطب املخربي
الطب ال�شرعي وال�سميات
املهنية الطبية
طب الأ�سرة واملجتمع
الأنف و الأذن واحلنجرة
�أمرا�ض العيون
املنهج االختياري للطالب
املجموع

20
3
3
2
2
7
3
3
2
45

ال�سنة ال�ساد�سة :
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كلية الطب
توصيف المقررات

ج ز � 220أ�سا�سيات الطب
املواد الأ�سا�سية للتعرف على متطلبات مواد العلوم الطبية الأ�سا�سية  ،كما يدر�س
الطالب امل�صطلحات الطبية ومقدمة يف مبادئ التعليم الطبي.
ت �ش  211اخلاليا والأن�سجة
معرفة التقنيات الن�سيجية املختلفة يف احل�صول على العينات الن�سيجية و طرق
تقطيعها و �صباغتها.
ك ح �س  211كيمياء حيوية
معرفة وتقدير وظائف الغ�شاء املحيط باخلاليا ووظيفة الربوتينات للعمل كم�ضخة
�أو بوابة �أو ممر للمواد املختلف.
ج ز  223جهاز املناعة والدم
ً
جهاز املناعة والدم من النواحي الوظيفية والرتكيبية و�أي�ضا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
�س ر � 231أ�سا�سيات الطوارئ
ً
�أ�سا�سيات الطوارئ من النواحي الوظيفية والرتكيبية و�أي�ضا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
ج ز  222اجلهاز التنف�سي
ً
اجلهاز التنف�سي من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ضا من النواحي املر�ضية .
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
�أ د  311الأحياء الدقيقة الطبية
يحتوي اجلزء التطبيقي على درا�سة خوا�ص الأحياء الدقيقة وطرق العدوى
والأمرا�ض التي ت�سببها والت�شخي�ص املجهري والعالج والتح�صني  ،بينما ي�شمل
اجلزء التطبيقي على درا�سة ت�شخي�ص احلاالت املر�ضية املعدية يف خمتلف �أجهزة
اجل�سم ويحتوي على جوانب �سريرية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
�س ر � ، 332س ر  333مقدمة �سريرية  ،ومهارات االت�صال 1
تعليم الطالب يف هذا املقرر مهارات االت�صال ال�شخ�صي وداخل املجموعات
ال�صغرية  ،كما يتعلم بع�ض املهارات ال�سريرية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق

كلية الطب

ج ز  325الغدد ال�صماء
درا�سة ترتيب وت�شكيل الأع�ضاء ووظيفة الغدد ال�صماء وتت�ضمن الغدد الدرقية
النخامية جارت الدرقية والغدة الكظرية وعالقتها ال�صحية وحاالت منو وتطور
املر�ضى.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
ج ز  328اجلهاز اله�ضمي
ً
اجلهاز اله�ضمي من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ضا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق

ج ز  324التغذية والتمثيل الغذائي
التغذية والتمثيل الغذائي من النواحي الوظيفية والرتكيبية و�أي�ض ًا من النواحي
املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
�س ر  437مهارات �إكلينيكية
املهارات الإكلينيكية من النواحي الوظيفية والرتكيبية و�أي�ض ًا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
�س ر  436الطب املخربي
منهج وحدة الطب املعملي يهدف �إيل �إ�شراك الطلبة يف دور الطب املعملي يف
الت�شخي�ص الإكلينيكي ،وتعليم الطالب كيف يكون ايجابي ًا يف العمل كفريق.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ج ز  425املهنية الطبية
ً
املهنية الطبية من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ضا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
�أ �أح  531الأنف و الأذن واحلنجرة
يتعلم الطالب كيفية احل�صول على تاريخ هذه الأمرا�ض ويكت�سب املهارة الالزمة
لفح�ص الأنف والأذن واحلنجرة وكيفية �أداء بع�ض الإجراءات ال�سهلة.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
�إ خ  414املنهج االختياري للطالب 1
يدر�س الطالب �ساعات اختيارية يف املنهج  /املقرر الذي يرغب التو�سع فيه ويريد
�أن يعرف املزيد .
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ط ب  533الأمرا�ض النف�سية
تزويد الطالب باملعرفة عن �أهم الأمرا�ض النف�سانية وكيفية ت�شخي�صها وطرق
العالج يف هذا التخ�ص�ص .
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ط م  431طب الأ�سرة واملجتمع
بناء معرفة ومهارات و�سلوكيات مهنية متكن الدار�س من معاجلة امل�شاكل ال�صحية
التي يقابلها املمار�س لطب الأ�سرة متبني ًا يف ذلك النهج النف�سي.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ن و � 531أمرا�ض الن�ساء والوالدة
يهدف هذا املقرر �إىل �إعطاء الطالب فر�صة املمار�سة واملعلومات الالزمة يف جمال
الرعاية الطبية ال�شاملة لل�سيدات والفتيات  0يتعني على الطالب احل�صول على
تاريخ املر�ض والرتكيز على اجلانب اخلا�ص ب�أمرا�ض الن�ساء والوالدة بجانب
التمكن من �إجراء الفح�ص ال�سريري العام .
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ج ح  632جراحة عامة 2
يتعلم الطالب بعدها الطرق اجلراحية والغري جراحية لعالج هذه الأمرا�ض
وخا�صة الأمرا�ض التي ت�شكل خطر ًا على حياة املري�ض �أو بع�ض �أجزاء ج�سمه.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة

268
1/11/11 9:46:13 AM

���� ����.indd 268

كلية الطب
ج ز  221جهاز الدورة الدموية
ً
جهاز القلب والدورة الدموية من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ضا من النواحي
املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
ج ز  327اجلهاز البويل
اجلهاز البويل من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ض ًا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
ع �أ  311علم الأدوية
املعلومات الأ�سا�سية لعلم الأدوية وخا�صة تلك التي لها عالقة بدرا�سته الطبية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
ج ز  326اجلهاز التنا�سلي
اجلهاز التنا�سلي من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ض ًا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
�س ر  436علم الوراثة الطبي
علم الوراثة الطبي من النواحي الوظيفية والرتكيبية و�أي�ض ًا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
ج ز  329اجلهاز الع�صبي واحلوا�س اخلا�صة
اجلهاز الع�صبي واحلوا�س اخلا�صة من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ض ًا من
النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق
�س ر � 434أ�سا�سيات الأ�شعة
ً
�أ�سا�سيات الأ�شعة من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ضا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
�أ م  413الطب ال�شرعي وال�سميات
ً
الطب ال�شرعي وال�سميات من النواحي الوظيفية والرتكيبية و�أي�ضا من النواحي املر�ضية.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة

ع ن � 531أمرا�ض العيون
ت�شخي�ص وعالج فقدان الب�صر الفجائي  ،فقدان الب�صر التدريجي  ،ا�ضطرابات
اجلفن واحلجاج والدموع  ،العني املحمرة  ،اخللل االنك�ساري  ،الغم�ش  ،احلول ،
والأمرا�ض الع�صبية  ،العني و�أمرا�ض اجل�سم الأخرى ـ �أدوية �أمرا�ض العني.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة

ت خ  531التخدير  ،والعناية املركزة
يهدف املنهج �إىل متكني الطالب للح�صول على املهارات املعرفية وال�سلوكية
والنف�سية ذات العالقة مبرحله قبل و�أثناء وبعد العمليات اجلراحية وكذلك �أثناء
فرتات احلاجة للعناية احلرجة.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
�إ خ  541املنهج االختياري للطالب 2
يدر�س الطالب �ساعات اختيارية يف املنهج  /املقرر الذي يرغب التو�سع فيه ويريد
�أن يعرف املزيد.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ط ب � 632أمرا�ض باطنة 2
ق�صـور الـدورة الدمـوية التـاجـيـة – الف�شـل الكلـوي املـزمـن واحلـاد -الـذئبة
احلمراء� -أمرا�ض الكبد احلـادة واملـزمنة  -التهاب الأمعـاء � -أمـرا�ض الغـدد
ال�صـم – الأمـرا�ض الـروماتيـزمية – �أمـرا�ض احل�سـا�سـية -ا�ضطرابات �ضربات
القلب -ه�شا�شـة العظـام � -أمرا�ض التهاب ال�شـرايـيـن – التـوازن احلم�ضـي
القلـوي -مــر�ض نقـ�ص املنـاعة املكت�سـب مـر�ض ال�سـار�س – مـر�ض �أنفلونزا
الطـيـور -مر�ض الـدرن  -ال�سميـات – �أمرا�ض الـدم ال�سـرطـانية -نقـل الـدم -
التجلط الدموي.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
ت �ش  211ت�شريح عام
التكوين الت�شريحي الدقيق ملكونات الطرفني العلوي و ال�سفلي و ال�صدر و البطن
و احلو�ض و العجان من خالل الت�شريح العملي و درا�سة العينات �سابقة الت�شريح
و عينات املتحف.
متطلبات �سابقة ،ال توجد
ت �ش  211علم الأجنة
الفهم امل�ستفي�ض ملراحل التطور الطبيعي للنطف و الأم�شاج و اجلنني و �أ�سباب
العيوب و االختالفات اخللقية.
متطلبات �سابقة ،ال توجد
�أ م  211علم الأمرا�ض
معرفة فوائد وتطبيقات الفحو�صات املخربية والتقنيات التو�ضيحية ملختلف
الأمرا�ض  ،طرق الت�شخي�ص  ،تقدم املر�ض وا�ستجابته للعالج.
متطلبات �سابقة ،ال توجد
ك ح �س  212جهاز الع�ضلي والعظمي
اجلهاز الع�ضلي والعظمي من النواحي الوظيفية والرتكيبية و �أي�ض ًا من النواحي
املر�ضية .
متطلبات �سابقة ،الف�صل ال�سابق

كلية الطب

ط م  431طب الأ�سرة واملجتمع
التعلم بطريقة ال�شمولية للتعامل مع امل�شاكل ال�صحية والأمرا�ض يف املجتمع
(تعزيز ال�صحة /الوقاية  /العالج  /الت�أهيل).
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة

ط �أ  531طب �أطفال
يتناول مقرر طب الأطفال خمتلف الأمرا�ض ال�شائعة التي ت�ؤثر يف �أجهزة اجل�سم
املختلفة ك�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي  ،والتنف�سي ،والع�صبي  ،و�أمرا�ض حديثي
الوالدة  ،و�أمرا�ض العدوى  ،واملفا�صل وغريها.
متطلبات �سابقة ،ال�سنة ال�سابقة
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أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالكلية

1996م غال�سكو ا�سكتلندا
بلقيس عبد الرحيم المعينا

حما�ضر  -الأحياء الدقيقة الطبية
قسم األحياء الدقيقة
1985 www.Medical-Microbiology.kau.edu.saم لندن بريطانيا
www.kau.edu.sa/balmeena

منى عمر مختار

�أ�ستاذ  -الأحياء الدقيقة الطبية
 1990م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/mmokhtar
ميرفت محمد السيد

�أ�ستاذ  -الأحياء الدقيقة الطبية
1983م القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/mmalsayed
نشأت عبدالعزيز إسماعيل

�أ�ستاذ  -الأحياء الدقيقة الطبية
1987م ويلز بريطانيا
أمل فتح اهلل مقلد

�أ�ستاذ م�شارك  -الأحياء الدقيقة الطبية
1999م املنوفية م�صر
www.kau.edu.sa/amglad
رزينة محمد زمان

خلود سامي حسين

حما�ضر  -الأحياء الدقيقة الطبية
2001م بو�ستون امريكا

www.kau.edu.sa/khussein

قسم األشعة

www.X-RAY.kau.edu.sa
أسماء عبداهلل الدباغ

�أ�ستاذ  -الأ�شعة
1980م الكلية امللكية لندن بريطانيا
www.kau.edu.sa/aaldabbagh

محمد محمود رواس

�أ�ستاذ  -الأ�شعة
1986م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/mrawas

سطام سعود لنجاوي

�أ�ستاذ م�شارك  -الأحياء الدقيقة الطبية
1991م لندن بريطانيا

�أ�ستاذ م�شارك  -الأ�شعة
1998م كولومبيا فانكوفر كندا

سليمان محمد األنصاري

ياسر عبدالعزيز بهادر

www.kau.edu.sa/rzamaan

www.kau.edu.sa/slingawi

قسم األنف و األذن و الحنجرة
www.Otorhinolaryngology.kau.edu.sa
طارق صالح جمال

�أ�ستاذ  -الأنف والأذن واحلنجرة
1988م الكلية امللكية دبلن ايرلندا
tjamal@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tjamal
خالد ابراهيم النوري

�أ�ستاذ م�شارك  -الأنف والأذن واحلنجرة
1990م ماكجيل كندا
kalnoury@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kalnoury
سعد محمد المحياوي

�أ�ستاذ م�شارك  -الأنف والأذن واحلنجرة
1990م تورنتو كندا

www.kau.edu.sa/skareem
خالد بريك الغامدي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأنف والأذن واحلنجرة
1998م ماكجيل كندا
خليل صدقة سندي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأنف والأذن واحلنجرة
1990م الكلية امللكية فانكوفر كندا

www.kau.edu.sa/ksendi

�أ�ستاذ م�شارك  -الأحياء الدقيقة الطبية
1989م مان�ش�سرت بريطانيا

�أ�ستاذ م�شارك  -الأ�شعة
1998م املجل�س االمريكي للطب اال�شعاعي وا�شنطن �أ�ستاذ م�ساعد  -الأنف والأذن واحلنجرة
امريكا
1998م بوخوم املانيا

�أ�ستاذ م�شارك  -الأحياء الدقيقة الطبية
1991م بري�ستول بريطانيا

www.kau.edu.sa/ybahader

www.kau.edu.sa/salansari
عبداهلل أحمد الغامدي

www.kau.edu.sa/aaaalghamdi
أصف أحمد فطاني

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأحياء الدقيقة الطبية
1998م مان�ش�سرت بريطانيا

كلية الطب

www.kau.edu.sa/afatani
إيمان كامل الدقس

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأحياء الدقيقة الطبية
 2003م امللك �سعود الريا�ض ال�سعودية

ialdoghs@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ialdoghs
جميل عبدالولي المغلس

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأحياء الدقيقة الطبية

عبد العزيز عبداهلل جفري

ybahader@kfshrc.edu.sa

سارة كمال حاجي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأ�شعة
1999م املجل�س االمريكي للطب اال�شعاعي وا�شنطن
امريكا

www.kau.edu.sa/shagi

www.kau.edu.sa/ajifrey
عفاف حسن بامانع

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأنف والأذن واحلنجرة
2001م مان�ش�سرت بريطانيا

www.kau.edu.sa/abamanie
محي الدين مآمون مندورة

عبد الرؤوف عبداهلل ميمني

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأنف والأذن واحلنجرة
1999م الكلية امللكية ايرلندا

www.amaimani.kau.edu.sa

منال عبد اهلل خوجة

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأ�شعة
1992م اوتاوه كندا

ماوية عبدالكريم خفاجي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأ�شعة
2005م اك�سرتا بريطانيا

www.kau.edu.sa/mmandoora

�أ�ستاذ م�ساعد  -الأنف والأذن واحلنجرة
2008م مان�ش�سرت بريطانيا

www.kau.edu.sa/mkhojah

www.kau.edu.sa/mkhafaji
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قسم أمراض الدم
www.Haematology.kau.edu.sa
سعاد خليل الجاعوني

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الدم
1990م تورنتو كندا
saljaouni@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/saljaouni
فاتن محمد سايس

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الدم
1999م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/fsayes
محمد حسن قاري

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الدم
1996م الكلية امللكية ا�سرتاليا

www.kau.edu.sa/mqari2
باسم تحسين البيروتي

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الدم
1999م تورنتو كندا

balbeirouti@kfmc.med.sa

www.kau.edu.sa/balbeirouti
جليلة فيصل زاهر

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الدم
1998م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/gzaher
سلوى إبراهيم هنداوي

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الدم
2007م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/shendawi
سهير سعيد آدم

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الدم
1999م الكلية امللكية لندن بريطانيا
Soheir_adam@med.unc.edu
غازي عبداهلل دمنهوري

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الدم
2001م الكلية امللكية لندن بريطانيا
gdamanhouri@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/gdamanhouri

حسان صالح عبدالجبار

�أ�ستاذ � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1986م غرب انرتيو كندا

www.kau.edu.sa/habduljabar
حسن صالح جمال

�أ�ستاذ � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1997م الكلية امللكية االمريكية امريكا

www.kau.edu.sa/hsjamal
حسن علي نصرت

�أ�ستاذ � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1996م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/hnasrat
طارق يوسف الزمزي

�أ�ستاذ � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1995م كلية اجلراحني الدولية امريكا

tarikzamzami@live.com
www.kau.edu.sa/tzamzami
عبد الرحيم علي الخوتاني

�أ�ستاذ � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1994م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/aalkhutani
آمال صالح شبكشي

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1991م القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/ashobokshi
أنس محمد المرزوقي

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1994م مانيتوبا كندا

www.kau.edu.sa/aalmarzouki
خالد حسين ولي سيت

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1999م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/khsait
سامية محمد العمودي

1999م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/faletebi
نبيل سالم بندقجي

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1991م دالهوزي كندا
هشام محمود سندي

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1988م معهد ا�ستانلي كندا
هيفاء أحمد منصوري

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1989م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/hmansari
حنان محمد الشمراني

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
2003م تورنتو كندا

www.kau.edu.sa/halshmrani
سميرة فهد البصري

�أ�ستاذ م�ساع � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
2004م جامعة امللك عبدالعزيز جدة ال�سعودية

www.kau.edu.sa/salbasri
سناء محمود ناظر

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1995م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
www.kau.edu.sa/snazer
شريفة علي الصبياني

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1995م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
www.kau.edu.sa/salsibiani

فاطمة الزهراء عبداهلل عطية

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1987م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق �أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
�سوريا
1991م دالهوزي كندا
www.kau.edu.sa/smalamoudi
عفاف إبراهيم النوري

www.kau.edu.sa/falmasri
نسمة محمد المنصوري

�أ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1992م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق �أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1995م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
�سوريا
www.kau.edu.sa/anoury

كلية الطب

www.kau.edu.sa/sadam

قسم النساء و الوالدة
� www.obstetrics-gynaecology.kau.edu.saأ�ستاذ م�شارك � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
فاطمة علي العتيبي

271
1/11/11 9:46:13 AM

���� ����.indd 271

كلية الطب
نوال سالم السناني

فايزة عبدالعزيز قاري

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
�أ�ستاذ  -الطب الباطني
1997م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق 1992م مان�ش�سرت بريطانيا
�سوريا
www.kau.edu.sa/fgari
www.kau.edu.sa/nalsenane
وفاء محمد فقيه

�أ�ستاذ م�ساعد � -أمرا�ض الن�ساء والوالدة
1990م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
قسم الطب الباطني
www.Subsurface.kau.edu.sa
حسان حسين فطاني

�أ�ستاذ  -الطب الباطني
1977م لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/hhfatani
خالد محمد المرزوقي

�أ�ستاذ الطب الباطني /قلب
1984م اكادميية فينا النم�سا

www.kau.edu.sa/kalmarzouki
دعد حسن أكبر

�أ�ستاذ الطب الباطني
1997م امللك عبدالعزيز جدة ال�سعودية
سراج عبد الغني ميرة

�أ�ستاذ  -الطب الباطني
1981م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu/sasmira
طارق أحمد مدني

�أ�ستاذ  -الطب الباطني  /معدية
1994م �أوتاوه كندا

www.kau.edu.sa/tmadani
طريف هاشم زواوي

�أ�ستاذ  -الطب الباطني
2002م الكلية الأمريكية وا�شنطن امريكا

www.kau.edu.sa/tzawawi
عماد عبدالقادر كوشك

كلية الطب

�أ�ستاذ  -الطب الباطني  /مناعة
1993م الكلية امللكية كندا
www.kau.edu.sa/ekoshak
عمر سعيد العامودي

�أ�ستاذ  -الطب الباطني � /أمرا�ض تنف�سية
 2002م الكلية االمريكية وا�شنطن امريكا

www.kau.edu.sa/ ualamoodi

محمد سالم الحضرامي

�أ�ستاذ  -الطب الباطني
1981م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/mhadramy
محمد عبد اهلل القصيمي

�أ�ستاذ  -الطب الباطني
1976م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/malgasemi
محمود شاهين االحول

�أ�ستاذ  -الطب الباطني والأورام ال�سرطانية
1992م الربت �أدمننت كندا

www.kau.edu.sa/mahwal
سعد صالح الشهيب

�أ�ستاذ م�شارك  -الطب الباطني  /الكلى
1991م الربت كندا
sshohib@imcimed.sa

www.kau.edu.sa/salshohaib
سمير خضر زمو

�أ�ستاذ م�شارك  -الطب الباطني  /جلدية وتنا�سلية
1987م ماكجيل كندا

www.kau.edu.sa/szimmo
عائشة عبده الغامدي

أيمن سميح الخضراء

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني�/أمرا�ض قلب
2000م كليفالند امريكا

www.aalkhadraa.kau.edu.sa
تركي عبدالعزيز التركي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني�/أمرا�ض نف�سية
1999م اوتاوه كندا

www.taltrki.kau.edu.sa
حسين محمد مليباري

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني�/أع�صاب
1981م لوي با�ستور �سرتا�سبورغ فرن�سا

www.hmalibary.kau.edu.sa
خالد زكي الشالي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني /غدد �صماء
2004م بو�ستون اونتاريو كندا
www.kalshali.kau.edu.sa
سامي محمد بحلس

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني /روماتيزم
1997م الربت ادمونتون كندا
www.lbahlas.kau.edu.sa
سراج عمر ولي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /اجلهاز التنف�سي
1995م مانيتوبا كندا
www.sowali.kau.edu.sa
سعيد محمد الغامدي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /الكلى
1994م كولومبيا الربيطانية فانكوفر كندا

www.kau.edu.sa/smalghamdi1
سوزان منصور عطار

�أ�ستاذ م�شارك  -الطب الباطني
1995م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق �أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /روماتيزم
�سوريا
2003م اوتاوه كندا
www.kau.edu.sa/aialghamdi
عائشة مكرم صديقي

www.kau.edu.sa/smattar
عائشة عبدالملك الشريف

�أ�ستاذ م�شارك  -الطب الباطني
2002م الكلية االمريكية وا�شنطن امريكا

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني � /أع�صاب
2005م الزمالة ال�سعودية جلراحة املخ والأع�صاب
جدة ال�سعودية

عبدالرحمن عبدالمحسن الشيخ

عادل محمد خزندار

www.kau.edu.sa/amsiddiqui

�أ�ستاذ م�شارك  -الطب الباطني
1994م لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/aalsheikh
هشام عثمان أكبر

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /معدية
1989م الكلية االمريكية وا�شنطن �أمريكا

www.kau.edu.sa/akhazindar
عبدالرحيم معاظه الشهري

�أ�ستاذ م�شارك  -الطب الباطني  /جهاز ه�ضمي �أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني
2006م كولومبيا الربيطانية فانكوفر كندا
بيت�سبريغ بن�سلفانيا امريكا

www.kau.edu.sa/hakbar

aalshehri@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aalshehri
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عبير محمد كوثر

هيفاء عبد الرحمن المرزوقي

إيمان حسين عبدالعال

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني
2002م الكلية االمريكية وا�شنطن امريكا

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /جلدية وتنا�سلية �أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
1999م عني �شم�س م�صر
1999م فينا النم�سا

عمر أحمد بخاري

يوسف عبدالفتاح قاري

www.kau.edu.sa/akawthar

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /روماتيزم
1994م كلومبيا الربيطانية فانكوفر كندا

www.kau.edu.sa/ofathaldin

www.kau.edu.sa/halmarzouki

iabdelall@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/iabdelall

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /جهاز ه�ضمي
1992م اوتاوه اونتاريو كندا

جمال سعيد بدير

www.kau.edu.sa/yqari

فاطمة ابراهيم البالدي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /كلى
2002م الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
جدة ال�سعودية
www.kau.edu.sa/falbiladi
كمال وهيب الغالييني

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني
2006م الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
جدة ال�سعودية
www.kau.edu.sa/kalghalayini

ليث احمد ميمش

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني � /أمرا�ض قلب
1993م الكلية االمريكية وا�شنطن امريكا
www.kau.edu.sa/lmimish

محمد صالح قاري

�أ�ستاذ م�ساعد -الطب الباطني  /جلدية
1999م بو�سنت امريكا

www.kau.edu.sa/msgari
محمد نبيل االعمى

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني � /أمرا�ض قلب
1992م ماكجيل كندا

www.kau.edu.sa/nalama
ميمونة مشتاق معصوم

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني
2002م الكلية االمريكية وا�شنطن امريكا

www.kau.edu.sa/mmasouam

قسم التخدير والعناية المركزة
www.Anathtesia.kau.edu.sa
جمال عبد الولي الهاشمي

�أ�ستاذ  -التخدير والعناية املركزة
1999م و�ستون كندا

jalhashemi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jalhashemi
عبداهلل محمد كعكي

�أ�ستاذ م�شارك  -التخدير والعناية املركزة
1996م اوتاوه كندا

www.kau.edu.sa/akaki
عدنان عبداهلل المزروع

�أ�ستاذ م�شارك  -التخدير والعناية املركزة
1987م كلية اجلراحني امللكية دبلن ايرلندا

www.kau.edu.sa/aalmazrooa
عادل محمد مخدوم

�أ�ستاذ م�ساعد  -التخدير والعناية املركزة
1996م الربت لودوينق املانيا
عبدالعزيز محمد علي بوكر

�أ�ستاذ م�ساعد  -التخدير والعناية املركزة
1999م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/aboker

قسم التشريح
www.Anatomy.kau.edu.sa

نوال ناصر بن حشر

www.kau.edu.sa/nnalghamdi
هند ابراهيم فالته

www.amhussain1.kau.edu.sa
محمد حسن بادؤود

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني  /جهاز ه�ضمي �أ�ستاذ  -ت�شريح
1999م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق 1999م جامعة �شفيلد بريطانيا
www.kau.edu.sa/mhbadawood
�سوريا

حامد عبدالرؤوف صالح

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
2002م ويلز كارديف بريطانيا

www.kau.edu.sa/hsaleh
سعيد أحمد زغلول

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
1991م اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/szaghloul
سمر محمد السقاف

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
1996م امللك �سعود الريا�ض ال�سعودية

www.kau.edu.sa/ssagaf
سهام كامل أبو ناصف

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
2001م القاهرة م�صر
عبدالمنعم عبدالسالم الحياني

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
2002م ابردين بريطانيا

aalhayani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aalhayani
فتحية أحمد عبدالحميد

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
1994م اال�سكندرية م�صر
شرف يوسف نعيم

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
2003م الزقازيق القاهرة م�صر
أميرة علي الحجاجي

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
1984م القاهرة القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/aelhaggagy
حنان علي مصطفى

كلية الطب

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطب الباطني
2000م م�ست�شفى القوات امل�سلحة الريا�ض �أ�ستاذ  -ت�شريح
1983م الأ�سكندرية م�صر
ال�سعودية

عادل مصطفى حسين

�أ�ستاذ م�شارك  -ت�شريح
1990م عني �شم�س م�صر

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
1999م القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/haamin
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رائد محمود عامر

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
1990م اال�سكندرية م�صر

ramir@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ramir
سعاد شاكر عبدالهادي

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
1985م ا�سيوط ا�سيوط م�صر

www.kau.edu.sa/sabdulhadi
شريف محمد حسن

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
1995م اوترخت هولندا
عزة ابراهيم زكي

�أ�ستاذ م�ساعد� -شريح
1995م اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/aizaki
غادة عبدالحي محمد

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
2006م ال�سوي�س م�صر

www.kau.edu.sa/gmohamed
مجدي محمد الفرك

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
2007م ال�سوي�س م�صر
وفاء سعد الدين رمضان

�أ�ستاذ م�ساعد  -ت�شريح
1999م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/wramadhan

قسم التعليم الطبي
www.medical-education.kau.edu.sa
نادية محمد فدا

�أ�ستاذ  -طب الأطفال
1992م امللك �سعود الريا�ض ال�سعودية
كلية الطب

أميمة أبو العال علي

�أ�ستاذ  -التعليم الطبي
1995م القاهرة م�صر
محمد صادر الصاعدي

�أ�ستاذ  -التعليم الطبي
1989م مي�سوري كلومبيا

malsaadi@kau.edu.sa
www.kau.sa/malsaadi

باسم سالمة الديك

محمد أحمد الحربي

�أ�ستاذ م�شارك -التعليم الطبي
2002م املن�صورة م�صر

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1990م وي�ستون كندا

النا عدي الشوا

www.kau.edu.sa/mharbi

www.kau.edu.sa/beldeek

�أ�ستاذ م�ساعد  -التعليم الطبي
2005م انديانا امريكا

www.kau.edu.sa/lalshawwa
محمد أحمد حسنين

�أ�ستاذ م�ساعد -التعليم الطبي
2005م طنطا م�صر

mharbi@kau.edu.sa

محمد حامد باخطمة

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1986م ادنربه بريطانيا

www.kau.edu.sa/mbakhtmah
ياسر صالح جمال

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1990م كلية اجلراحني الدولية امريكا

mhassanien@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mhassanien

www.kau.edu.sa/ysjamal

نصرة نعيم أيوب

احمد محمد كنسارة

�أ�ستاذ م�ساعد  -التعليم الطبي
2007م املن�صورة م�صر
قسم الجراحة
www.Surgery.kau.edu.sa
حسن علي الزهراني

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1987م الكلية امللكية للجراحني بريطانيا

www.kau.edu.sa/haalzahrani2
خالد ابراهيم ال ابراهيم

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1990م وي�ستون كندا

www.kau.edu.sa/kalebrahim
طالل محمد بخش

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1978م �سانت جورج هامبورغ املانيا

www.kau.edu.sa/tbakhsh
عبد الرحمن عبداهلل آشي

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1994م الكلية االمريكية للجراحني امريكا

www.kau.edu.sa/aashy
عدنان عبد المعطي مرداد

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1998م الكلية االمريكية للجراحني امريكا

amerdad@kaau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amerdad
فيصل محمد المشاط

�أ�ستاذ  -اجلراحة
1989م املكلية امللكية للجراحني ايرلندا
www.kau.edu.sa/falmashat

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1990م كلية اجلراحني الدولية امريكا

www.kau.edu.sa/akensarah
أسامة محمد ريس

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1986م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا

www.kau.edu.sa/orayes
جمال صديق كمال

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1988م الكلية االمريكية للجراحني ايرلندا
www.kau.edu.sa/jkamal

رشاد حسن قشقري

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1984م الكلية امللكية للجراحني امريكا
ralkashgari@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ralkashgari
زهور الشريف خضر الغيثي

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1993م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا

, zalghethi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/zalghethi

صالح سالم باعيسى

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1999م اوتاوه كندا
sbaeesa@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sbaeesa
صباح صالح مشرف

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1991م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا

www.kau.edu.sa/smoshref
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عبد الرحمن أحمد مكاوي

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1984م الكلية امللكية للجراحني ادمربه بريطانيا

مازن عمر كردي

2003م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا

www.mkurdi.kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/amakkawi

محمد حسن بنقش

عبد الرحمن محمد صبياني

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
2006م دالهوزي هاليفاك�س كندا

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1988م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا

www.kau.edu.sa/asibiany
فاطمة خنيفس الثبيتي

�أ�ستاذ م�شارك  -اجلراحة
1998م الكلية امللكية للجراحني دبلن ايرلندا

www.kau.edu.sa/fthoubaity
اسكندر سليمان القثمي

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
2000م تورنتو كندا

,ialgithmi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ialgithmi
باسم عبداهلل آوان

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
1999م مونرتيال كندا

www.kau.edu.sa/ialgithmi
بسام محمد عداس

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
2002م دالهوزي كندا

www.kau.edu.sa/asibiany
حسين حمزة جباد

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
1991م اوتاوه كندا

www.kau.edu.sa.mbangash

محمد راشد القرني

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
1999م الكلية امللكية للجراحني لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/mralgarni
منصر صالح العمودي

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
1994م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا
نادية حسين بندقجي

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
1992م ادنربه بريطانيا

www.kau.edu.sa/nbundugji

قسم طب األطفال
www.Pediatrics.kau.edu.sa
جميلة عبد العزيز قاري

�أ�ستاذ  -طب الأطفال
2002م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/jkari
طاهر سالم تونسي

�أ�ستاذ  -طب الأطفال
1986م املجل�س التون�سي للتخ�ص�صات الطبية تون�س

www.kau.edu.sa/hjabbad

www.kau.edu.sa/ttonsi

صالح محمد الدقل

محمد محمد جان

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
2003م الكلية امللكية للجراحني ايرلندا

,www.kau.edu.sa/saldaqal
عادل علي الجوهري

�أ�ستاذ  -طب الأطفال
1998م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/mmjan
نادية محمد فدا

�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
1999م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
حامد سعيد حبيب
�سوريا
�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأطفال
ماجد محمود منصوري
1998م الكلية امللكية لندن بريطانيا
�أ�ستاذ م�ساعد  -اجلراحة
ريما سامي بدر
1989م تورنتو كندا
�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأطفال
www.kau.edu.sa/mmansari
1994م بون املانيا

�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأطفال
1993م امللك �سعود الريا�ض ال�سعودية

www.kau.edu.sa/sjaber
سعد عبداهلل الصاعدي

�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأطفال
1992م اوتاوه كندا
عابد مرزوق الحازمي

�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأطفال
 1995م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا

www.kau.edu.sa/ahazmi
جميل عبد العزيز العطا

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1998م ماكجيل كندا

www.kau.edu.sa/galata
حسين محسن السقاف

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1994م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/halsaggaf
حياة زكريا كمفر

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1992م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
www.kau.edu.sa/hkamfar
ضحى شكيب األموي

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1989م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
www.kau.edu.sa/mmjan
عبد المعين عيد اآلغا

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1997م الكلية امللكية لندن بريطانيا

www.kau.edu.sa/aagha
عمر إبراهيم سعادة

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1996م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا
www.kau.edu.sa/osaadah
فايزة إبراهيم الصيني

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1995م املجل�س العربي للتخ�ص�صات الطبية دم�شق
�سوريا

كلية الطب

�أ�ستاذ  -طب الأطفال
1992م امللك �سعود الريا�ض ال�سعودية

سعاد محمد جابر

falsini@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falsini

275
1/11/11 9:46:14 AM

���� ����.indd 275

كلية الطب
محمد أحمد مظفر

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1997ماتاوه كندا

محمد علي فؤاد

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطفيليات الطبية
1989م الزقازيق م�صر

www.kau.edu.sa/mmozafar

,mfouad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mfouad

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1987م اتاوه كندا

منى عبد الفتاح محمود

محمد فضل اهلل أحمد

www.kau.edu.sa/mfarouq

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطفيليات الطبية
2003م عني �شم�س م�صر

�أ�ستاذ م�ساعد -طب الأطفال
2004م كولومبيا الربيطانية فانكوفر كندا

هاني زكريا عصفور

نواف محمد الدعجاني

www.kau.edu.sa/naldajane
نورة عبد اهلل خثالن

mamahmoud@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mamahmoud

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطفيليات الطبية
2006م �شمال تك�سا�س امريكا
www.hasfour.kau.edu.sa

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
2006م الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية عواطف علي السقاف
حما�ضر  -الطفيليات الطبية
جدة ال�سعودية
1989م
وفاء عبد اهلل أبو العينين
هالة سعيد سالم
�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
دم�شق
الطبية
للتخ�ص�صات
2000م املجل�س العربي
حما�ضر  -الطفيليات الطبية
�سوريا
1994م االزهر القاهرة م�صر
www.wabulein.kau.edu.sa

فاطمة صالح الزهراني

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأطفال
1996م امللك �سعود الريا�ض ال�سعودية

falzahrani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falzahrani

hsalem@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hsalem

�أ�ستاذ م�شارك  -الطفيليات الطبية
2003م ليفربول بريطانيا

mjamjoom@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mjamjoom
عبدالقادر محمد تنكل
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�أ�ستاذ م�ساعد -الطفيليات الطبية
1993م لندن بريطانيا

Atonkal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/atonkal
فاتن عبد اهلل البريكان

�أ�ستاذ م�ساعد  -الطفيليات الطبية
2004م ليفربول بريطانيا

faten@drfaten.com
www.kau.edu.sa/falbarkatu

�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأ�سرة واملجتمع
1986م تولني امريكا

www.kau.edu.sa/mkordy
نهله خميس ابراهيم

�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأ�سرة واملجتمع
1999م اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/nibrahim
اكرام عبدالرحيم جاللي

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأ�سرة واملجتمع
2003م املجل�س العلمي الخت�صا�ص طب الأ�سرة
 ،واملجل�س العربي لالخت�صا�صات الطبية دم�شق
�سوريا
ejalal@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ejalali
جميل اسماعيل بشاوري

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأ�سرة واملجتمع
2001م امللك عبد العزيز جدة ال�سعودية
www.kau.edu.sa/jbashawri
جواهر رباح االحمدي

www.family-Community-Medicine.kau.edu.sa

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأ�سرة واملجتمع
2007م املجل�س العلمي الخت�صا�ص طب الأ�سرة
 ،واملجل�س العربي لالخت�صا�صات الطبية دم�شق
�سوريا

بهاء عبدالرحمن ابا الخيل

حسين محمد البار

قسم طب األسرة والمجتمع

قسم الطفيليات الطبية
�أ�ستاذ  -طب الأ�سرة واملجتمع
1992 www.Medical-parasitology.kau.edu.saم تولني امريكا
منال بكر جمجوم

محمد ناجي كردي

www.kau.edu.sa/babalkhail
عدنان أحمد البار

www.kau.edu.sa/jalahamade

�أ�ستاذ م�ساعد -طب الأ�سرة واملجتمع
1992م تولني امريكا

www.kau.edu.sa/hmalbar
علي عبداهلل الفقيه

�أ�ستاذ  -طب الأ�سرة واملجتمع
2007م الكلية امللكية اململكة املتحدة

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأ�سرة واملجتمع
1994م امللك في�صل الدمام ال�سعودية

�أ�ستاذ  -طب الأ�سرة واملجتمع
1993م عني �شم�س م�صر

مهدي علي قاضي

ميرفت حسن راضي

www.kau.edu.sa/mhmustafa
وليد عبداهلل ملعاط

�أ�ستاذ  -طب الأ�سرة واملجتمع
2006م الكلية امللكية بريطانيا

wmilaat@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wmilaat
توفيق محمد علي غبره

�أ�ستاذ م�شارك  -طب الأ�سرة واملجتمع
1992م مرييالند امريكا

www.kau.edu.sa/afageeh

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأ�سرة واملجتمع
1999م امللك في�صل الدمام ال�سعودية

www.kau.edu.sa/mqadi
ناريمان أسعد حجازي

�أ�ستاذ م�ساعد  -طب الأ�سرة واملجتمع
2000م ابردين بريطانيا
,nhijazi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nhijazi
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هاشم رضا فدا

فدوى جميل ألطف

�أ�ستاذ  -علم االمرا�ض
�أ�ستاذ م�ساعد -طب الأ�سرة واملجتمع
1992م املجل�س العلمي الخت�صا�ص طب الأ�سرة 1991 ،ماكجيل كندا
واملجل�س العربي لالخت�صا�صات الطبية دم�شق www.kau.edu.sa/faltaf
أسامة ابراهيم ناصف
�سوريا
�أ�ستاذ م�شارك  -علم االمرا�ض
www.kau.edu.sa/hfida
1988م الكلية امللكية كندا
قسم علم األدوية
www.medical-pharmacologiy.kau.edu.sa
أسامة صادق طيب

�أ�ستاذ  -علم الأدوية
1981م فاندربلت امريكا
منصور إبراهيم أحمد

�أ�ستاذ  -علم الأدوية
1981م مان�ش�سرت بريطانيا

msulaiman@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/msulaiman
مي عبد العليم أحمد

�أ�ستاذ  -علم الأدوية
1995م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/maiahmad
زهير عبداهلل دمنهوري

�أ�ستاذ م�شارك  -علم الأدوية
1988م ويلز بريطانيا

عبد المنعم محمود عثمان

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم الأدوية
1984م ام�سرتدام هولندا

www.kau.edu.sa/amothman1
عثمان حسن عمر

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم الأدوية
1969م الكلية امللكية لندن بريطانيا
www.kau.edu.sa/oomar
ماجدة محمد هجرس

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم الأدوية
1994م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/mhagras

إبراهيم حسن الزهراني

�أ�ستاذ  -علم الأمرا�ض
1992م الكلية امللكية بريطانيا

www.kau.edu.sa/ihalzahrani

ايمان محمد امام

�أ�ستاذ م�شارك  -علم االمرا�ض
1997م اال�سكندرية م�صر
جودة أحمد مغربي

�أ�ستاذ م�شارك  -علم االمرا�ض
2001م تورنتو كندا

www.kau.edu.sa/ j-almaghrabi
سوسن محمد جللة

�أ�ستاذ م�ساعد -علم االمرا�ض
2001م بنغالور الهند
stmufti@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/stmufti
طه معتمد حسن

�أ�ستاذ م�ساعد -علم االمرا�ض
2003م القاهرة م�صر
غدير أحمد مختار

�أ�ستاذ م�ساعد -علم االمرا�ض
2005م اوتاوه كندا

www.kau.edu.sa/gmoktar
ليلى صالح عبداهلل

�أ�ستاذ م�ساعد -علم االمرا�ض
1997م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/lsabdullah

�أ�ستاذ م�شارك  -علم االمرا�ض
2000م لي�سرت بريطانيا

www.ORTHOPEDIC-SURGERY.kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sjalalah

عبداهلل حبيب اهلل جمعة

�أ�ستاذ م�شارك  -علم االمرا�ض
1994م نيوكا�سل بريطانيا

ajuma@kau.edu.sa

sjalalah@kau.edu.sa

علي صادق صوان

www.kau.edu.sa/asawan
عواطف علي جمال

قسم العظام

�أ�ستاذ م�شارك  -العظام
1983م الكلية امللكية ادمربه بريطانيا
www.kau.edu.sa/ajuma
محمد جالل الصياد

�أ�ستاذ م�شارك  -علم االمرا�ض
1992م مانيتوبا كندا

�أ�ستاذ م�شارك  -العظام
2000م تورنتو كندا

احمد طاهر غانم

عمرو محمد الحبشي

www.kau.edu.sa/ajamal

www.kau.edu.sa/malsayyad

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم الأمرا�ض
1990م طنطا م�صر

�أ�ستاذ م�ساعد  -العظام
2003م الكلية امللكية كندا

أيمن عبدالحميد ناجي

لطف أحمد أبو منصر

www.kau.edu.sa/aghanem

�أ�ستاذ م�ساعد -علم االمرا�ض
1999م طنطا م�صر
أيمن محمد غانم

حما�ضر  -علم االمرا�ض
1997م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/amalhabashi

�أ�ستاذ م�ساعد  -العظام
1997م ماينز املانيا
محمد محمد عباس

�أ�ستاذ م�ساعد  -العظام
1996م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/aghanim

www.kau.edu.sa/mhabbas

رنا يعقوب بخاري

نبيل محمد سبانو

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم االمرا�ض
2005م اوتاوه كندا

www.kau.edu.sa/rbukary

كلية الطب

قسم علم األمراض
www.Pathology.kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kfbadr

شقفتا طاهر مفتي

�أ�ستاذ م�ساعد  -العظام
1990م غرب انتاريو كندا

www.kau.edu.sa/nsabano

277
1/11/11 9:46:15 AM

���� ����.indd 277

كلية الطب
قسم وظائف األعضاء
www.physiology.kau.edu.sa
عبد الرحمن فهمي سبع

�أ�ستاذ  -علم وظائف الأع�ضاء
1988م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/asabg
محمد حنفي حسن

�أ�ستاذ  -علم وظائف الأع�ضاء
1992م الزقازيق القاهرة م�صر
حسام الدين أحمد عوض

عاطف موسى عبود

سمير علي جمال

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
1999م عني �شم�س م�صر

�أ�ستاذ م�ساعد  -العيون
1991م الكلية امللكية كندا

عذراء كيرماني

مشهور فواز الفايز

www.kau.edu.sa/amabood

www.kau.edu.sa/sjamal

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
1996م جامعة الهند الهند

�أ�ستاذ م�ساعد  -العيون
1993م الكلية امللكية لندن بريطانيا

مها عبد القادر حجازي

www.kau.edu.sa/malfayez

www.kau.edu.sa/akirmani

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
1996م اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/mahejazi

�أ�ستاذ م�شارك  -علم وظائف الأع�ضاء
1986م عني �شم�س م�صر
زينبعبدالحفيظالرفاعي                 حما�ضر  -علم وظائف الأع�ضاء
2001م
�أ�ستاذ م�شارك  -علم وظائف الأع�ضاء
2007م القاهرة م�صر

malfayez@kau.edu.sa

قسم الكيمياء الحيوية السريرية
www.medical-biochemistry.kau.edu.sa

بسمة محمد زواوي

www.kau.edu.sa/zalrfae
عودة مسعود الحازمي

�أ�ستاذ م�شارك  -علم وظائف الأع�ضاء
1998م ليد�س بريطانيا

www.kau.edu.sa/ahazimi
محمد صالح محمود

�أ�ستاذ م�شارك  -علم وظائف الأع�ضاء
1993م ميت�شيجان امريكا

www.kau.edu.sa/mwmahmoud
حنان أحمد القاضي

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
2001م نوتنجهام بريطانيا
halkadi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/halkadi
خالد أحمد عظام

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
2001م املن�صورة القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/kezam
خضر آدم عبدالجليل

قسم العيون
www.Opthalmology.kau.edu.sa

أحمد محمد باوزير

�أ�ستاذ م�شارك  -العيون
2000م اوتاوه كندا

www.kau.edu.sa/abawazeer
أسامة محمد باديب

�أ�ستاذ م�شارك  -العيون
1988م تورنتو كندا

www.kau.edu.sa/Obadeeb
عدنان محمد المرزوقي

�أ�ستاذ م�شارك  -العيون
1985م اوتاوه كندا

www.kau.edu.sa/amarzoki
آمال عبد الكريم بخاري

�أ�ستاذ م�ساعد  -العيون
1995م الكلية امللكية ادمربه بريطانيا

كلية الطب

aabukhari@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aabukhari
خضر محمد فروان

�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
1982م كمربدج بريطانيا

�أ�ستاذ م�ساعد  -العيون
1988م ترنتو كندا

سوسن محمد علي    
�أ�ستاذ م�ساعد  -علم وظائف الأع�ضاء
1985م الأزهر القاهرة م�صر

�أ�ستاذ م�ساعد  -العيون
2001م الكلية امللكية كندا

www.kau.edu.sa/kabdaljalil

www.kau.edu.sa/smali

www.kau.edu.sa/kfarawan
سعد عبداهلل وهيب

www.kau.edu.sa/swahib

زهير محمد المرزوقي

�أ�ستاذ  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1983م فاندربيلت امريكا

zmarzouki@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zmarzouki
سهاد معتوق باحجري

�أ�ستاذ  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1979م ويلز بريطانيا

www.kau.edu.sa/sbahijri
عبد الوهاب عبد الرحمن نور ولي

�أ�ستاذ  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1982م �شفيلد بريطانيا

www.kau.edu.sa/anoorwali
محمد صالح محمد شريف العرضاوي

�أ�ستاذ  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1983م اك�سفورد بريطانيا

www.kau.edu.sa/mardawi
محمد علي محمد عجب نور

�أ�ستاذ  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1981م نربا�سكا امريكا
www.kau.edu.sa/majabnoor
محمد زيلعي علي زيلعي

�أ�ستاذ  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1986م �سالفورد بريطانيا

mzailaie@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mzailaie
أسامة عبدالعزيز جابر

�أ�ستاذ م�شارك  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1996م الزقازيق القاهرة م�صر

,ogaber@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/osamagaber
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زيني محمد بنجر

�أ�ستاذ م�شارك  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1983م فاندربيلت امريكا

قسم المسالك البولية
www.Urology.kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/zbanjar

حسن محمد فارسي

هدى جاد محمد جاد

�أ�ستاذ  -امل�سالك البولية
1984م الكلية امللكية كندا

�أ�ستاذ م�شارك  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1997م اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/hjad
أمينة محمد النوري

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1992م عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/aalnori
ايمان مقبل العيسى

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
2005م �سري بريطانيا
www.kau.edu.sa/ealissa
عادل عبد الرافع القفاص

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1969م القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/aabdulrafee

www.kau.edu.sa/hfarsi
هشام أحمد موصلي

�أ�ستاذ  -امل�سالك البولية
1985م اوتاوه كندا
عبد الملك محمد طيب

�أ�ستاذ م�شارك  -امل�سالك البولية
2000م �شيكاغو امريكا

www.kau.edu.sa/ataib
أحمد جالل الصياد

�أ�ستاذ م�ساعد  -امل�سالك البولية
1993م رينيه ديكارت فرن�سا

www.kau.edu.sa/aalsayad

قسم األمراض الوراثية
www.Genetic-Medicine.kau.edu.sa

عنايات محمد علي

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
1983م اال�سكندرية م�صر
www.eali.kau.edu.sa
فايدة حسن بامانع

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
2001م ويلز بريطانيا

جمانة يوسف األعمى

�أ�ستاذ م�ساعد -طب الأمرا�ض الوراثية
2004م اوتاوه تورنتو كندا
hos.mgu@kau.edu.s

www.kau.edu.sa/jalama

fbamanea@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/fbamanea
محمد احمد حسنين

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
2005م طنطا م�صر
mhassanien@kau.edu.sa

فايزة فواز الفايز

�أ�ستاذ م�ساعد  -الكيمياء احليوية ال�سريرية
2004م �شفيلد بريطانيا
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www.kau.edu.sa/mhassanien

,falfaiz@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/falfaiz
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