
تاريخ بدء الدراسةالمشرف الخارجيالمشرف الداخليالجامعةاسم الطالبةالقسمالكليةم

10-أبريل-Dr. Nick Thyer01وهاب اوليوي. دليدزهتاين فهد العثمانعلوم التأهيل الصحي1

13-أغسطس-Prof. Elise Ciner19علي الشغاثره.دسالوسنورة عبد الرمحن الدوسري2

13-أغسطس-Dr. Farhad Hafezi19هيام الفرحان. دسالوسوفاء ماجد العتييب3

14-أغسطس-Dr. Steven Sinclair19سعيد أخرت. دسالوساجلوهرة عبدالرمحن الكنعان4

13-أغسطس-Prof.Mitchell Scheiman19فهد املقبل. دسالوسمنال معال احلريب5

لينا احلماد. دامربيال كوجلوديان حممد الضرابالعلوم اإلشعاعية6
Dr.Mohammed Aslam 

Dr.Duncan Spalding 03-17-أبريل

7
منريض صحة اجملتمع والصحه 

النفسيه والعقليه
إهلام الفياض. ددنديعلياء الغامدي

Prof.Martyn Jones 
Dr.Janice Rattray07-15-سبتمبر

8
منريض صحة اجملتمع والصحه 

النفسيه والعقليه
16-أبريل-Carol S.Bond18فاتن حلمي. دbournemouthمشاعل السفياين

هناء الصغري. د.أكلية لندن اجلامعيةبسمة ناصر الدوسري9
Dr. Susan Barker Prof. 

Duncan Craig06-14-يناير

هناء الصغري. د.أليفربول جون موريسالعنود صنهات املرشدي10
Dr. Imran saleem Dr. 

Gillian Hutcheon06-14-يناير

15-أكتوبر-Lucas Bowler05فضيله العنزي.دبرايتونريهاف راضي الفرج11

15-يناير-Prof Bryony Dean Franklin.06طارق حممد احلواسي.دكلية لندن اجلامعيةمجيلة أمحد السعيدان12

15-يناير-Dr.Alexander Mullen01نورة أبامني.دسرتاثكاليدامتنان بنت معال احلريب13

15-يناير-Dr. Paul Gard05نورة أبامني.دبرايتونجوزاء فهد السبهان14

12-أكتوبر-Dr. Sara Maclennan01سيناء العقيل. دابردينلبىن عبداهلل اجلفايل15

15-سبتمبر-Prof.Robert J.Harvey28مها الرشيد. دUCLغاده أبو حيمد16

17-أبريل-Dr.Farhad Kamali24مها الرشيد. دنيوكاسلصاحلة جوخب17

17-أغسطس-Professor Ian Wong/Dr Ruth Brauer01طارق حممد احلواسي.دكلية جامعة لندنبسمه الفاجح18

17-سبتمبر-Dr.Carmel Hughes25سيناء العقيل. دجامعة امللكة يف بلفاستبسمه كنتاب19

17-أغسطس-Professor Manohar Garg01خالد الربيكان. دنيوكاسلنوره عرفات قلعجي20

حنان عايت21
Dortmund 

germany
15-أكتوبر-Dr.Oliver Kayser01علي اجلمل. د

شاجوفتا برفني.دجامعة نابويل فيدريكو الثاينجواهر القحطاين22
Prof. Orazio Taglialatela-

Scafati01-17-نوفمبر

17-أبريل-Dr. Katsuyoshi Matsunami01رها اورفلي. دهريوشيماغادة احلمود23

العلوم الطبية التطبيقية

جدول طالبات البرنامج المقبوالت في الجامعات الخارجية 

العقاقري

الصيدلة

البصريات وعلوم الرؤية

صيدالنيات

التمريض

صيدلة اكلينيكية



15-سبتمبر-Prof.dr.John Jansen01محدان الغامدي. د(هولندا)راد بورد أماين باسودان24

15-سبتمبر-Prof.dr.John Jansen01محدان الغامدي. د(هولندا)راد بورد مروه شاهني25

12-أكتوبر-Dr. Janet Kyle01عبدالرمحن اخلليفة. دابردينعروب عبدالعزيز الناصرعلوم الغذاء والتغذيةعلوم األغذية والزراعة26

15-فبراير-Dr.Ernesto Estrada01فوزي الذكري.دسرتاثكاليداهلنوف علي دخيل احلميضيرياضيات27

15-سبتمبر-Dr.Kirsten Wolff28جناة خباري.دنيوكاسلالعنود طالل الفغمالنبات واألحياء الدقيقة28

17-سبتمبر-15شريين فراجي. دآمال عارف. بروفسيورجرونينجنفاططمه بركاتفيزياء29

17-فبراير-Dr. Karen Lipkow28ماجد احلقيل. دكامربجلطيفة بنت حممد اجلبايلكيمياء حيوي30

17-يوليو-Dr Niklaas Jan BUURMA01سهام الطريري/ الدكتورةكارديفهدى بنت صنيدح السعيدي31

17-يوليو-Professor  Long LIN01ليلى الجهيمان.دليدزرئيسة الشهري32

16-أبريل-Diana Nelson01اميان كامل. دليدزرنا عبداهلل الغامدي33

13-مارس-Prof. Janet Wilson11ابتسام الصادق. دنورث هامبتونهناء علي أيوب34

17-نوفمبر-Dr.Melinda Whong01مي أبو ملحه. دليدزمتاضر الفريح35

14-يناير-Dr. Anissa Daoudi13حممود امساعيل. دبرمنقهامسارة أمحد الشبيلي36

15-سبتمبر-Dr. Zahia smail salhi21منريه املهيزع.دمانشرتنوف احلماد37

16-سبتمبر-Dr. Zahia smail salhi19رمي السامل.دمانشرتهنلة عبدالعزيز ال الشيخ38

 Dr Sameh Hanna Professorناجية الغامدي. دليدزابتسام السيف39
James Dickins01-17-يوليو

Dr. Claire Brierleyمنرية املهيزع.دليدزسارة العجالن40
Prof.James Dickins01-17-يوليو

13-سبتمبر-Prof. Mark Freeston23أمحد اهلادي. دنيوكاسلخلود عبدالرمحن املنصورتطوير الذات واملهاراتعمادة السنه التحضرية41

13-يناير-Dr.Ruth Herbert10ملياء العبدالكرمي. دشيفلدمشس عبيد املزيين42

14-مارس-Dr.Sonya01ابتسام صادق. دنورث هامبتونهناء عبد احلفيظ جان43

17-أكتوبر-Dr.Norimune Kawai01عبري احلريب. دجامعة هريوشيماأريج املطريي44

14-يونيو-Dr.Bethan Davies 01منال إمساعيل. دليدزإيناس إبراهيم املسلم45

15-سبتمبر-Prof.Patrick Olivier28عبري النعيم.دنيوكاسلأسيل اهلدلق46

16-مارس-Dr. Rami Bahsoon01مىن الرزقان. دبرمنقهاممشاعل الرباك47

17-فبراير-Dr. Dimitar Kazakov01هند اخلليفة.ديوركنوف عبداهلل الفعر48

17-فبراير-Helen Petrie01غاده اهلدهود.ديوركنوف عبدالعزيز الرميح49

17-فبراير-Dr. Suresh Manandhar01هند اخلليفة.ديوركرمي القفاري50

17-يوليو-Dr Paul Cairns01غاده اهلدهود. د.أيوركهند البسام51

2017/أكتوبر/31اخر تحديث في 

علوم الحاسب 
والمعلومات

تقنية املعلومات

العلوم اإلدارية واإلنسانية

طب األسنان
األنسجه احمليطه باألسنان 

وصحة اجملتمع

العلوم

اللغة االجنليزية

اللغة اإلجنليزية وآداهبها

كيمياء 

الدراسات التطبيقية 
وخدمة المجتمع

العلوم الطبيعيه واهلندسية

اآلداب

اللغة اإلجنليزية والرتمجةاللغات والترجمة


