
ترتيب رغبة المتقدمالنقاطالمؤسسة التعليميةالتخصصالدرجة العلميةالمرتبةالمنطقةالجهةرقم الوظيفةالوظيفةاالسمالسجل المدني

59.5362مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19063طبيب مقيمفاطمه حبيب بن محمد الجامي0006******

73.9192جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الشعبهوزارة الصحة34653قابلةعاليه فضي مزلوه العنزي0011******

55.8931جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32185اخصائية تمريضسميحه سعيد مشبب االسمري0028******

61.042جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32316اخصائية تمريضعنود مساعد بن صالح اليامي0041******

76.2931الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الجوفوزارة الصحة24272قابلةمها عودة بن قيران العنزي0042******

65.5891االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة38212فنية تمريضمريم عبداهلل بن على العقدي0060******

79.9694االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72386مساعدة صيدليرانيه عبدالرحمن سليمان الربيعي0071******

62.473معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20040فنية تمريضورده شبيكان شيحان العنزي0074******

72.2461المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65023فنية تمريضفاطمه علي ابراهيم العسيري0080******

64.5671جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33898اخصائية تمريضضحى سليمان احمد صيادي0083******

83.2742االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة24141مساعدة صيدليمعصومه عبداهلل بن ابراهيم الجارودي0084******

56.885االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79باللحمروزارة الصحة55109فنية تمريضآيات محمد ابراهيم العروي0087******

66.2942جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32459اخصائية تمريضشروق عبداهلل بن حسن العاقول0093******

51.3041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة18832طبيب مقيمهبه بنت يوسف بن محمد الفريحين0104******

70.6121جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32534اخصائية تمريضفاديه فياض بن محمد العنزي0108******

71.7821جامعة الدمامفني القبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة83352قابلةنوير صالح عوض الحربي0136******

70.2171مؤسسة تعليمية خارجيةالصيدلةالماجستير83الدماموزارة الصحة9328صيدلىناهد راشد بن هادي اليامي0138******

56.5575االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79باللحمروزارة الصحة55108فنية تمريضآمنه قاسم بن حسن زاملي0142******

76.1461جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9273صيدلىساره محمد ناصر التميمي0144******

70.974جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33542اخصائية مختبرساره على بن صالح باجحالن0159******

58.241كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة6975طبيب مقيمحنين احمد اكرم خوجه0161******

59.521جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة21541اخصائية تمريضغازيه عبده عبده خواجي0166******

70.5271جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83ابهاوزارة الصحة9306صيدلىسحر حزام غازي الشهراني0178******

61.441جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33833اخصائية تمريضهناء محسن علي العقيلي0192******

71.6233مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة21829طبيب مقيم اسنانخديجه اسماعيل محمد فلمبان0194******

54.8191معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79شرورهوزارة الصحة69033فنية تمريضعزيزه عبداهلل حسن المنتشري0196******

59.681جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22197طبيب مقيمزينب بنت محمد بن ياسين القضيب0200******

62.7781جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33000اخصائية تمريضوعد عقالء فرحان العنزي0206******

57.9677كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة1862طبيب مقيم اسنانعائشه فيصل حسن البلول0221******

79.4078المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة76232فنية تمريضأفراح بدر دخيل الشمري0222******

62.1611جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة3432طبيب مقيم اسناناميره عبدالكريم قاسم ال مهدي0228******

69.6421جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22216طبيب مقيمأنوار بنت رمضان بن ناصر الحمد0230******

73.1572جامعة الطائفتقنية حيوية طبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33597اخصائية مختبرندى علي سعد الشهري0231******

64.9611جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة33219اخصائية تمريضفوزيه احمد بن فرحه الغامدي0232******

58.0617االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72317فنية تمريضطيبه حسين احمد ال زايد0234******

54.6131جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة19690طبيب مقيمزهراء جعفر بن محمد الكاظم0241******

68.3731جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33913اخصائية تمريضصفية احمد محمد فرج0256******

69.7865جامعة تبوكتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33520اخصائية مختبرأمل محمد صباح البلوي0260******

50.245معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة25489فنية تمريضعرفه محمد سالم القرني0291******

71.2522جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9248صيدلىفاتن عايض بن محسن العتيبي0297******

74.2031جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الظهرانوزارة الصحة12659قابلةمثايل ابراهيم سعيد اليامى0304******

79.361جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33402اخصائية صحة ورعاية فم واسنانابتهاج حسن بن احمد آل زايد0305******

53.1841مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19388طبيب مقيمافنان علي احمد القبعه0305******

64.641كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32843اخصائية تمريضمرادي ابراهيم ابن عمر شماع0310******

61.891جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33561اخصائية تمريضمنى علي عبداهلل ابراهيم0317******

70.1871جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14145طبيب مقيمسلمى حسين بن علي المحمد0319******

68.1992جامعة األمير سلطانالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33616اخصائية تمريضهديل سلمان احمد ال عالء0331******

73.0931جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة33058اخصائية مختبرريهام محمد سعد الحافظي0334******

71.681كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةعلوم اشعةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة16786اخصائية اشعةابرار محمد بن عبدالجبار االشبط0341******

62.161جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33569اخصائية تمريضبشاير حسن بن محمد المعشي0360******

62.9574االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20148فنية تمريضايمان ابراهيم محمد كوشان0364******

77.7121كلية سعد األهليةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33382اخصائية تمريضشذى عيد بن محماس العتيبي0376******

82.0241جامعة الطائففني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة32730قابلةعفاف عبدالمجيد محمد بخاري0386******

89.451االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة74009فنية تمريضوفاء يحيى علي الشهراني0395******

88.6721جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32791اخصائية تمريضعائشه حميدان معيوف الشيباني0397******

66.3183االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63622فنية تمريضسعاد احمد حسن غزواني0405******

59.66317االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المويهوزارة الصحة54225فنية تمريضاشواق مرزوق حيي الرشيدي0419******

59.2073االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73869فنية تمريضفاطمه محبوب محمد منجحي0421******

78.5191جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33146اخصائية مختبرلبنى فهد سالم الهذلي0423******

86.4991جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33407اخصائية تمريضهياء سعيد جمعان الشمراني0432******

59.8132جامعة الجوفالتمريضالبكالوريوس80طبرجلوزارة الصحة7239اخصائية تمريضمعالي ضميري عايد الرويلي0438******

65.0822جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17308اخصائية مختبرحليمه سعيد صالح بابقي0442******

86.8191جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33414اخصائية تمريضفوزيه خالد بن عوض الشمري0446******

72.8461جامعة حائلفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حائلوزارة الصحة36562قابلةساره بشير سعود الشمري0450******

64.3561جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33601اخصائية تمريضفاطمه عايض بن عبداهلل الشهراني0459******

68.8635جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9352صيدلىشروق عبداهلل محمد القرني0468******

75.0913جامعة الدمامتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارةالشئون االجتماعية506فنية تمريضسلطانه بجاد حريبيش البقمي0470******

62.43جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23145اخصائية اشعةفوزيه صالح علي القحطاني0486******

59.441جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32273اخصائية تمريضالجازي محمد بن فهد السهلي0486******

66.9871جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32335اخصائية صحة ورعاية فم واسنانهيفاء عقيل عبداهلل العقيل0505******

61.3189جامعة الدمامتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ظلموزارة الصحة60930فنية تمريضمشاعل مهدي بن صالح الشعله0540******

56.081جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19413طبيب مقيمزكيه ابراهيم بن عبداهلل المسلم0545******

77.763االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة61008فنية تخديرعقيله عبداهلل بن ناجي الحبيل0546******

74.881جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32569اخصائية تمريضنوره مرعي علي النعمي0567******

76.9021جامعة الملك عبدالعزيزالتقنية الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22282اخصائية مختبرتهاني محمد حسن حنبولي0568******

58.6384االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73868فنية تمريضندي احمد علي رياني0573******

67.1881جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جازانوزارة الصحة5951قابلةنوره محمد يحي مبارك0580******

65.5895االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة44809فنية تمريضمنال عطيه بادي الرويلي0600******

61.8393االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة19926فنية تمريضتهاني مقبول محمد عقيلي0606******

54.3183االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73863فنية تمريضجوهرة يحي عبداهلل عيدوه0608******

59.524االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الجوفوزارة الصحة47839فنية تخديروجدان علي بن محمدعلي آل اعريض0625******

77.121كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة22093اخصائية تمريضازهيه جعفر صالح البحراني0630******

51.7331جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32258اخصائية صحة ورعاية فم واسنانريهام ظافر علي القحطاني0636******

81.4341جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الدماموزارة الصحة79348قابلةسعاد مطلق بداح السهلي0637******

59.8334جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20657اخصائية تمريضأمل خليل ابراهيم الناشري0648******

65.7093جامعة الملك عبدالعزيزقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82747قابلةغدير مسلم عتيق اهلل المحياوي0669******

59.043جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21711اخصائية تمريضسعده محمد ابراهيم العسيري0670******

59.61جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21783اخصائية تمريضحليمه علي محمد عسيري0673******

66.7931جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بلجرشىوزارة الصحة77532قابلةعائشه عبداهلل بن معاضه الغامدي0676******

70.081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33923اخصائية تمريضشوقه يحي احمد طروش0689******

73.14معهد الشفاءفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة12104فنية تمريضرؤى عتيق فرج المولد0695******

76.961كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة8970صيدلىسكينه عبدالكريم بن مهدي العسيف0696******

64.5781جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79نجرانوزارة الصحة41935قابلةسميره سالم مساعد النجراني0711******

65.2735جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33429اخصائية تمريضفاطمه عثمان بن علي العصافره0714******

82.2771مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالماجستير80الدماموزارة الصحة33417اخصائية تمريضزينب محمد بن حسن اليوسف0725******

72.5261جامعة الحدود الشماليةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحة4044اخصائية مختبرتمام مطيران سالم العنزي0726******

76.4122جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حقلوزارة الصحة43680قابلةروز محمد بن جابر حنبشي0736******

65.1731كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32866اخصائية تمريضنعمه محمد بن حسين الصومالي0743******

57.6812جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32227اخصائية تمريضايمان سمير بن علي آل زواد0744******

66.7171جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33613اخصائية تمريضشريفه الحسن بن الحسين النعمي0745******

54.721جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22730اخصائية تمريضحنان ضيدان بن شمروخ العتيبي0751******

67.5362جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الشنانوزارة الصحة54748قابلةيسرى ناصر صالح التميمي0751******

55.8931جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32186اخصائية تمريضنجود نادر مشرع العتيبي0753******

62.6941جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32349اخصائية تمريضاحالم محمد علي طيب0764******

56.1041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20841طبيب مقيمحنان توفيق بن علي البقشي0767******

54.721جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19392طبيب مقيمليلى حسن بن سلمان النصير0771******

76.642كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83االحساءوزارة الصحة9332صيدلىهاشميه ميرزا بن عبداهلل الشالتى0771******

56.64812جامعة طيبةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ظهران الجنوبوزارة الصحة74463فنية تمريضمنال علي بن حمدان الجهني0772******

62.8466معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة67589فنية تمريضزهراء علي بن احمد الخباز0782******

60.2066جامعة طيبةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79نجرانوزارة الصحة74911فنية تمريضلينا احمد محمدالمختار الشنقيطي0786******

59.681جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20239طبيب مقيمنقاء احمد عيسى سليس0788******

77.0471االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79يدمهوزارة الصحة55493مساعدة صيدليفاطمه مبارك بن سعيد اليامي0789******

72.961جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32533اخصائية صحة ورعاية فم واسنانايمان خليف سمير العنزي0789******

62.3732جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32339اخصائية تمريضاسيه زكي بن عبداهلل آل جواد0798******

61.8381االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة19870فنية تمريضليلي علي احمد فقيهي0805******

762جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9230صيدلىحمده محمد صالح النبيهي0805******

52.0695معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79رنيهوزارة الصحة29418فنية تمريضمنال ابراهيم محمد الدعوري0808******

59.61جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22205اخصائية تمريضناعمه عبداهلل صالح الشهرى0826******

48.8534معهد التنمية العربيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79رنيهوزارة الصحة21622فنية تمريضفاطمه ابوبكر بن ناشي الشريف0834******

65.3271جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32875اخصائية تمريضفاطمه فالح صالح الرشيدي0842******

77.584المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79تنومهوزارة الصحة82892مساعدة صيدليسلوى سعد بن عبدالمحي القحطاني0844******

64.84210جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80تندحهوزارة الصحة17320اخصائية مختبرأمنه عبده بن احمد عريشي0855******

76.0511جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة14395اخصائية مختبرغدى اسماعيل بن ابراهيم سندي0861******

72.164االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65019فنية تمريضمريم حسين يحي العقدي0871******

60.642االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة73921فنية تمريضشذا هادي حسن حمزي0881******

75.4663معهد التنمية العربيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة67823فنية تمريضغفران بنت سعيد بن حسن آل رمضان0882******

76.7081جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32579اخصائية تمريضضي عبداهلل سالم الحارثي0883******

61.7041جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32765اخصائية تمريضبدريه عايض عوض السفياني0885******

70.6791جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32934اخصائية تمريضرحمه رحيم بن فويران الشيخ0909******

67.595مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة24003طبيب مقيم اسنانفاطمه محمد بن كامل صالح0922******

72.3752جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة22074طبيب مقيم اسنانروان حسين حسن عابد0926******

65.9221جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثاروزارة الصحة72459قابلةوعله فيصل بن مسفر آل مخلص0927******

68.2811جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة8512اخصائية تمريضاريج منصور سليمان الهاشمي االمير0938******

65.921جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32446اخصائية تمريضأحالم سعيد محمد عسيري0961******

75.4113المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79المخواهوزارة الصحة33093مساعدة صيدلياسيل سعيد سحمي الغامدي0971******

56.5221جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20852طبيب مقيمالعنود بنت خالد بن ابراهيم الجمعان0989******

69.0381جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32780اخصائية تمريضبدريه خليفه خلف اهلل الخالدي1001******

76.7021جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22270اخصائية مختبرامل عقيل قبيل العوفي1009******

77.06412كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بيشهوزارة الصحة14386مساعدة صيدليأمل عمران بن احمد آل طالب1051******

70.9221كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22052طبيب مقيمندى محمدسعيد عبداهلل مصلي1062******

62.9431جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23058طبيب مقيمحنان محمد بن غفير المالكى1070******



68.6261جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33020اخصائية تمريضريهام كاتب سميليل العنزي1072******

64.7721جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة28422قابلةسحر عبداهلل فايز االسمري1089******

70.3842كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32932اخصائية تمريضعوش جابر حويس سالم1104******

59.923جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33525اخصائية تمريضغلباء عائض حسن آل كدم1109******

521مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة20724طبيب مقيم اسنانحليمة علي عبده سمسم1114******

62.58912مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة4460طبيب مقيم اسنانفاطمه محمد بن عبداهلل ابوفور1135******

73.8796جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33608اخصائية مختبراالء سعود بن محجي العوفى1140******

61.63جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33559اخصائية تمريضتلعه عبده علي عسيري1155******

66.6531جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة20622قابلةنفالء عزان غصاب العنزي1160******

58.81جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33712اخصائية تمريضالعنود سالمه بن شطي العنزي1161******

62.241جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33845اخصائية تمريضمنيره علي بن مهدي عواجي1180******

65.3091جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحة20858اخصائية تمريضساره حسين يحي النجراني1191******

58.161جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32238اخصائية تمريضغدير موسى سالم ابوعتيد1191******

71.7421جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32945اخصائية تمريضسمر رأفت اسعد غلمان1198******

60.081جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33527اخصائية تمريضساره محمد حماد الشهراني1207******

72.9932جامعة األمير سلطانالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33627اخصائية تمريضحليمه علي محمد الشهراني1219******

66.612جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33612اخصائية تمريضأمل سعييد سعد الشهراني1224******

78.3512االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة69730فنية تمريضنوره عيسى محمد حمادي1225******

73.2431جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32558اخصائية تمريضناديه سالم بن سحيل الرويلي1236******

76.4812كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86حوطه سديروزارة الصحة704طبيب مقيم اسنانشذى ناصر بن عبدالرحمن الموسى1241******

54.42جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32747اخصائية تمريضخيريه خالد حسن السليماني1242******

79.8481جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جازانوزارة الصحة83029قابلةمها حسين عباس حكمي1244******

69.6021جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22312اخصائية تمريضأمل خليف جزله الرويلي1246******

63.61كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32380اخصائية تمريضامل محمد سعيد اليامي1254******

67.9381جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83القنفذهوزارة الصحة9222صيدلىأحالم احمد علي الغانمي1259******

57.041جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32754اخصائية تمريضفاطمه محمد احمد عسيري1261******

84.7481المعهد العربي للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الرياضوزارةالشئون االجتماعية504فنية تمريضمريم مطارد مهاوش الظفيري1261******

53.532االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73862فنية تمريضالعنود احمد حسن مدربا1272******

55.2872االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة33915فنية تمريضحليم علولي احمد عريبي1284******

71.9591جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32953اخصائية تمريضازهار محمد منيع اهلل السلمي1293******

66.5838االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة15863فنية تمريضميعاد مهرب بن معيوف العنزي1298******

66.70314جامعة الجوففني التمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63646فنية تمريضنوف كليب طويرش الرويلي1299******

59.842جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32293اخصائية تمريضايالف ابراهيم بن حمد العباس1299******

69.261معهد المانع للتدريب الصحيالتخديردبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة23546فنية تخديرماجده علوي عدنان الساده1311******

62.6621جامعة نجرانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79نجرانوزارة الصحة41931قابلةنضال محمد حسين الدوشان1316******

70.8734جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المجمعهوزارة الصحة18282قابلةمريم عايد سالم الجميلي1317******

71.4871جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20762اخصائية تمريضوفاء علي ابن سعيد الغامدي1351******

74.8911كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9265صيدلىيثرب نصر بن عبداهلل الفرج1377******

76.06714المعهد العربي للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة63591مساعدة صيدليمنى جابر مسبط الظفيري1391******

83.4363االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الحائطوزارة الصحة79261مساعدة صيدليزينب علي بن ابراهيم آل جساس1394******

البكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22198اخصائية مختبرغاده علي حسن الشهري1398******

تدريب عملي لمدة سنة + التقنية الحيوية الطبية 

76.251جامعة الطائف(امتياز)

69.8811جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33624اخصائية تمريضمريم جربوع دشن آل كزمان1410******

66.3741جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83ابهاوزارة الصحة9301صيدلىرشا علي أسعد الصرح1417******

65.5111جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32779اخصائية تمريضامل صالح مصلح المنصوري1417******

61.681جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32313اخصائية صحة ورعاية فم واسنانمنار علي محمد عسيري1423******

68.81كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32512اخصائية تمريضرحاب علي بن عبده مشرقى1424******

71.0421جامعة الحدود الشماليةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة21305اخصائية مختبرساره مساعد عبدالعزيز المرشد1432******

73.3953االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65054فنية تمريضحنان حسين حمد خيري1437******

61.4243معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة8568فنية تمريضسكينه بنت صالح بن مهدي آل أحمد1441******

75.5061جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9268صيدلىأمل ثاني بن هليل العنزي1444******

56.721جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20855طبيب مقيمسكينه سلمان بن علي الحمود1455******

74.8981معهد هجر للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65064فنية تمريضخديجه بنت جواد بن عبدالمحسن الراشد1457******

65.31كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33909اخصائية تمريضوجدان سنبل هادي مبارك1459******

81.7331مؤسسة تعليمية خارجيةصحة عامةالماجستير80بلجرشىوزارة الصحة20810اخصائية صحة عامةعهود محمد علي آل قوت1485******

64.8221جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة41937قابلةابتسام سالم بن عيضه آل توفيق1494******

65.1781جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79باللسمروزارة الصحة80985قابلةأسماء على شداد االسمري1526******

60.2227كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32303اخصائية تمريضلطفيه احمد عبدالعزيز حناوي1534******

64.8744معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة34962فنية تمريضسكينه حسن بن جواد الجارودي1538******

80.0771معهد التنمية العربيالمساعد الصحيدبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانوية78الرياضوزارة الصحة13896مساعدة ممرضةنوره ابراهيم احمد الفيفي1541******

62.3021الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82740قابلةرحمه أحمد محمد الغامدي1544******

65.3921كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32888اخصائية تمريضابتهال حسين محمد الغامدي1544******

80.9422كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الخرجوزارة الصحة11202طبيب مقيم اسنانفاطمه بنت حسن بن علي المبارك1547******

65.921جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32447اخصائية تمريضلطيفه عيد بن عويض المطيري1556******

70.9331جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22457اخصائية تمريضعائشه رجاء بن رجااهلل السلمي1570******

73.7033جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86الدوادمىوزارة الصحة4526طبيب مقيم اسنانعاتكه ياسين بن شرف الساده1572******

65.411جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33604اخصائية تمريضخيريه محمد احمد عسيري1577******

56.436االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة68541فنية تمريضوالء هادي حسن جابر1578******

78.3391جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33135اخصائية مختبرافنان هاشم بن عبداهلل النهاري1581******

62.484االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20075فنية تمريضمريم عيسى حسن شبيلي1583******

59.9041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20242طبيب مقيمأفنان توفيق بن عبداهلل حنفيش1583******

58.83جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17340اخصائية تمريضايمان ابراهيم بن محمد الزين1604******

64.2111مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33714اخصائية تمريضأمل سعيد بن غائب الغامدي1628******

63.2133جامعة طيبةتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة24060فنية تمريضمريم عواد سعيد الحهني1643******

71.6445معهد الشفاءفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79قياوزارة الصحة60864فنية تمريضبشاير محمد علي محمد1644******

73.8671جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23124اخصائية مختبررؤى علي علي عريشي1657******

72.5471جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9256صيدلىوالء حسين بن علي ابوحليقه1659******

72.4012معهد إعداد الكوادر الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82807فنية تمريضندى مبخوت بخيت السلمي1660******

59.2762االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73874فنية تمريضسلمى حسين محمد العماري1667******

70.2791جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة8872صيدلىهاجر سعد علي الرشيد1671******

62.9289جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79البدائعوزارة الصحة70744قابلةعبير فالح ضيغم العنزي1680******

74.6871جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9264صيدلىهدير ابراهيم جابر الجهني1688******

56.881جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20224طبيب مقيمخديجه محمدجواد بن طاهر آل السيدناصر1695******

73.761جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32567اخصائية تمريضمهاء ابراهيم بن حمد المجلي1701******

65.511جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23089طبيب مقيمنوف عبداهلل ابن عبداالله المصري1703******

62.881جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32361اخصائية تمريضجواهر صالح بن عبدالرحمن بن زيد1717******

55.7662المعهد الفني للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79عين اللويوزارة الصحة69788فنية تمريضزهراء مبطي صمقان القحطاني1721******

60.321جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32305اخصائية تمريضخلود عبداهلل بن عيد البياعي1729******

73.364كلية سعد األهليةالتمريضالبكالوريوس80مغطيوزارة الصحة17184اخصائية تمريضزينب علي بن علي الرضوان1736******

72.1721جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20159طبيب مقيمبشائر احمد عبدالكريم المحيميد1737******

57.281جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32216اخصائية تمريضسارة سعد غازى العتيبي1743******

60.161جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32295اخصائية تمريضمشاعل عتيق ضفا العتيبي1746******

76.9881جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32582اخصائية تمريضشوق علي بن حسين عبدلي1752******

65.3481جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جازانوزارة الصحة943قابلةأريج محمد احمد زيلع1753******

70.3291جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة21816قابلةعزه زاكي عايض الحربي1758******

52.3262االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة44465فنية تمريضليلي ابراهيم عبداهلل العمار1762******

76.3731جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22234اخصائية مختبرمنال احمد هريس المالكي1772******

63.711جامعة تبوكالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33713اخصائية تمريضمرام متعب سميحان العنزي1786******

68.481جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32502اخصائية تمريضأفراح عبداهلل محمد بن متين1807******

63.1841كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33425اخصائية تمريضعيده حواس عصمان الشمري1825******

75.3981جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22221طبيب مقيمهدى بنت علي بن عيسى الصويلح1841******

70.6321جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32933اخصائية تمريضشيخه محمد عبده الحسني1842******

72.161جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9254صيدلىنوف عايد بن خلف العنزي1848******

64.1071كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة3320اخصائية تمريضافنان احمد محمد سعيد باسليم1850******

63.8774االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الحريضهوزارة الصحة51707فنية تمريضزرعه احمد بن عيسى القبي1862******

76.5342جامعة الملك خالدعالج طبيعيدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79البكيريهوزارةالشئون االجتماعية339فني عالج طبيعيعال عامر عبدالخالق ابوطرفه1862******

77.441جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32591اخصائية تمريضافنان حجاج علي الرويلي1863******

62.881جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33581اخصائية تمريضباسمه احمد عبده عسيري1866******

59.6441جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23151اخصائية تمريضبيان خالد يحي شرواني1884******

71.4671كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة6393طبيب مقيم اسنانابتسام عبداهلل سليمان العديلي1885******

61.62جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32325اخصائية تمريضزهراء علي بن منصور السنبسى1891******

80.7461معهد السباعيالصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79حائلوزارة الصحة73173مساعدة صيدليشيمه معاشي بن جبان العنزي1899******

76.0221جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32387اخصائية مختبرمنى عبداهلل عبدالرحمن الربيعه1903******

61.521جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32318اخصائية تمريضهديل ربيع احمد حكمي1907******

62.7882جامعة جازانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابو عريشوزارة الصحة1329قابلةوسيمه ناصر محمد سهلي1913******

60.724االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الجوفوزارة الصحة47842فنية تخديررمله حسن بن مهدي العلوي1930******

65.8132جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17416اخصائية مختبرمديحه يحي حسين عزران1934******

85.8631االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الرياضوزارة الصحة23338مساعدة صيدليفاطمه عبدرب النبي بن عبداهلل دعبل1947******

60.2683معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النماصوزارة الصحة63028فنية تمريضعهد عبدالعزيز بن علي الشهري1957******

81.1873االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة57905مساعدة صيدليأبرار عبداهلل بن سلمان البيابي1966******

66.3961جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الخبروزارة الصحة16908طبيب مقيمنجيبه عبدالحميد بن حسن العلق1969******

58.8772معهد الوسام للتدريب الصحيفني التمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة63226فنية تمريضهند فهد مبارك العجمي1981******

73.1263جامعة أم القرىقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة21637قابلةمها صالح صويلح الحربي1989******

57.64االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72310فنية تمريضمايسه يحي احمد عواجي1993******

67.1341جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32481اخصائية تمريضعائشه شافي بن خليفه العنزي1993******

65.1934المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79تربهوزارة الصحة12477فنية تمريضسماء سعد معتق المحمدي1996******

75.041جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32577اخصائية صحة ورعاية فم واسنانمرام عبداهلل سعيد الجابري2000******

55.7873جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32175اخصائية تمريضالذابل عبيد عايش الرخيمي2011******

68.7243جامعة الملك فيصلالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33440اخصائية تمريضخلود غازي بن سهل العتيبي2014******

53.216المعهد الفني للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النماصوزارة الصحة63001فنية تمريضجمعه حسين جبران سالم2048******

63.521جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32373اخصائية تمريضنوره الحميدى حمود المطيرى2054******

72.6541االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة31355فنية تمريضعبير سعيد حسن طميحي2069******

64.7931جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الحجرهوزارة الصحة1639قابلةفاطمه سعيد بن عبداهلل العمري2074******

64.8681كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32855اخصائية تمريضهبه مخضور هنيدي الجدعاني2078******

66.9871جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32479اخصائية تمريضبشائر عبداهلل ظافر الغامدي2082******

81.7581جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22102طبيب مقيم اسنانهدى محمد صادق صوان2085******

60.5136االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المضهوزارة الصحة55198فنية تمريضضحى حسن محمد حفظي2093******

75.347االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79العقيقوزارة الصحة52974مساعدة صيدليصيته بشير عموش الرويلي2099******

77.3081االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33381اخصائية تمريضفاطمه عبداهلل بن احمد عواجي2112******

55.681جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20157طبيب مقيمتاله محمد عبدالعليم االتاسي2113******

72.481كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9255صيدلىداليه عبداهلل سليمان البكيري2124******

66.6671جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22207طبيب مقيمفاطمه جواد ابن عبداهلل الشهاب2129******



64.29110االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28540فنية تمريضبشائر سويلم مذير الرشيدي2140******

66.6021جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21682اخصائية مختبراشواق ناصر احمد معافا2161******

76.9721جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثريبانوزارة الصحة72384قابلةحنان محمد عبداهلل المنتشري2163******

59.3492جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32756اخصائية تمريضجواهر محمد احمد الزهراني2167******

57.921كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة6970طبيب مقيمرهام حسن عبدالعزيز عبده2185******

71.3813جامعة الملك فيصلالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9250صيدلىمروه أحمد بن صالح الرمضان2189******

81.6321المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79االسياح بالقصيموزارة الصحة15977فنية تمريضأثير كريدي عجمي الظفيري2201******

75.9116االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة63590مساعدة صيدليرحمه عبدالرزاق بن عبداهلل القالف2206******

59.4341جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32271اخصائية تمريضهنا محمد أحمد الصومالى2218******

68.3221جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83ابهاوزارة الصحة9302صيدلىأسماء مبخوت بن علي مقبل2221******

64.7472جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32415اخصائية تمريضهنادي طارق سعد الحمود2250******

60.641جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32315اخصائية تمريضهنديه محمد سعيد اليامي2255******

67.6271جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32490اخصائية تمريضمريم مشرف بن سمير العنزي2256******

77.5787االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الباحهوزارة الصحة48312مساعدة صيدليميسم أحمد عبداهلل الرفاعي2258******

64.4715جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحة9291صيدلىمريم حموده بن محمد سابو2258******

76.021االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة67899فنية تمريضبشائر الحسين ابراهيم العسيري2264******

71.0285كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86اليتمهوزارة الصحة4387طبيب مقيم اسناننوف مغلي حماد العصالني2279******

75.6821جامعة الحدود الشماليةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحة33025اخصائية مختبراماني خليل جربوع العنزي2290******

63.61االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28128فنية تمريضفاطمه عبده محمد محنشي2301******

71.2321جامعة طيبةالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9353صيدلىصالحه حسين عباس النخلى2303******

72.1951كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32500اخصائية صحة ورعاية فم واسناناماني سامي سعيد الفوزان2315******

78.6681كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32975اخصائية تمريضمشاعل احمد نزيه قدوري2319******

78.421االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة69733فنية تمريضمشاعل علي بن يحي ال هادي2322******

73.8891الكليات الصحيةفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة29228قابلةأحالم ضاوي عبداهلل الثبيتي2325******

64.4731جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة16991اخصائية تمريضمنال تميم ابن عبدالرحمن الزهراني2326******

64.321جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33594اخصائية تمريضعائشه ظافر ظفير العمري2331******

76.481جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحة9083اخصائية تمريضتهاني بنت ابراهيم بن حسين الداوود2335******

82.5421جامعة الملك سعودالعالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة8008اخصائية عالج طبيعيشذى فهد سلمان الدوسري2340******

75.0413االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79تبالهوزارة الصحة37799مساعدة صيدليليلي بنت حسين بن حسن الطريفي2341******

65.4931جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33910اخصائية تمريضنوال موسي احمد مرعي2362******

55.5791مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86طريفوزارة الصحة22002طبيب مقيم اسنانمنى فوزي بن حامد الرويلي2375******

53.5042مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19389طبيب مقيماسراء حسن عون الزين2380******

63.2332جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدوادمىوزارة الصحة8866صيدلىفاطمه سليمان عبداهلل الفوزان2384******

72.0231جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23257طبيب مقيمأزهار عبداهلل بن عبدالكريم آل اشويهين2385******

65.8611جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32898اخصائية تمريضهتاف محمد عبداهلل بخارى2386******

66.0271كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32450اخصائية تمريضتماني هليل عبيد العنزي2390******

67.7331جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32492اخصائية تمريضاسماء احمد عبداهلل العجراء2398******

63.32810جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الرسوزارة الصحة37527قابلةعهود خلف صايد الشمري2403******

72.2191جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الحديثةوزارة الصحة55019قابلةزينب نعيم مطرد الرويلي2404******

73.4863االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة12125فنية تمريضرزاز سليمان بن يوسف متدارس2421******

57.362جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23112اخصائية اشعةجمالء عايض ابن ناصر البقمي2421******

64.9181جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32426اخصائية تمريضفاطمه حسين بن حسين المطاوعه2423******

66.5222جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21670اخصائية مختبرهناء محمد عبداهلل النعمي2428******

61.666جامعة حائلفني القبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النبهانيهوزارة الصحة76720قابلةأمل سلطان ساكت الشمري2433******

73.1891جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة53256قابلةنوره سالم منور الجهني2461******

62.41جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32340اخصائية تمريضالهنوف ابراهيم علي حيدري2463******

71.2011جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة32549قابلةنجالء مبارك سعيد الصاعدي2475******

64.7261جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32406اخصائية تمريضرباب حسن محمد علي2477******

60.241جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33811اخصائية تمريضنهى احمدبن احمد جالل2481******

73.731جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القطيفوزارة الصحة21375قابلةمريم جعفر علي القمر2507******

601جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32294اخصائية تمريضجوزاء مسيف بن محمد الرخيمي2525******

54.8634المعاهد االهلية الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الخرمهوزارة الصحة43168فنية تمريضجميعه علي بن عبداهلل المطيري2539******

66.6541جامعة حائلفني العملياتدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79البدائعوزارة الصحة70724فنية عملياتنعيمه مفرح محفوظ الرشيدي2547******

74.6461جامعة طيبةالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9354صيدلىزينب محيسن محيميد المعيرفي2559******

53.35313جامعة الدمامتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة29815فنية تمريضبدريه ضويحي قنيفذ الظفيري2560******

68.5041كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32379اخصائية صحة ورعاية فم واسنانزهرة سعود بن علي الفرج2564******

75.681جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32966اخصائية تمريضنوره يوسف محمد الدوسري2568******

73.5485جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86الجابريهوزارة الصحة14284طبيب مقيم اسنانفاطمه عبدالقادر عبداهلل عزوز2573******

602جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33803اخصائية تمريضامال عمر محمد ايوب2575******

66.0185جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9347صيدلىاريج عوض ضيف اهلل العتيبي2581******

73.61كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32956اخصائية تمريضأمل يحيى ناصر النجعي2598******

63.761جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20737اخصائية تمريضجواهر ناصر بن سعد البيشي2599******

53.123االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة48440فنية تمريضوفاق حسن علي صنعاني2606******

63.841االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79عرعروزارة الصحة44317فنية تخديرايمان علوي بن رضي القالف2617******

72.1781مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86راس تنورهوزارة الصحة15359طبيب مقيمزهراء بنت عبداهلل بن سلمان آل ناصر2618******

80.9491االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جدهوزارة الصحة4019فنية تمريضمرام محمود علي المولد2620******

64.641جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33899اخصائية تمريضفاطمه محمد ولي حكمي2621******

72.2961معهد المواساة للعلوم التطبيقيةأشعةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سلوىوزارة الصحة52770فنية اشعةمنى علي مهدي الويف2627******

55.8215االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة63217فنية تمريضمريم محمد بن علي السبعي2632******

80.5533االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة20606مساعدة صيدليايمان غازي بن عبداهلل آل حمود2633******

80.3162االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ظهران الجنوبوزارة الصحة32922مساعدة صيدلياميمه محمد فتح الدين قرهدي2646******

61.8642مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحة21189طبيب مقيم اسنانساره احمد بن علي الفرج2653******

65.3231جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32778اخصائية تمريضفاطمه محمد معوضه مسرحي2653******

55.136االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة51952فنية تمريضمريم قاسم محمد االعرج2659******

73.768معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة66520فنية تمريضبدور حامد نهير الشمري2664******

54.721جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22733اخصائية تمريضريهام صنهات غازي الدعجاني2665******

75.31جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32571اخصائية تمريضأمنه محمد بن يحي حارثي2672******

791المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة75930فنية تمريضساره حمود بن عبداهلل الراشد2673******

59.25مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6831طبيب مقيم اسنانحنان غازي بن ضيف الزاير2675******

77.36710معهد السباعيتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79المذنبوزارة الصحة56113فنية تمريضاشواق علي بن هالل الحربي2677******

75.5711كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32965اخصائية تمريضنداء صديق بكر عبده2680******

64.3681مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20821طبيب مقيمعال علي بن حسن الخليفه2687******

70.3181مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19067طبيب مقيمايمان عبدالعزيز بن ضيف الزاير2711******

72.6262جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9257صيدلىريم اسماعيل احمد ابوركيبه2715******

65.4721جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23865طبيب مقيمندى منصور عبدالوهاب ابوملحه2725******

65.4181جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة28440قابلةهند سعد ظافر االحمري2737******

72.83جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة33047اخصائية مختبرأماني عبداهلل فيصل البديوي2739******

74.3973االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة16714فنية تمريضأفراح بنت أحمد بن عبداهلل آل شيف2743******

74.2211االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65059فنية تمريضهيلة محمد مسعود البلوي2743******

79.2883المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72385مساعدة صيدلينجوان فهد يوسف ابوزناده2760******

79.21جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارةالشئون االجتماعية619اخصائي تمريضفوزيه حامد محمد الغامدي2768******

61.7671االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة19853فنية تمريضمنى محمد حسن صوري2769******

85.3681معهد المانع للتدريب الصحيتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الدماموزارةالشئون االجتماعية379فنية تمريضابرار فايز بن عبدالجليل القيصوم2772******

64.717جامعة تبوكتقنية المختبراتالبكالوريوس80المضهوزارة الصحة17428اخصائية مختبرموضي محمد عيد البلوي2778******

59.922االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72322فنية تمريضاشواق ادريس بن حمد عريشي2781******

58.883جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17398اخصائية تمريضليلى علي حسن الشهري2782******

58.241جامعة الملك سعودرعاية األسنان/ صحة األسنان البكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32269اخصائية صحة ورعاية فم واسناننجالء ابراهيم عبداهلل الصبى2793******

65.7571كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22273اخصائية تمريضاريج الفي بن فرج المولد2805******

79.9691جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة80495قابلةسهام احمد بن محمد عثمان2812******

57.62جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثاروزارة الصحة72457قابلةرحمه محمد بن صالح آل رزق2817******

76.1782معهد الشفاءفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة57295فنية تمريضفاطمه علي بن عبدالخير المولد2818******

75.3292جامعة الملك فيصلالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9267صيدلىحوراء بنت محمد بن عبداهلل العامر2819******

64.8174جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82745قابلةرمزيه عيد بن عبداهلل الحربي2826******

67.3732جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة28807قابلةنجاح مساعد بن بداح الرشيدي2834******

58.7014كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة5816طبيب مقيم اسنانلميس جواد بن علي القالف2843******

85.7171االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة68872مساعدة صيدليأمل بنت عبدالعزيز بن صالح الصليح2844******

68.2221مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالماجستير80جدهوزارة الصحة32977اخصائية تمريضرحاب محمد يعقوب محمد امام2851******

63.5882جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33888اخصائية تمريضرجاء علي حسن غروي2861******

74.8446معهد المواساة للعلوم التطبيقيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثاروزارة الصحة72508فنية تمريضايمان عباس بن مهدي األسود2864******

66.1481جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ضمدوزارة الصحة61529قابلةعنود محمد علي معافا2874******

61.5012االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة9629فنية تمريضفاطمه عبده بن عبده بقال2897******

75.681جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الدرعيهوزارةالشئون االجتماعية629اخصائي تمريضاسماء مكي محمد جعبور2899******

50.9721مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة18830طبيب مقيمحوراء حسين بن عبداهلل السالم2909******

51.21جامعة القصيمالطب البشريالبكالوريوس86الرسوزارة الصحة17112طبيب مقيمخلود عبداهلل محمد الحربي2910******

61.4746مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6836طبيب مقيم اسنانعنود فهد بن مناحي العنزي2914******

72.0761جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33625اخصائية تمريضنوره عبيد مقيليب الحالفي2914******

69.1696معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82665فنية تمريضعال عبداهلل بن محمد مبارك2919******

56.161جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19767طبيب مقيمعهد نصراهلل بن عبدالعظيم الفرج2933******

68.894االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة76664فنية تمريضمدى مرزوق بن سعد اليامي2935******

64.8531جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33603اخصائية تمريضحنان عبداهلل محمد الحارثي2939******

52.492معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة24100فنية تمريضزينب حسن بن مهدي آل ربح2942******

83.1381جامعة الملك فيصلتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33421اخصائية مختبروجود حسين بن احمد ال خواهر2955******

65.23714كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17356اخصائية مختبرمنال عبداهلل احمد السبيعي2962******

63.9081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33889اخصائية تمريضانهار حسن محمد الفرساني2965******

56.3561مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20220طبيب مقيمياسمين زكي بن أحمد آل سنان2967******

641كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32391اخصائية تمريضسباء معيض بن خرمان العنزي2970******

61.921جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32336اخصائية تمريضتهاني عايش ضيف اهلل الشلوي2970******

71.8411جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23249طبيب مقيمزهراء محمد بن حسن حظيه2973******

79.9261جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32976اخصائية تمريضمنال محسن بن عبدالمعين فلمبان2986******

67.9111جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79النماصوزارة الصحة63000قابلةمنى عبدالرحمن محمد الشهري2992******

73.8253كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9262صيدلىأمل جعفر بن أحمد الخاطر3003******

55.09116معهد هجر للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة48493فنية تمريضفاطمه احمد بن موسى الخليفه3007******

79.1841جامعة الدمامتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32486اخصائية مختبراسراء نصر بن علي القطان3016******

57.7277معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الصحةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72316فنية تمريضفاطمه يحي عثمان سوادي3017******

58.562جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20231طبيب مقيمآالء بنت سمير بن عبداهلل الزوري3027******

80.8732جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9235صيدلىشرين خالد صالح محجوب3028******

61.362جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33558اخصائية تمريضمها جبران مبارك القحطاني3030******

74.5192جامعة الجوفقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79صويروزارة الصحة38060قابلةهدى حمود دامث الرويلي3035******

75.681االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المذنبوزارة الصحة56165فنية تخديرنوير سلمان بن راضي الخالدي3041******

60.41جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33812اخصائية تمريضبشاير مسفر جابر غزواني3042******

66.2022جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21658اخصائية مختبرعبير علي محمد عمير3047******

70.43جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80وادى الدواسروزارة الصحة3686اخصائية مختبرعائشه علي صفيق العنزي3052******



72.8128االكاديمية العلمية للتدريب الطبيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65046فنية تمريضتهاني بنت جواد بن محمد العبادى3054******

63.6691جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86ينبعوزارة الصحة22557طبيب مقيممنى عمر صالح الشهري3057******

52.86االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النماصوزارة الصحة62996فنية تمريضايمان عبده علي بيضي3060******

63.2963جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الخرمهوزارة الصحة43181قابلةوفاء عبداهلل بن عبدالهادي البالدي3068******

59.711جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32282اخصائية تمريضفايزه عبداهلل أحمد االسمري3070******

73.5311جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23258طبيب مقيمبيان حسين بن عبداهلل المحسن3077******

58.641جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32239اخصائية تمريضالعنود حمد المطوع العتيبي3081******

59.5031جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23038طبيب مقيمشهد محمد بن سليمان رماني3082******

63.2541مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23069طبيب مقيمنوران احمد عبدالرحمن النهاري3084******

69.3192جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة125صيدلىرغده طالل يوسف كابلي3093******

64.4681جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33890اخصائية تمريضعقيله محسن حسن رياني3099******

55.7035االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة63206فنية تمريضالهام علي يحي همالن3100******

81.2278معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة81027فنية تمريضمريم محمد بن حسين بوجباره3102******

70.5431جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32526اخصائية تمريضموضي عبدالعزيز عبداهلل السويه3105******

68.1582جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32501اخصائية تمريضنجالء حسن بن عقيل الشهري3110******

69.4611كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32524اخصائية تمريضربيعه محمد سعيد الدوسري3132******

63.9896جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32769اخصائية تمريضهناء ابراهيم منصور عطيه3136******

76.5221االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة21901اخصائية تمريضليلى سلمان بن عبداهلل طه3137******

77.9591كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9233صيدلىكريمان جمال محمد بروق3147******

63.55جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79السليمىوزارة الصحة13296قابلةغزالن مناكد عبدالرحمن الحايطي3153******

75.0083معهد الشفاءفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة37352فنية تمريضايمان عبداهلل بن عطيةاهلل الحربى3167******

65.2071االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة38039فنية تمريضامنه حسن احمد الحازمي3176******

61.8731االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة19997فنية تمريضشريفة حسن احمد الحازمي3184******

56.482جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20221طبيب مقيمفاطمه نادر بن عبدالكريم الجشي3194******

71.2531جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17407اخصائية اشعةخلود منصور يحي عوضه3208******

62.641جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32348اخصائية تمريضاشتياق فيحان محمد الشيباني3210******

53.121جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32746اخصائية تمريضبركيه بركات مبروك الهذلي3224******

62.5271االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20126فنية تمريضلمياء عبدالوهاب اسماعيل شاجري3229******

71.5261جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32478اخصائية صحة ورعاية فم واسنانخلود محمد صالح المنيف3230******

62.1793جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32338اخصائية تمريضهيفاء محمد سعد الشمراني3230******

70.8271كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22429اخصائية تمريضغاده ناصر بن مشنى الشمرانى3231******

70.086االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة63587فنية تخديرتغريد بنت محمد بن صالح آل شبيب3243******

57.125جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32755اخصائية تمريضاالء محمد حسين خرد3251******

78.3021جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33124اخصائية مختبرهاجر عقيل بن رشيدان الحربي3254******

70.721جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32535اخصائية تمريضأحالم مطشر موسى العنزي3256******

77.5532جامعة أم القرىقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79هدى الشاموزارة الصحة36775قابلةناهيه رداد بن عزيز العتيبي3259******

59.523جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32274اخصائية تمريضعيده محمد بن سليم المنهالي3264******

72.481كلية ابن سينا األهليةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32955اخصائية تمريضنوران محمد احمد حرازي3269******

70.2225معهد الشفاءفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82685فنية تمريضخديجه بكر بن صالح تكرونى3274******

62.242جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33570اخصائية تمريضفوزيه محمد احمد عسيري3284******

53.125جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32745اخصائية تمريضليلى عبدالرحمن ابراهيم عسيري3294******

73.9932جامعة الملك عبدالعزيزتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33619اخصائية مختبرخلود عبدالعزيز محمد الحربي3296******

66.4061جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32469اخصائية تمريضمريم عبدالرحمن عبداهلل القرني3300******

56.4882مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20223طبيب مقيمنرجس مهدي بن حسن البيك3306******

71.9361جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32548اخصائية تمريضاحالم سعد عطيه الربيعي3314******

75.043االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الخرمهوزارة الصحة82600فنية تخديرزهراء علي بن أحمد المناسف3321******

63.9972االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28538فنية تمريضحليمه علي جبران نامس3327******

67.3437جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21706اخصائية مختبرعهود علي بن سالم باجابر3334******

78.8532االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة24116مساعدة صيدليصالحه علي طافوس كعبي3337******

81.5431المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةفني غرفة عملياتدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79حريمالءوزارة الصحة71182فنية عملياتجواهر ابراهيم حسن زربطان3339******

64.6315جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83القنفذهوزارة الصحة9219صيدلىافنان غميض بن عبيد العوفي3343******

76.1776االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة67905فنية تمريضابرار محمد بن عبدرب الرضا الشخص3350******

66.34312المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63629فنية تمريضابرار لفاي نافع الحربي3357******

77.441جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32588اخصائية صحة ورعاية فم واسنانميعاد صالح معاذ المعيوف3361******

82.7712معهد السباعيالصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة14132مساعدة صيدليهنوف سعد سليمان بن سحيم3362******

76.81كلية بريدة األهليةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83البكيريهوزارة الصحة2148صيدلىهناء علي سليمان الحضيف3391******

69.9881كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32923اخصائية تمريضبدور بسام محمد بدوي3397******

66.4031جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33011اخصائية تمريضسعدى فهد سالم الرشيدي3401******

76.321جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32398اخصائية مختبريسرا عبيداهلل محسن النخلي3403******

55.2531جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14136طبيب مقيمزينب طه حسين الحمود3418******

57.9331مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الخفجىوزارة الصحة16929طبيب مقيمأيمان حمد بن سليمان الشمري3421******

72.6934جامعة الملك عبدالعزيزتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33586اخصائية مختبرليلى حسن بن مهدي البصري3427******

80.8871جامعة تبوكفني القبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79تبوكوزارة الصحة19394قابلةحنان سليم محمد العطوي3427******

66.4723الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة58290قابلةجميله ناصر محمد ال سرور3428******

71.3666جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حائلوزارة الصحة26436قابلةميعاد حمدان مران الشمري3428******

64.74710االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة30541فنية تمريضورد محمد عطيه المحمادي3433******

68.1271االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63659فنية تمريضشمعه دحيم عبدالرحمن البيشي3436******

76.428جامعة الدمامفني التمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة74752فنية تمريضنوره محمد بن عبداهلل زين3438******

64.0778جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة14346طبيب مقيم اسنانحال الفريم مغير العنزي3462******

66.2191جامعة طيبةالصيدلةالبكالوريوس83تبوكوزارة الصحة9363صيدلىهند حسن سليمان العطوي3462******

73.441جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة65920قابلةهبه عبداهلل عوده الجهني3475******

85.362االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79المجمعهوزارة الصحة30321مساعدة صيدليحوراء أحمد بن علوي العلي3480******

70.8111مؤسسة تعليمية خارجيةعلوم المختبرات االكلينيكيةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32563اخصائية مختبرتغريد عبدالرحمن بن محمد العيفان3488******

61.5339مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة23376طبيب مقيم اسنانرشا سليمان علىاهلل سعد3499******

80.5921جامعة أم القرىقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79مكةالمكرمةوزارة الصحة38320قابلةمناهل احمد بن شعيب هوساوى3500******

82.8141االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79االحساءوزارة الصحة22261فنية تمريضخديجه بنت هاني بن حسين الحافظ3506******

61.0035مؤسسة تعليمية خارجيةالصيدلةالبكالوريوس83تبوكوزارة الصحة9361صيدلىآالء ناصر بن منسي ابوتاكي3517******

64.9666معهد التنمية العربيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة35481فنية تمريضمنى سعيد بن عبداهلل نغموش3518******

77.1023كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86حوطه سديروزارة الصحة1276طبيب مقيم اسنانريم محمد عبدالعزيز الصقر3536******

66.1991جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32900اخصائية تمريضاضواء عادل بن ابراهيم فتينى3537******

67.0931جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33912اخصائية تمريضنوف مخضري جابر يحيي3542******

74.2211جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33448اخصائية تمريضأمل محمد سليمان الشمري3544******

66.5111جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة18367طبيب مقيممنيره فهد محمد السلمي3546******

65.711مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة18352طبيب مقيمنبيله محمد بن بركه الغانمي3549******

77.2797االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة67908فنية تمريضآالء نبيل محمد الشنو3549******

65.7584االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة58245فنية تمريضغاليه منصور حمد هوداني3577******

76.2242جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9231صيدلىمها صالح محمد اللحيدان3582******

71.3399االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60970فنية تمريضوفاء سعيد بن محمد الدوسري3596******

66.881جامعة تبوكتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحة17440اخصائية مختبربدور علي احمد الشهري3617******

49.9683مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة18826طبيب مقيممنى احمد احمد آل حمد3621******

63.1814االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة23627فنية تمريضامل على حمادي زايد3623******

73.1061الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63670قابلةمعديه علي مشبب فرشان3630******

80.291جامعة الملك فيصلالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33395اخصائية تمريضفيروز محمد علي بوعلي3645******

71.0961جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23241طبيب مقيمآالء بنت عبداهلل بن محمد التمار3647******

72.3821جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32954اخصائية تمريضنبيله علي يحي الراشدي3661******

55.8931جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32194اخصائية تمريضاريج بشير بن عسكر العنزي3662******

64.8531جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32417اخصائية تمريضنوره فهد علي العريفى3669******

61.123جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33550اخصائية تمريضناله مغرم بن احمد عسيري3674******

69.7111مؤسسة تعليمية خارجيةالمختبرات الطبيةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32552اخصائية مختبرريم محمد بن عبدالولي آل رمضان3682******

79.1861جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحة16924اخصائية مختبرسماح يوسف موسي الهوساوي3687******

69.2271جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة12608اخصائية تمريضرحاب حسن بن عمر حلبي3691******

69.8491جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة83351قابلةوفاء عيد عوض اهلل المطيري3709******

61.6613االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة15395فنية تمريضسهام احمد حسن غزواني3741******

86.3731معهد السباعيالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82834مساعدة صيدليتهاني مشاري بن محسن المطيري3744******

63.1688جامعة الملك عبدالعزيزقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة20034قابلةايات مدني ابراهيم سنديوني3747******

64.2131جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة7155اخصائية تمريضهيله منصور فاهد السلولي3749******

55.5572االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة68533فنية تمريضحضيه علي علي حكمي3750******

68.81كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32505اخصائية تمريضفوزيه فالح بن حمود البقمي3759******

66.2994المعاهد االهلية الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة60208فنية تمريضزينب عبداهلل حسن النخلي3761******

65.4933جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22253اخصائية تمريضمنى بنت سعيد بن مهدي الشيخ حسين3763******

65.63جامعة الطائفالمختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17404اخصائية مختبرمنيره عفار بن مسعود السبيعي3765******

60.161كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32296اخصائية تمريضنوال فالح بن حمود البقمي3767******

73.0991جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22328طبيب مقيملمى احمد قاسم سويدي3767******

76.1163كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالصيدلةالبكالوريوس83مليجهوزارة الصحة981صيدلىزينب سعيد بن معتوق آل يعقوب3771******

66.0641جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة19641اخصائية مختبرناله منصور محمد جواحي3778******

61.99111جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83الباحهوزارة الصحة9277صيدلىايمان عوض اهلل حسن الحربي3781******

64.7811جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32853اخصائية تمريضمريم امبارك بن يماني العلوي3796******

59.0338جامعة طيبةقبالةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82672قابلةسهيله عبداهلل هزاع عبده3799******

66.0523جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة19629اخصائية مختبرعائشه علي بن يحي حكمي3802******

65.585جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79السليمىوزارة الصحة17787قابلةفاطمه يحيى جابر كعبي3805******

71.7091جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32547اخصائية تمريضتغريد عبدالعزيز فياح العتيبي3806******

63.22جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33590اخصائية تمريضعيده يحي ناصر الجرب3808******

88.161جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32519اخصائية مختبرمها عبد اهلل عمران الحربي3818******

76.4671جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9232صيدلىشيماء احمد صالح الوعل3829******

64.3031جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة16024طبيب مقيمريم حسن محمد جمبى3832******

73.0582جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83رابغوزارة الصحة2126صيدلىعهد عزمي بن حسن النوري3838******

77.0691جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة22009اخصائية تمريضزينب حبيب بن علي آل مبارك3842******

74.9998االكاديمية العلمية للتدريب الطبيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65077فنية تمريضمريم زكريا بن علي الوباري3845******

59.8281كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32280اخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه ميرزا بن عبداهلل الشالتى3853******

61.7664االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الخرمهوزارة الصحة58929فنية تمريضفوزيه هارون بن عبداهلل هوساوي3854******

61.6463المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة11210فنية تمريضريم سعيد بن مشبب الشهراني3855******

62.8512جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33580اخصائية تمريضأسماء حسن احمد الشهري3868******

74.3861جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9263صيدلىسحر عبداهلل بن خليفه الخليفه3874******

63.4337المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة73930فنية تمريضمطيره فهد بن مطير الخيبري3877******

77.172معهد السباعيفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79عماير بن صنعاءوزارة الصحة46032مساعدة صيدليابتهاج دحام بن ليفان العنزي3884******

62.562جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32347اخصائية تمريضساره بشير بن عايش العنزي3896******

70.0515معهد المانع للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63667فنية تمريضمريم حسن علي بن عبداهلل القديحي3900******

81.0791جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33179اخصائية مختبرسمر عبداهلل محمد يماني3908******

77.9581جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9032صيدلىزينب عبداهلل بن حسن آل حمود3920******

61.7872كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32328اخصائية تمريضحوراء بنت جواد بن محمد الصفواني3930******

66.3952جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32909اخصائية تمريضسحر مساعد بن سعد العميري3941******

75.841جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32365اخصائية مختبرموضي محمد خالد الدخيل3949******



68.5332كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32390اخصائية صحة ورعاية فم واسنانزينب عيسى بن حسن القالف3956******

59.211جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة32998اخصائية تمريضعهود عيد راشد الشمري3958******

65.3515معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة38171فنية تمريضخديجه علي بن عيسى آل شوكان3959******

53.8679معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القريع بني مالكوزارة الصحة15636فنية تمريضزينه احمد علي مبروك3963******

67.741جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22208طبيب مقيمنجيبه عدنان بن محمد القطيفي3975******

64.3061مؤسسة تعليمية خارجيةتقنية حيويةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32541اخصائية مختبرتغريد محمد عارف خوجه3986******

84.1021جامعة الدمامفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حفر الباطنوزارة الصحة10193قابلةسلمى محمد هادي الحربي3990******

63.0371جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32324اخصائية صحة ورعاية فم واسنانأسماء فواز خلف الشمري3996******

81.8281االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79عرعروزارة الصحة76922فنية تمريضدالل الزعيلي مليحان العنزي4005******

67.2592جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32482اخصائية تمريضوداع مساعد ذياب المطيري4020******

57.441جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32226اخصائية تمريضاحالم جايز بن حماد المطيري4029******

68.2884االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60957فنية تمريضصالحه جمعه سالم العلونى4034******

67.0646جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة5114طبيب مقيم اسنانرحاب محمد عبداهلل الحصيني4044******

66.0694االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة60189فنية تمريضعنود علي عبداهلل عباس4051******

60.65االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79باللحمروزارة الصحة55129فنية تمريضنور محمد محمد عقيلي4052******

62.321جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32768اخصائية تمريضبدريه علي مقبل القرني4070******

58.81جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32252اخصائية تمريضاعتدال محمد بن احمد عتودي4080******

60.481جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32306اخصائية تمريضمريم عبيد حامد العنزي4086******

54.8273جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22873اخصائية تمريضطيبة حسن ناصر جوفي4092******

72.1995جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحة4004اخصائية مختبرنوال ابراهيم علي عسيري4098******

70.9333االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79احد رفيدهوزارة الصحة51593فنية تخديرفاطمه محمد بن عيسى ال يوسف4102******

65.3161جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23205طبيب مقيمفاطمه محمد سلمان المزين4103******

75.681جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32189اخصائية مختبررنيم صالح محمد النويصر4104******

72.5591جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32522اخصائية صحة ورعاية فم واسنانساره أحمد سعد الطاسان4115******

78.0821المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة67406فنية تمريضتهاني راضي محذاف الظفيري4121******

60.961جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32758اخصائية تمريضندى مقبول صالح السفياني4131******

58.6177االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة74883فنية تمريضاميره صالح حماد الفهيقي4143******

57.9791جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32237اخصائية تمريضوضحى سعد عوض المطيري4144******

67.6271جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32491اخصائية تمريضنجوم احمد بن عوضه الزهراني4147******

66.0964مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86قياوزارة الصحة17273طبيب مقيم اسناندالل عبدالرحمن عبدالجبار عيسى4170******

662جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة28506قابلةلطيفه علي بن عوده الحويطي4172******

76.9561جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32581اخصائية تمريضديما عبداهلل محمد العنزي4182******

70.5822جامعة الملك فيصلالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9244صيدلىحوراء بنت حبيب بن علي الخميس4186******

73.8591جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة65921قابلةقمره عباس طالب القصير4199******

62.3589المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60931فنية تمريضعفاف علي بن زبيدي كعبي4206******

59.7675االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة74890فنية تمريضفاطمه محمد عبداهلل العمار4209******

64.611الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة23625قابلةبندري احمد سعيد يحي4214******

75.9861جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9271صيدلىمنيره حسن بن سليمان االحيدب4228******

65.6781االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة51700فنية تمريضشريفه موسى محمد طيران4257******

64.7441جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32777اخصائية تمريضافنان خلف سرحان القرشي4259******

66.2772جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80احد رفيدهوزارة الصحة19653اخصائية مختبرصفيه ابراهيم محمد حبادي4279******

59.921جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33802اخصائية تمريضناله عبداهلل احمد مظفر4284******

57.21جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32208اخصائية تمريضفاطمه فايز بن زبار العتيبي4297******

62.8771االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20141فنية تمريضعهود جابر ناصر مطهري4308******

56.21مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20217طبيب مقيمايمان احمد عبدالمحسن الشيخ4310******

64.8531جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32854اخصائية تمريضخلود خلف محمد البيشي4313******

68.5393جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32504اخصائية تمريضفاطمه محمد عبداهلل الصفواني4323******

68.8893جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بدروزارة الصحة15916قابلةرحاب يحيى بن حمزه الهاجوج4330******

81.1216معهد العلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جدهوزارةالشئون االجتماعية288فنية تمريضشقراء محمد حلبوب سفياني4335******

66.0271كلية ابن سينا األهليةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32899اخصائية تمريضنوره محمد علي الحسني4342******

66.9916مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86الباحهوزارة الصحة6499طبيب مقيم اسنانالعذراء عبداهلل بن عبدالمحسن الشايب4358******

71.22معهد الشفاءفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الخرمهوزارة الصحة59713فنية تمريضروان محمدعلي صديق المولد4361******

73.61كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32559اخصائية تمريضمها فالح بن حمود البقمي4361******

59.841جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23163اخصائية تمريضنوره احمد قاسم االبياتي4363******

74.36413معهد السباعيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة14799فنية تمريضمروه عبداهلل بن خليل الحجي4372******

59.7585االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة73903فنية تمريضرعناء محمد بن مقبول مباركي4375******

56.562جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32206اخصائية تمريضوالء علي احمد المرهون4379******

59.761جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32285اخصائية تمريضخلود يحى محمد حدادي4381******

69.5321جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الدماموزارة الصحة75761قابلةليلى عباس بن احمد الفضلي4382******

68.47910معهد التنمية العربيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79قياوزارة الصحة60861فنية تمريضهتون عادل بن جابر عبدالعال4388******

72.4411االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65027فنية تمريضابتسام عبداهلل علي عسيري4389******

69.4112جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الرياضوزارة الصحة961قابلةرضيه ضحوي احمد الصلبي4398******

79.21االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الجوفوزارة الصحة47846فنية تخديرزهراء محمد بن علي االقزم4412******

69.4271الكليات الصحيةاالشعة التشخيصيةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82723فنية اشعةمنال احمد اسماعيل السيد4413******

60.9945كلية الريادة للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72329فنية تمريضسلمى رشدان صالح العوفي4422******

62.9987االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72333فنية تمريضاماني صالح بن محمدصالح االنبعاوي4427******

83.0631معهد المملكة للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الجوفوزارةالشئون االجتماعية150فنية تمريضريمه بطاح االملح العنزي4433******

77.921كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9274صيدلىسعاده نادر بن بخيت بن سالم4453******

73.5861جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9260صيدلىهاله عبدالرحمن هالل الهالل4454******

70.5071جامعة المجمعةالعالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة8003اخصائية عالج طبيعيمنيره دخيل اهلل بن عيد المطيري4457******

80.2761جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9096صيدلىسكينه علي بن تقي آل ربح4462******

68.481جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32503اخصائية تمريضغاده محمد ناصر الجمعان4465******

73.121االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة83150فنية تخديرفاطمه احمد بن علي آل ابراهيم4468******

81.7422االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79العيصوزارة الصحة43066فنية تمريضنها حميد محمد الرحيلي4473******

73.9862جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79قريه العلياوزارة الصحة44385قابلةوضحاء مبارك سعيد المطيري4480******

70.141جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حائلوزارة الصحة8342قابلةنوال صنهات حمد الشمري4486******

66.882جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21694اخصائية مختبرمنى الحسين حسن حكمي4491******

76.322جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79البدعوزارة الصحة33757قابلةمنال سلمان محمد البلوي4493******

77.581جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الرياضوزارة الصحة73631قابلةعذارى فهد بن حامد الحربي4495******

65.0721كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32856اخصائية تمريضاريج عابد عبود المولد4496******

70.3781مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالماجستير80جدهوزارة الصحة32978اخصائية تمريضاماني محمد سادس موسي الهوساوي4498******

63.761مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20757طبيب مقيمساره عبداهلل بن عبداهلل التاروتي4500******

65.5671جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32435اخصائية تمريضزينه عبداهلل محمد القحطاني4505******

80.9786االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة69799فنية تمريضزينب بنت محمدسعيد بن احمد ابو عبداهلل4507******

79.7511جامعة الفيصلالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33394اخصائية تمريضفاطمه حسن بن احمد آل شيف4510******

70.0131مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الخبروزارة الصحة16910طبيب مقيممريم عبدالواحد بن نصر مشيخص4517******

59.3891جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32270اخصائية تمريضمنال مبارك بن سعد ال نصيب4582******

57.441جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32219اخصائية تمريضساره ناصر عبدالعزيز بن عتيق4586******

75.0981جامعة الحدود الشماليةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحة21413اخصائية مختبرساره عجالن مطيله العنزي4587******

78.241كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالمختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32464اخصائية مختبرمنال عبداهلل بن علي الغامدي4593******

82.9411مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالماجستير80الدماموزارة الصحة33418اخصائية تمريضفاطمه سلمان بن حسين األحمد4595******

البكالوريوس80احد بني زيدوزارة الصحة16912اخصائية مختبرمنى رماح ناشي القثامي4604******

تدريب عملي لمدة سنة + التقنية الحيوية الطبية 

74.973جامعة الطائف(امتياز)

61.121كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32317اخصائية تمريضبشره مطلب بن مران العنزي4614******

61.21813معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72330فنية تمريضسمر بنت عبداهلل بن مكي الصادق4618******

66.0541جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32457اخصائية تمريضساره منصور دحيم الدوسري4621******

53.3331جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة17539اخصائية تمريضنجالء فضاء بن متعب الرويس4621******

63.042جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33583اخصائية تمريضساره عبداهلل عبدالعزيز الصفار4624******

66.0184جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83القنفذهوزارة الصحة9221صيدلىاالء طه بن علي مهدي4626******

63.7022جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32381اخصائية تمريضفاطمه محمد بن حبيب آل فردان4640******

72.2721جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32549اخصائية تمريضساره عون نياف العتيبي4640******

71.5591جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83حائلوزارة الصحة9200صيدلىمرام عبداهلل محمد العنزي4656******

77.7741جامعة الملك سعودعالج علل النطق والسمعالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة13504اخصائية معالجة نطقشهلى يوسف بن حماد الشبيلي4658******

73.285كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الزلفىوزارة الصحة12770طبيب مقيم اسنانمى سليمان علي المحيا4666******

73.4021جامعة الملك سعودرعاية األسنان/ صحة األسنان البكالوريوس80الدماموزارة الصحة33380اخصائية صحة ورعاية فم واسنانسكينه علي بن سلمان آل رميض4680******

88.9561جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33415اخصائية تمريضمريم احمد عبدرب المهدي الخلف4685******

73.4791جامعة الملك عبدالعزيزاشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة16810اخصائية اشعةدنا عادل صالح سنبل4693******

64.572جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32395اخصائية تمريضفاطمه محمد بن احمد الشهاب4696******

53.4632االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة30121فنية تمريضفوزيه يحي شاني حاكم4699******

60.7982االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة76175فنية تمريضتقيه عبده محمد شعالن4701******

70.1811جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة12742قابلةرايه حماد طلق الخيبري4721******

75.041جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32570اخصائية تمريضفاتن بندر عيد العتيبي4725******

90.2721جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33416اخصائية تمريضمنان موسى احمد بوعبيد4726******

69.6872جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة243قابلةبتال فهد محمد العنزي4729******

60.83جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33546اخصائية تمريضشريفه علي بن محمد االسمري4731******

66.2191جامعة طيبةالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة131صيدلىمريم محمد بن عويض الذبياني4741******

60.81جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20245طبيب مقيمفاطمة أديب بن سعود الزاهر4742******

68.6233جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83بريدهوزارة الصحة9344صيدلىمها صالح بن علي الطعيمي4758******

60.8161مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20246طبيب مقيمشيماء احمد بن حسين الجشي4774******

64.452جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33602اخصائية تمريضالعنود دغران مرعي االحمري4776******

73.3891جامعة الحدود الشماليةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحة21401اخصائية مختبرالعنود محمد احمد الخضيري4788******

64.9311جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحة17945اخصائية تمريضفاطمه عبداهلل مفرح عسيري4789******

68.0531كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32494اخصائية تمريضاحالم ابو طالب احمد حدادي4814******

62.3336جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79عقله الصقوروزارة الصحة15959قابلةماجده عبداهلل صالح الحسيكا4815******

62.2311مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19066طبيب مقيمفاطمه نصر سلمان الفرج4824******

62.721جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32350اخصائية تمريضأميره محمد سعيد عسيري4828******

77.921كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32593اخصائية تمريضالعنود خالد بن محمد النفيعي4836******

62.81جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32359اخصائية تمريضغزواء الفي بن حمد المطيري4836******

60.451جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33538اخصائية تمريضشريفه يحي علي عسيري4843******

74.2121جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارةالشئون االجتماعية611اخصائي تمريضندى خالد عرار الدوسري4849******

60.161جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33535اخصائية تمريضصالحه محمد سعيد البيشي4857******

68.13جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79قريه العلياوزارة الصحة44383قابلةتهاني حبيب خلف الشمري4858******

68.9541جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثريبانوزارة الصحة72350قابلةعبير محمد بن احمد العرياني4858******

62.291جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة41895قابلةاروى عوض مرزوق اليامي4862******

75.9581كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33450اخصائية تمريضفاطمه مانع عوض الظفيري4868******

84.2583االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الغويبهوزارة الصحة4836فنية تمريضزهره احمد بن حسين االجامي4888******

70.081كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32930اخصائية تمريضنوره فرج دويس المولد4907******

68.2626معهد إعداد الكوادر الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60954فنية تمريضنزيه عبداهلل ابراهيم عتودي4917******

63.21جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32371اخصائية تمريضمالك بادي بن سعود العتيبي4920******

71.4671جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32467اخصائية صحة ورعاية فم واسنانهند عبدالرحمن غنام الغنام4932******

76.3821جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22246اخصائية مختبراماني عبدالعزيز بن خييشان الحربي4939******

56.321جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32205اخصائية تمريضهيله علي بن جابر القحطاني4960******



65.1221مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة22177طبيب مقيمنداء علي عبداهلل آل داؤود4968******

71.4541جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32538اخصائية تمريضافراح برجس بنيه العنزي4971******

54.9575االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الفرشهوزارة الصحة53007فنية تمريضنوره حمد ابن احمد عيسي4986******

75.6112جامعة الدمامتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32167اخصائية مختبرزهراء علي بن مكي المرهون4990******

63.3223االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة25400فنية تمريضعليه فخري عواد الخيبري4992******

55.1762مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19397طبيب مقيمزينب محمد بن سعيد الحوري4993******

76.1082معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة45548فنية تمريضعذبة احمد محمد هزازي4995******

62.5534المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة30197فنية تمريضاريج مرشود محمد السحيمي5001******

69.8991جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22420اخصائية تمريضاماني محمد محمد فالته5005******

75.5491جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22685اخصائية تمريضغزايل جميل يحي خياط5022******

63.921جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32382اخصائية تمريضمريم علي بن مانع االحمري5029******

72.961االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الجوفوزارة الصحة47845فنية تخديرغدير سعيد بن رضي الشنخنخ5049******

65.6792جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32437اخصائية تمريضاحالم ابراهيم بن احمد البوسعيد5051******

63.36جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الرفيعه بالخرجوزارة الصحة81921قابلةأنوار مرزوق بن مفرج الظفيري5051******

55.5366معهد المواساة للعلوم التطبيقيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة52001فنية تمريضزهراء عبداهلل بن عبداهلل آل دخيل5056******

64.052جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33592اخصائية تمريضامجاد محمد عبداهلل الشهراني5081******

79.9431جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33168اخصائية مختبرمنى سليم نماي الرحيلي5083******

66.3033جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32468اخصائية تمريضحميده عبداهلل بن علي الجامي5084******

82.1961جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9318صيدلىفاطمة احمد بن محمد النمر5115******

64.211جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة23617قابلةاميره عبدالقادر علي الحفظي5132******

64.2156جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79شقراءوزارة الصحة36272قابلةبيان صالح علي الحربي5139******

68.7362جامعة الطائفأحياء دقيقة طبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21778اخصائية مختبرعفاف خريص فائز البقمي5141******

65.07615جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79البكيريهوزارة الصحة56253قابلةامل عقله عطاهلل الصلبي5146******

61.861االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المضهوزارة الصحة55202فنية تمريضهياء سعد عبداهلل الشهراني5150******

69.8672جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33623اخصائية تمريضعزيزه مسفر حسن الوادعي5151******

77.61جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32592اخصائية تمريضأرياف ناصر مداهلل الحامد5153******

60.321جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33536اخصائية تمريضعائشه سعيد عوضه عسيري5159******

59.681جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32281اخصائية تمريضديمه عبدالقادر عمر برناوي5165******

63.281جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33880اخصائية تمريضحليمه مصطفى محمد زيلعي5173******

70.2071جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32931اخصائية تمريضندى جمعان محمد الزهراني5183******

69.7196جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الخرجوزارة الصحة81943قابلةفاتن سيار بن جدعان المطرفي5201******

63.122جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32370اخصائية تمريضدالل عبداهلل عامر النهدي5202******

71.2952االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82687فنية تمريضمرزوقه عواد بن معيض البلوي5205******

65.2961جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32868اخصائية تمريضمرام فيصل محمد اسماعيل5207******

69.6672جامعة الملك عبدالعزيزقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة21594قابلةمها صالح جبريل هزازي5209******

77.7768االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة8938مساعدة صيدلينوره فيصل عثمان السودانى5213******

78.3021جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33113اخصائية مختبردارين طالل بن محمد ابوالخير5213******

61.121جامعة الحدود الشماليةالتمريضالبكالوريوس80عرعروزارة الصحة20984اخصائية تمريضالهنوف محمد مضحي العنزي5227******

55.3068جامعة الباحهتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة63198فنية تمريضسميه محمد علي الغامدي5244******

52.5761مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19386طبيب مقيممريم احمد بن مكي المزين5246******

59.1522جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة33998اخصائية تمريضمنال حبيب مبارك الشمري5249******

61.8871االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الحرجهوزارة الصحة55277فنية تمريضخيره عبده احمد عذيق5253******

63.126االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالتخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79حائلوزارة الصحة14319فنية تخديرخلود احمد بن عبدالكريم مديفع5269******

73.4466المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79قصيباءوزارة الصحة17472فنية تمريضجواهر عراك بن ثويني الشمري5272******

65.8133جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32438اخصائية تمريضايالف خالد ابن محمد البديوي5275******

66.4081جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79صامطهوزارة الصحة56270قابلةغاده علي عبداهلل شعبي5289******

66.7881جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32470اخصائية تمريضهيال متعب احمد بارقي5297******

70.5031جامعة الملك سعودرعاية األسنان/ صحة األسنان البكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32434اخصائية صحة ورعاية فم واسنانساره حامد عوض المطيري5308******

68.5271جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32919اخصائية تمريضتهاني مضحي ناجم العبدلي5325******

76.6041جامعة تبوكتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22258اخصائية مختبرعايشه معتق على الجهني5326******

65.0612كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33426اخصائية تمريضحنان سلمان بن محمد العيد5328******

74.7591كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80خميس مشيطوزارة الصحة18105اخصائية تمريضحمده علي ديهوم الشمراني5332******

79.461مؤسسة تعليمية خارجيةعلوم المختبرات الطبيةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32574اخصائية مختبررشا عبداهلل احمد بن محفوظ5336******

72.963جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32557اخصائية تمريضوئام شاكر بن ابراهيم ال حسين5345******

48.6642مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة18820طبيب مقيمسكينه عادل بن سلمان آل حمد5348******

55.9661جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32195اخصائية تمريضبدريه عزيز بن مليح المطيري5349******

59.521جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21757اخصائية تمريضجوهره حسين محمد النخيفي5357******

72.5261جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الباحهوزارة الصحة82908قابلةجمعه عبداهلل بن صالح الغامدي5379******

62.7081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33877اخصائية تمريضشاديه علي عبداهلل كاسب5390******

67.6183جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9350صيدلىرزان زاهر عمر المرغالني5394******

58.7111جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32251اخصائية تمريضامالك سجدى بنيدر العتيبي5397******

64.6341كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32402اخصائية تمريضخلود محمد عثمان الهوساوي5399******

66.7521معهد الشفاءتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة67599فنية تمريضليلى اسماعيل سليمان الشهري5406******

53.2271جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المضهوزارة الصحة55183قابلةمشاعل عبدالرحمن بن محمد القحطاني5425******

70.0536جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بقعاءوزارة الصحة16017قابلةناهد صالح عجاج الجهني5438******

73.1541كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33726اخصائية تمريضترفه محمد عوده الرقيقيص5450******

75.0261جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9266صيدلىغدير علي حسن الشهري5457******

62.82جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32351اخصائية تمريضدالل مطر قنيفذ الشمري5472******

65.5931جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بلجرشىوزارة الصحة77530قابلةسعده مرصع بن عزيز الغامدي5483******

81.358االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الحمنهوزارة الصحة54402فنية تمريضزهراء عبداهلل بن علي الصادق5491******

75.9811جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحة16900اخصائية مختبرهند حسان بن صغير الهذلى5505******

63.281جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32372اخصائية تمريضهاجر صنهات عبدالهادي الدوسري5505******

61.042جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33548اخصائية تمريضمريم معدي ابراهيم الجابري5515******

63.62جامعة جازانالعالج الطبيعيالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة7635اخصائية تأهيل حرفيليلى ابراهيم علي هتان5541******

55.2262االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72301فنية تمريضلميس ابراهيم بن حسن غشامي5552******

85.9371جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33406اخصائية تمريضنوف عبدالرحمن عبداللطيف الحربي5554******

71.4581جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22646اخصائية تمريضدعاء جميل بن هديبان الحربي5555******

63.03112جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83القويعيهوزارة الصحة9167صيدلىفاطمه بنت يوسف بن احمد الحمود5562******

77.9388المعهد العربي للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79عنيزهوزارة الصحة34940فنية تمريضانتصار عبيد بن مطشر العنزي5570******

63.1671االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20155فنية تمريضليلى علي يحي حكمي5580******

82.4121جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79تبوكوزارة الصحة32208قابلةهيام فهد ابراهيم البلوي5582******

65.6321جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80عفيفوزارة الصحة11565اخصائية تمريضسميه عبداهلل حزام العتيبي5594******

64.6211االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة30108فنية تمريضأماني فهد عوده البلوي5614******

60.4736المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72326فنية تمريضساره عبداهلل حسين السوسي5630******

79.521االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالتخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة25030فنية تخديرأمينه ابراهيم محمد القصاب5633******

73.7271جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32963اخصائية تمريضعقيله محمد محمد قواريري5642******

61.9081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33844اخصائية تمريضرحمة عبدالرحمن محمد غاوي5645******

62.121جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32767اخصائية تمريضمنيره عيضه دويبي الثبيتي5656******

60.2337االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النماصوزارة الصحة63006فنية تمريضامنه عابد عبداهلل سالم5658******

68.2182جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة47702قابلةمنيفه حول عواد العنزي5676******

75.3312المعاهد االهلية الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65080فنية تمريضامل محمد حسن المالكي5678******

77.7971جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33383اخصائية تمريضصفا عبداهلل بن صالح العوامي5687******

641جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20762طبيب مقيمفاطمه عباس طاهر الوصيبعى5690******

77.7442كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الدوادمىوزارة الصحة14891طبيب مقيم اسناننهى عبداهلل حباب بن جبر5691******

60.6644المعاهد االهلية الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الصوروزارة الصحة12415فنية تمريضسميره بنت موسى بن هارون تكروني5696******

77.2981جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33282اخصائية تمريضمارية حسن بن احمد الخويلدي5701******

67.8228كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة24007طبيب مقيم اسنانغدير خالد صالح الثقفي5707******

69.0991جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة83350قابلةمشاعل عبد الحكيم عبداهلل العنزي5707******

70.8471جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9245صيدلىديما خليل ابراهيم العمرو5709******

67.841جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32368اخصائية صحة ورعاية فم واسناننهى عبدالعزيز بن سعود الزعاقي5710******

63.9281جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33009اخصائية تمريضلطيفه مالح محسن الرشيدي5712******

58.3024جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79النبهانيهوزارة الصحة76718قابلةشريفه خليفه ضويحي الرشيدي5725******

69.764جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ينبعوزارة الصحة9265قابلةمرام سالم عايد البلوي5762******

67.841جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32357اخصائية صحة ورعاية فم واسنانرشا عبدالرحمن بن عبداهلل الفريح5769******

59.63جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33524اخصائية تمريضسعاد عبدالعزيز الحسين عسيري5771******

64.872جامعة جازانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابو عريشوزارة الصحة2137قابلةايالف حسين علي جاري5774******

77.121كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32589اخصائية تمريضجوزاء عويد بن نتيفه العنزي5775******

65.9831جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32448اخصائية تمريضندى محمد عبداهلل الشهراني5782******

76.81كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32580اخصائية تمريضمنوه عويد بن نتيفه العنزي5783******

80.6513االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة13942مساعدة صيدليفاطمه سامي محمد البوصالح5788******

69.4311جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83الطائفوزارة الصحة9216صيدلىشيخه غازى بن سليمان الحربي5791******

69.7231جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22219طبيب مقيمفاطمه احمد بن محمد االحمد5798******

63.041جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33879اخصائية تمريضنسيم علي علي بت5802******

58.81جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20236طبيب مقيمبيان علي بن ابراهيم آل زاهر5803******

66.566االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79قياوزارة الصحة60835فنية تمريضوالء عبداالله رده القرشي5813******

76.6262االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بلجرشىوزارة الصحة77567مساعدة صيدليرانيه بنت محمد بن محمد شاهين5820******

63.4279االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة25918فنية تمريضحنان عبدالعزيز بن حبيب المحاسنه5822******

72.9087كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحة9010طبيب مقيم اسناننوره سعد ظافر القحطاني5822******

69.0131جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32401اخصائية صحة ورعاية فم واسنانابرار حمد علي الناصر5827******

61.4471جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33834اخصائية تمريضعهود اسماعيل موسى جعران5840******

66.013كلية سعد األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32449اخصائية تمريضفهيمه علي بن عبداهلل آل دأوود5848******

64.8531جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32425اخصائية تمريضفاطمه فيصل محمد العنزي5854******

64.7524كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32846اخصائية تمريضمروج مشعل بن محمد هوساوى5855******

71.2531جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32537اخصائية تمريضنوره حمود محمد القحطاني5862******

72.5554االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65036فنية تمريضشريفه محمد صائم عسيري5862******

68.131جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة28873قابلةمرام عبدالعزيز بن عبداهلل الجطيلي5867******

60.7013الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بيشوزارة الصحة355قابلةعواطف حسن صالح سليمان5877******

75.683جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32578اخصائية تمريضسكينه بنت احمد بن محمد الحسن5877******

64.59210االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة30034فنية تمريضرقية علي بن سعود المناسف5884******

69.851جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23454طبيب مقيمروان عبدالعزيز بن محمد مليباري5890******

59.364كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22204اخصائية تمريضتهانى عبيد بن ثويبت المولد5897******

82.1511معهد السباعيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79مكةالمكرمةوزارةالشئون االجتماعية371فنية تمريضموضي رافع عايد السبيعي5905******

62.081جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80اوثيالن بالسروزارة الصحة1800اخصائية تمريضتغريد ظيف اهلل بن سائر الحنتوشي5910******

68.3127جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة83243قابلةعهود عطااهلل عبيد العنزي5933******

67.2881جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جازانوزارة الصحة14952قابلةسوسن ابراهيم احمد مخيزن5934******

82.9394االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الزايديهوزارة الصحة50021فنية تمريضزينب عبداهلل بن احمد سليم5938******

61.875معهد المواساة للعلوم التطبيقيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79رنيهوزارة الصحة34491فنية تمريضحليمه علي بن عيسى المهناء5939******

69.121جامعة القصيمالتمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة34000اخصائية تمريضخوله عبداهلل بن حمود الطويرب5943******

64.8531جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32416اخصائية تمريضروان عبداهلل سليمان العثمان5946******

71.9026جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الرياضوزارة الصحة24539قابلةاحالم قاطع نغيمش العنزي5980******

74.081كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32568اخصائية تمريضمنيره علي بن رمضان العنزي5991******

64.0511جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33593اخصائية تمريضافنان عبدالقادر عبداهلل الزعبي5991******



70.43811كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86تبوكوزارة الصحة14189طبيب مقيم اسنانامل غالب مسلم الحربي5992******

69.9731جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32423اخصائية صحة ورعاية فم واسنانمي عبداهلل عبدالرحمن بن محارب6000******

66.1928المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79قياوزارة الصحة60824فنية تمريضمريم علي عبده مجرشي6002******

62.525معهد هجر للعلوم الصحيةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20103فنية تمريضليلى بنت علي بن صالح بوموزه6004******

72.0739االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65018فنية تمريضرحمه سمير بن طاهر بوخضر6029******

62.6281جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33868اخصائية تمريضحليمه محمد يحى حقوي6032******

59.841جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20679اخصائية تمريضمنيره سعد بن عبداهلل البيشى6035******

81.9571المعهد العربي للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة83250فنية تمريضشفاء ضيف اهلل اللقطي الظفيري6042******

83.4123االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79االسياح بالقصيموزارة الصحة61277مساعدة صيدليسكينه منير بن حسن آل شرف6051******

76.0382جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83مليجهوزارة الصحة980صيدلىعقيله احمد بن سلمان الشاعر6073******

67.2863جامعة أم القرىقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82760قابلةعزيزه عبداهلل عثمان العمودي6080******

71.362االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الجوفوزارة الصحة47843فنية تخديرساره حمد بن عبداهلل براك6085******

65.0721كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32857اخصائية تمريضهيفاء زين حسين شامي6088******

59.041جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32260اخصائية تمريضمنى عوض اهلل مقبل العدواني6096******

72.9451جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9259صيدلىمنى عواض عبدالجبار السلمي6103******

74.41جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32566اخصائية صحة ورعاية فم واسنانديمه عبداالله محمد الدخيل6119******

64.9361معهد شرق اشبيليا الصحيفني أشعةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79االسياح بالقصيموزارة الصحة61283فنية اشعةأحالم محمد بن خاتم العنزي6120******

86.441جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارةالشئون االجتماعية613اخصائي تمريضهوازن عبدالقادر عزت شيخ6125******

63.2742المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79باللحمروزارة الصحة55133فنية تمريضهند محمد مرعي عويدي6131******

53.761جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة17563اخصائية تمريضمنيره طالل محمد الحمادي6152******

73.131جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83الطائفوزارة الصحة9217صيدلىالزهراء محسن محمد علي6156******

73.0886االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة9068فنية تمريضامل محمد يحيى سهلي6158******

55.2531جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32171اخصائية تمريضمها عبد فانوش العنزي6162******

61.6771مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20249طبيب مقيمآمنه حسن بن منصور الصفار6166******

78.1261جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80دوقهوزارة الصحة1393اخصائية مختبراروى عوض بن حريبيش الزايدي6170******

75.6493جامعة الملك فيصلالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9269صيدلىفاطمه بنت محمد بن حجي الحداد6187******

64.641كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32404اخصائية تمريضمشاعل ناصر بن قرطان العنزي6190******

70.491جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22043طبيب مقيمدعاء احمد محمد جابره6192******

67.151جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86راس تنورهوزارة الصحة15358طبيب مقيمياسمين صالح محمد ربيعه6211******

61.9081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33836اخصائية تمريضتحرير خليل حسين حمزي6215******

60.323جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32757اخصائية تمريضساميه علي سعد الشمراني6228******

65.7531الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جازانوزارة الصحة3236قابلةاطياف محمد علي عقيل6230******

54.5071جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22697اخصائية تمريضتهاني عبيد شقاء المطيرى6239******

80.7271المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63715مساعدة صيدليياسمين سعيد عوض الشهري6252******

80.0611االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جازانوزارةالشئون االجتماعية351فنية تمريضزهراء محمد حسين طميحي6257******

69.6981جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63652قابلةبدريه رزين بن ابراهيم عسيري6263******

71.0648معهد الشفاءتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60968فنية تمريضراويه عتيق بن فريج بالل6266******

51.6274المعهد الفني للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة41966فنية تمريضفاطمة موسى يحي كريري6275******

55.7037االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79تنومهوزارة الصحة82850فنية تمريضمريم قاسم بن حسن زاملي6276******

87.21الكليات الصحيةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة76671فنية تمريضهدى عبداهلل بن محمد بالحارث6281******

95.8391مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالماجستير86الدماموزارة الصحة23268طبيب مقيم اسنانعال بنت عبدالمنعم بن علي الحمالي6292******

57.0275جامعة طيبةتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثريبانوزارة الصحة72303فنية تمريضسماح سلمي راجي الرحيلي6299******

63.121جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32369اخصائية تمريضبشاير ابراهيم رمضان العنزي6309******

75.7761جامعة الطائفتقنية حيوية طبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32354اخصائية مختبرلطيفه جاراهلل بن حضيرم البقمي6316******

64.7081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33901اخصائية تمريضدهماء محمد بن حسين معيدي6324******

61.8211االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة76635فنية تمريضحليمه محمد بن نصيب دراج6334******

71.4562كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9252صيدلىوالء عبداهلل بن علي آل قنبر6338******

65.4931جامعة القصيمالتمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة33999اخصائية تمريضأشواق عبدالعزيز بن صالح البريكان6359******

67.7891مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23230طبيب مقيمزهراء نزار بن حسن الخميس6378******

68.6743جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83الطائفوزارة الصحة9213صيدلىسمر سلمان بن سعيد المعبدي6378******

69.6461جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثريبانوزارة الصحة72351قابلةمنى محمد بن حسين الغامدي6385******

89.3891االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الخبروزارة الصحة12571فنية تمريضزهره فيصل بن حسن بن صالح6391******

64.5813جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32842اخصائية تمريضندى كامل بن عبداهلل ابراهيم6400******

62.761جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82742قابلةفلوه مهدي بن راشد النجراني6402******

57.121جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14141طبيب مقيمعائشه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرويشد6403******

72.7541جامعة جازانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابو عريشوزارة الصحة29866قابلةهديل حمد علي دقدقي6419******

64.321جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32392اخصائية تمريضصيغه عبداهلل حامد الرشيدي6428******

65.3421جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32879اخصائية تمريضغدير طه محمد مسعد6430******

57.043االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بلقرنوزارة الصحة81015فنية تمريضعائشه ابراهيم احمد صباغ6442******

63.652جامعة الملك خالدفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ضرماءوزارة الصحة60747قابلةعائشه معيض احمد الغامدي6445******

63.732جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة20045قابلةبيشه هادي محمد شراحيلي6461******

74.6967االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79قلوهوزارة الصحة35567مساعدة صيدليمريم علي بن عبداهلل الشهراني6468******

85.2321جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86الجموموزارة الصحة7516طبيب مقيمابتسام سليم بن حمدان اللهيبي6469******

66.6021االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة67598فنية تمريضاحالم علي حمود بشيري6477******

81.5564أكاديمية التميزتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جدهوزارةالشئون االجتماعية347فنية تمريضرندا معتق رتيمان البلوي6478******

58.7378جامعة طيبةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72321فنية تمريضفرحه محمد غيث الجهني6479******

51.7282مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19384طبيب مقيمفاطمه محمد بن باقر آل نمر6484******

66.2214االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الباحهوزارة الصحة82933فنية تمريضنهى علي حمود بشيري6485******

78.2521جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79البدعوزارة الصحة35587قابلةنوره عبداهلل بن عيد الحويطي6506******

63.7161جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ظهران الجنوبوزارة الصحة80952قابلةجواهر احمد مشبب آل صالح6508******

75.363جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80مليجهوزارة الصحة5843اخصائية تمريضفاطمه حسين بن عبداهلل المحسن6512******

66.8962معهد المواساة للعلوم التطبيقيةأشعةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الخفجىوزارة الصحة42372فنية اشعةصالحه احمد بن عبداهلل ابديوي6540******

81.9421جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32508اخصائية مختبرندى صديق ابراهيم المغربي6542******

66.3071كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32901اخصائية تمريضليلي عبدالعزيز سعيد الغامدي6543******

72.1554جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة22066طبيب مقيم اسنانندى بكر يوسف محمد6545******

65.0841جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32864اخصائية تمريضحنان محمد احمد العمودي6558******

60.163جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33528اخصائية تمريضفضه احمد علي عسيري6559******

76.191جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32967اخصائية تمريضنجالء عبداهلل محمد الحربي6575******

59.363كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6832طبيب مقيم اسنانمنى موسى سعدي العتيبي6583******

59.522جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21782اخصائية تمريضمريم احمد عطيه عياش6586******

77.2691جامعة الطائفتقنية طبية حيويةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32453اخصائية مختبرساره حامد بن محمد البقمي6606******

58.081االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79دومه الجندلوزارة الصحة43941فنية تخديرلمياء يوسف مبارك البلوشي6630******

82.9111أكاديمية التميزتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة64660فنية تمريضنوال محيل مبارك السهلي6632******

70.8272جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32536اخصائية تمريضرحاب عزو عناد العنزي6651******

70.345جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79االسياح بالقصيموزارة الصحة61199قابلةزينب منيجل سليمان الجميلي6659******

58.8514كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86عنيزهوزارة الصحة7207طبيب مقيم اسنانمي أحمد ناصر الفالح6660******

69.0671كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32515اخصائية تمريضهند سعد بن محمد األحمري6664******

61.9973جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الخرمهوزارة الصحة43157قابلةأسماء فائع بن ابراهيم عسيري6672******

75.4222جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة15913اخصائية مختبرساره عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي6673******

78.6171كلية ابن سينا األهليةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32974اخصائية تمريضاماني بكري هادي الحسني6684******

68.7661جامعة الباحهفني القبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جازانوزارة الصحة33868قابلةنعيمه عبده عبداهلل علي6684******

64.4272جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32393اخصائية تمريضهند عايد خمري العنزي6688******

642جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83خميس مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة139صيدلىشريفه علي بن عبداهلل حيدان6691******

72.7462جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32556اخصائية تمريضيسرى علي بن عبداهلل الجبران6692******

64.5331كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32394اخصائية تمريضناديه عبداهلل محمد هزازي6704******

81.851مؤسسة تعليمية خارجيةعلوم المختبرات الطبيةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32585اخصائية مختبرآالء محمد عبدالرحمن الشهري6709******

53.57214مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بيشهوزارة الصحة8640طبيب مقيم اسنانايمان جاسم علي المدلوح6713******

71.8071جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9253صيدلىاميره محمد عبداهلل السيطري6725******

62.8721جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة19940قابلةخلود محمد منصور األسمري6730******

64.5591االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28559فنية تمريضفايزه منصور عواجي عطيف6730******

58.961جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32259اخصائية تمريضزينب على جبران خرمي6754******

79.041جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32475اخصائية مختبرتحرير زامل علي الحربي6758******

55.8933جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة16597اخصائية اشعةندى عبداهلل محمد العيدروس6781******

60.5343جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32307اخصائية تمريضزهراء عبدالهادي يعقوب امساعد6785******

68.7081جامعة الطائففني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة6411قابلةعبير محمد ابن عبدالرزاق الصديقي6794******

61.3671جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33825اخصائية تمريضامل حسين محمد عواجي6805******

63.3481جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33887اخصائية تمريضساره منصور بن مساوى هباش6817******

52.81االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة44475فنية تمريضثنوى علي محمد زكري6824******

73.6531جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9261صيدلىزكيه فريعان مسبل العنزي6841******

79.811جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79المجاردهوزارة الصحة80930قابلةفاطمه علي حسن العمري6848******

62.43جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22228اخصائية تمريضرنا سيف علوش البيشي6851******

69.0131كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32922اخصائية تمريضامل سالم بن سعيد حدادى6852******

70.721كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32941اخصائية تمريضامتنان سالم بن سعيد حدادى6860******

71.683جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الدماموزارة الصحة75812قابلةمنال عطاهلل سعد البلوي6867******

78.2485االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ضريهوزارة الصحة15970مساعدة صيدلياعتدال موسى بن جعفر الصادق6883******

75.1313معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72343فنية تمريضخلود دوخي باقي العنزي6883******

57.922جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23123اخصائية اشعةفاطمه حسن محمد عسيري6904******

72.4783االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة83570فنية تمريضنداء محمد يحى االمير6905******

51.7878مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بيشهوزارة الصحة2550طبيب مقيم اسناناالء محمد بن احمد كويس6919******

65.0911جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحة17955اخصائية تمريضامينه ابراهيم علي آل حميد6932******

68.2753االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63662فنية تمريضآمنه علي احمد عقدي6934******

72.1211االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحةتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة27725فنية تمريضمنى عبداهلل عوضه االحمري6940******

60.4782االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة74923فنية تمريضفاديه موسى علي خواجي6946******

69.7582جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الدماموزارة الصحة75799قابلةهدى سعيد بن عبدالعزيز آل رامس6949******

58.0691جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22196طبيب مقيمأزهار محمد بن علي البراهيم6949******

72.5891جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22669اخصائية تمريضمدى بطيح بن ثابت المسعودى6963******

63.689جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحة9290صيدلىجميله علي بن محمد الشهري6963******

64.6373جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32403اخصائية تمريضمريم بنت حسين بن محمد آل حماد6972******

58.7613كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6344طبيب مقيم اسنانشذى حسين بن عبدالكريم الجامد6983******

81.8531كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33413اخصائية صحة ورعاية فم واسنانحنان عبداهلل بن مهدي نتيف6986******

71.321جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32942اخصائية تمريضلجين جميل احمد عناني6988******

65.4592جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32428اخصائية تمريضهاله باقر بن علي الشماسى6989******

77.3121مؤسسة تعليمية خارجيةالصيدلةالماجستير83جدهاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة50صيدلىاسماء غطيش رده الخزاعي7007******

65.4521جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23083طبيب مقيماسماء سعود بن ابراهيم بدر7008******

65.4223جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17368اخصائية مختبرليلى عيد عياد الصبحي7018******

79.3031جامعة الملك سعودالتمريضالماجستير80المدينةالمنورةوزارة الصحة22297اخصائية تمريضهيفا فهد نويفع العتيبي7022******

65.1971جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32867اخصائية تمريضهناء الفي عبداهلل الحارثي7031******

61.893جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33568اخصائية تمريضأحالم موسى بن علي العسيري7039******

62.5945جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جودهوزارة الصحة27167قابلةايمان محمد عبداهلل التاروتي7045******

63.9422جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32384اخصائية تمريضمآل جعفر بن احمد الحايك7048******

66.6672جامعة سلمان بن عبدالعزيزالعالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة8001اخصائية عالج طبيعيسمر مسند سفان العنزي7048******

64.4111جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33010اخصائية تمريضهياء ماجد حبيب الشمري7055******



64.321جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83ابهاوزارة الصحة9298صيدلىفوزيه راشد سعيد زهيان7061******

53.125جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة17538اخصائية تمريضمنال جوداهلل بن موسى القباري7063******

60.41جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33537اخصائية تمريضخلود شويل سليمان عسيري7089******

77.281جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة22094اخصائية تمريضزينب حسن بن احمد آل سليس7094******

62.2981جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة16016طبيب مقيمغاده سعيد سعد الزهراني7100******

62.82جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32360اخصائية تمريضالهنوف خلف سبيت الدوسري7102******

77.6621جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22294اخصائية مختبرارواف سعد حضرم العمري7124******

67.7331كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32493اخصائية تمريضلطيفه هليل ثنيان العنزي7125******

59.2821كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة11026طبيب مقيماالء علي يحي الراشدي7127******

72.81جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22220طبيب مقيمرباب معتوق بن عبداهلل العيثان7160******

67.1241جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32911اخصائية تمريضأيه محمد سعيد باصره7168******

61.3183المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60927فنية تمريضنوف فهد ابن خليل الخيبري7168******

67.9473جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21742اخصائية مختبرهاجر سامي بن ابراهيم البوحسن7171******

70.0279معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60963فنية تمريضيسرا يوسف بن صالح الزواد7177******

71.4341كلية ابن سينا األهليةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32944اخصائية تمريضروان محمد طارق احمد عدس7185******

65.2524كلية سعد األهليةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33428اخصائية تمريضعفاف مالك صالح آل سعيد7188******

73.0171جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32544اخصائية صحة ورعاية فم واسنانمنال فايز محمد الغامدي7215******

65.1065جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17332اخصائية مختبررزان عبداهلل بن مساعد االحمدي7215******

61.8831جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32766اخصائية تمريضندى علي جعفري خضير7233******

55.043االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة48470فنية تمريضمروج محمد ناصر ال قاسم7236******

60.961جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33547اخصائية تمريضنوره ثامر سعيد الشهراني7246******

55.755جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32173اخصائية تمريضصنعاء محمد بن سالم الشمري7250******

69.362جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الدماموزارة الصحة75751قابلةحكيمه بادي باذر الرشيدي7266******

57.845جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80المضهوزارة الصحة17424اخصائية تمريضشروق جائز عايض االكلبي7268******

70.8311كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80طبرجلوزارة الصحة19989اخصائية تمريضنوره محمد ضحيان الشراري7292******

62.2691معهد هجر للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20025فنية تمريضمشاعل بنت عبداهلل بن راشد السعيدان7294******

75.6341جامعة جازانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابو عريشوزارة الصحة43777قابلةزهراء احمد شوعي حكمي7302******

65.8962جامعة القصيمقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79البكيريهوزارة الصحة67477قابلةمريم عبد العزيز عبد اهلل القباع7303******

61.681كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32326اخصائية تمريضلولوه سعد سعيد الهيظل7314******

76.4692االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الموسموزارة الصحة70967فنية تمريضأريج احمد يحي قعاري7341******

73.4241كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33391اخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه عبداهلل بن علي آل حبيب7350******

66.3471جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32908اخصائية تمريضفاطمه علي سعد االحمري7354******

69.9998جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بقعاءوزارة الصحة16014قابلةخيريه سويلم بن بنيه العنزي7355******

78.7074االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79البصروزارة الصحة2735مساعدة صيدليروان مبارك محمد القريني7364******

64.3464االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28542فنية تمريضرحاب عبدرب الرسول بن مكي آل اوحيد7373******

58.5252مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20229طبيب مقيمفاطمه تقي بن مكي المزين7411******

69.892جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63668قابلةهناء محمد سعد الشهراني7411******

60.6291جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22203طبيب مقيمشريفه بنت عبداهلل بن عبداهلل المبارك7414******

60.4071جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33814اخصائية تمريضفردوس محمد عثمان يعقوب7439******

55.0412مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19394طبيب مقيمغفران بدر بن جعفر آل سيف7440******

63.0775معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20149فنية تمريضزينب حسن بن جعفر آل ثويمر7440******

78.8721جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الجوفوزارة الصحة24972قابلةأماني محمد بن جوبان الرويلي7444******

50.210مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86حقلوزارة الصحة12532طبيب مقيم اسنانمنار محمد بن احمد آل سويف7448******

72.3731جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة21505طبيب مقيمأميره عبدالرحمن عبدالعزيز المري7453******

54.921مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23030طبيب مقيمدعاء محمد بن احمدزيني سكبومي7455******

70.18914المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72336فنية تمريضماجده وادي عقاب الشمري7473******

68.9491جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32921اخصائية تمريضنوره عوض عبداهلل الزهراني7474******

65.5116جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة1902صيدلىالجوهره سعود بن محسن العتيبي7476******

63.1091جامعة الجوفالتمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة21298اخصائية تمريضجمالء سويكت حبيب الرويلي7494******

البكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33564اخصائية مختبروداد صنهات صنيتان المطيري7495******

تدريب عملي لمدة سنة + التقنية الحيوية الطبية 

71.0233جامعة الطائف(امتياز)

73.2721جامعة تبوكتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80العيساويةوزارة الصحة11074اخصائية مختبرغدير فالح نهار البلوي7501******

71.523مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة1061طبيب مقيم اسنانأمل سعود بن عبداهلل الفرج7502******

62.3091كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23051طبيب مقيمرغده خميس صالح الحربي7502******

562جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32197اخصائية تمريضليلى حسن احمد عسيري7502******

64.0687كلية ابن سينا األهليةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة12744طبيب مقيم اسنانشريفه علي بن عبده الكيادي7503******

77.1711جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32789اخصائية تمريضعائشه حسين بن سبيع ال فصيل7503******

62.41جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33857اخصائية تمريضفاطمه احمد ابراهيم حمدي7503******

68.416جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21766اخصائية مختبرسميحه فالح بن عتيق الهذلي7506******

76.991جامعة تبوكالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33735اخصائية تمريضحصه عوده بن علي العطوي7507******

62.321جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33572اخصائية تمريضنوره موسى محمد عسيري7508******

71.4871جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32545اخصائية تمريضساره سعد غانم القحطاني7511******

67.1151جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32910اخصائية تمريضغدير عمر سعيد باوزير7514******

71.5934معهد التنمية العربيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65007فنية تمريضفاطمه عبدالكريم بن حسين المبارك7517******

64.0019كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة10715طبيب مقيم اسنانبسمه أيمن بن نافع الشخص7530******

80.3171جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9234صيدلىاسراء عبدالباسط محمد مرزوقي7533******

60.082جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23134اخصائية اشعةأحالم احمد علي دحان7542******

55.7871جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32174اخصائية تمريضساره فيصل مجري العتيبي7547******

61.041جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنعلوم التمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33549اخصائية تمريضندى محمد محمد عسيري7549******

81.0471االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطوالوزارة الصحة71067فنية تمريضساره احمد ابراهيم حمدي7552******

64.7893االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة30724فنية تمريضغاليه حسين بن يزيد غزواني7560******

63.8163جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83سراه عبيدهوزارة الصحة2226صيدلىسلمى محمد حسن الشهري7564******

76.5131جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32409اخصائية مختبرفاطمه بنت عبدالوهاب بن صالح الشبيب7577******

63.7121المعهد الفني للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28402فنية تمريضمنى احمد علي دحان7583******

67.4581معهد التنمية العربيتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة76653فنية تمريضزينب بنت علي بن حسن آل ابديوي7584******

69.1992كلية سعد األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32516اخصائية تمريضساجده بنت حسن بن أحمد المنصور7587******

57.361جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32218اخصائية تمريضرشا نشمي علي العنزي7589******

61.61جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20248طبيب مقيموئام رضا بن حبيب آل سعيد7613******

67.132جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32480اخصائية تمريضداليه عبدالمحسن عبدالعزيز العمير7640******

73.6632جامعة الملك عبدالعزيزالصيدلةالبكالوريوس83ينبعوزارة الصحة1960صيدلىشفيقه حمدان ياسين بريجي7656******

70.6131جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32445اخصائية صحة ورعاية فم واسنانمشاعل صالح نافع المخلفي7691******

69.6021جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22371اخصائية تمريضمجد احمد بن عثمان تيجاني7705******

52.85االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النماصوزارة الصحة62995فنية تمريضنوره احمد ابراهيم جابر7714******

62.6175كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة4487طبيب مقيم اسنانرحمه عبداهلل صالح المهدي7724******

72.0635جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الخفجىوزارة الصحة1264صيدلىسكينه حبيب بن عبداهلل عويشير7725******

76.6941جامعة تبوكتقنية المختبراتالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32420اخصائية مختبرخديجه عاتق سعيد القرني7725******

64.5571جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة17003اخصائية تمريضنجود باسم معتوق اللنجاوي7726******

59.121جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32262اخصائية تمريضنوافه الفداع بن هذال العتيبي7746******

68.5872جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الصالحيةوزارة الصحة11566اخصائية تمريضمتعه عبداهلل بن عبدالعزيز الزكرى7748******

54.51410معهد التنمية العربيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ثريبانوزارة الصحة72295فنية تمريضزينب بن عبدالفضل بن عبدالسميع فريد7750******

53.8672معهد هجر للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة48467فنية تمريضزهره علي بن محمد البراهيم7766******

57.21مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20861طبيب مقيمأريج عبدالعزيز بن عبداهلل الوحيد7775******

62.131جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحة32802اخصائية تمريضاريج حميدي ياسين العلوي7775******

76.0821جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة16234اخصائية مختبراسراء صالح فواز المالكي7777******

70.3525جامعة الطائفعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33531اخصائية مختبروفاء حسن صالح العامري7783******

65.5271جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة20887اخصائي تمريضساره ابراهيم عاكف مغفوري7785******

65.1191جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32427اخصائية تمريضخلود صالح سفر الرشيدي7800******

74.8276معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65063فنية تمريضأمل بنت صالح بن عبداهلل المغلق7801******

72.3519أكاديمية التميزفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الهمجهوزارة الصحة25444فنية تمريضبيان سعدي محمد الحربي7801******

59.121كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة11021طبيب مقيمروان عتيق عتيق اهلل الجهني7805******

66.2231جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23090طبيب مقيمشعاع يونس بن حسن الدين منديلي7823******

84.111جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9327صيدلىمريم عبداهلل بن حسن الناصر7825******

57.8466جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32230اخصائية تمريضفاطمه عادل محمد القالف7826******

73.3781جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9229صيدلىهبه محمد بن حسن قنق7826******

77.7081جامعة الملك عبدالعزيزمساعد طبيب أسنانالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32973اخصائية صحة ورعاية فم واسنانصفيه علي محمد ربيع7833******

57.1621جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة23522طبيب مقيممها معيوف حسن السفياني7842******

البكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33102اخصائية مختبرحنان معيش بخيتان القثامي7842******

تدريب عملي لمدة سنة + التقنية الحيوية الطبية 

77.9421جامعة الطائف(امتياز)

74.5575جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86بيشهوزارة الصحة14656طبيب مقيم اسنانعائشه علي علي قحطاني7843******

83.1831المعهد العربي للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الرياضوزارةالشئون االجتماعية360فنية تمريضساره عايش بن شتيوي العنزي7850******

62.2097معهد هجر للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة73922فنية تمريضزهره عبداهلل بن محمد البحر7853******

73.2961جامعة الملك سعودرعاية األسنان/ صحة األسنان البكالوريوس80الدماموزارة الصحة33259اخصائية صحة ورعاية فم واسنانسكينه سعيد بن صالح آل خميس7855******

62.563االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20130فنية تمريضاشواق احمد علي زلزلي7856******

86.0961المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة68874مساعدة صيدليحليمه عبداهلل احمد آل زيدان7868******

67.4271جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33019اخصائية تمريضنوار عزام قفطان الشمري7873******

80.9211أكاديمية التميزفني أشعةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82724فنية اشعةندى علي عبداهلل الحربي7878******

69.7527معهد الشفاءتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79تربهوزارة الصحة27695فنية تمريضراميه محمد صالح بابكير7904******

59.9131جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة21479اخصائية تمريضحنان محسن بن محمد الغامدي7920******

55.5772االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73867فنية تمريضخديجه احمد ابراهيم عطيفي7921******

71.7871االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الوديعهوزارة الصحة43119فنية تخديرهاجر احمد بن جابر الهزوم7928******

53.8391مؤسسة تعليمية خارجيةتقنية حيويةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32530اخصائية مختبرعال صالح بن عبدالكريم سياقات7930******

58.6977االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المويهوزارة الصحة54205فنية تمريضامينه بابا ابوبكر كوليبالي7932******

62.411االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79خوعاءوزارة الصحة11402فنية تخديرفاطمه باقر بن محمد العلي7933******

58.641جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32249اخصائية تمريضاسماء نايف دحيم العتيبي7938******

65.6331كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32889اخصائية تمريضابتسام عبداهلل محمد البسيسي7942******

65.7532المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الباحهوزارة الصحة51559فنية تمريضسماره عبيداهلل بن مرزوق المولد7950******

61.682االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة17079فنية تمريضمها حسين محمد ابوجابر7960******

55.8933جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19404طبيب مقيمسكينه علي بن عبداهلل الزاهر7963******

81.1121جامعة الملك سعودالعالج الطبيعيالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20642اخصائية عالج طبيعيفاطمه راجح معيض البيشي7971******

71.8182أكاديمية التميزفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65009فنية تمريضفائزه ابراهيم احمد فالته7980******

69.6834المعهد الفني للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63666فنية تمريضنعمه عبداهلل حسين حكمي7983******

68.7361جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32920اخصائية تمريضعبير عبداهلل ضيف اهلل السلمي7986******

72.4571جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82808قابلةخديجه هادي عواض عسيري7993******

60.611جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33539اخصائية تمريضشريفه عامر علي عسيري7995******

74.2791جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32964اخصائية تمريضدعاء عادل عبدالستار ميزى7999******

74.0331جامعة حائلقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حائلوزارة الصحة40932قابلةمهاء سعود ناصر الرشيدى8003******

71.4671جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32456اخصائية صحة ورعاية فم واسناناشواق صالح محمد القحطاني8005******

67.521كلية الريادة للعلوم الصحيةعلوم التمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32912اخصائية تمريضبشاير حسن حسين زرقي8008******

56.6181جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20853طبيب مقيمفاطمه احمد بن عايش الغراش8013******

59.2884االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79تنومهوزارة الصحة82869فنية تمريضعائشه علي ابراهيم هتان8015******

63.1041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20252طبيب مقيمأطوار حسين علي العلي8026******

74.7931جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86راس تنورهوزارة الصحة15361طبيب مقيماالء علوي بن سعيد الصفواني8040******



55.4673معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة51998فنية تمريضاالميره طالل مفلح الصقور8055******

74.2413جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة6191طبيب مقيم اسناننوره معتوق بن منسى امان8063******

69.2271جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32523اخصائية تمريضدالل مبارك سعد الغامدي8069******

71.9391جامعة الملك سعودوبائيات صحة عامةالماجستير80الرياضوزارة الصحة32565اخصائي وبائياترؤى محمد احمد هجام8071******

63.1091جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32362اخصائية تمريضنوره محمد مهدي آل رشيد8076******

69.6538كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86عرعروزارة الصحة23835طبيب مقيم اسنانفهده عبدالهادي عليثه القحطاني8078******

71.1383جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحة9228صيدلىغدى زكريا بن محمد علي غالم8086******

59.5361مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20237طبيب مقيمدعاء عبدالرزاق مهدي بن الشيخ8099******

63.2691االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة24065فنية تمريضمريم محمد علي مغفوري8107******

65.631جامعة تبوكالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33715اخصائية تمريضداليا احمد محمد العطوي8124******

78.3822كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة22366طبيب مقيم اسنانمريم مهدي حمدي الرشيدي8142******

74.0481جامعة الملك عبدالعزيزاشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة19413اخصائية اشعةديمه فيصل محمد مال8147******

80.8931معهد التنمية العربيعالج طبيعيدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79الطائفوزارةالشئون االجتماعية346فني عالج طبيعيسكينه بنت مكي بن احمد الخميس8148******

72.26811جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة9142طبيب مقيم اسنانرقيه احمد بن حسن احبيل8149******

53.2278االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73856فنية تمريضنجال ابراهيم بن محمد دويدي8151******

70.9821الكليات الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63677فنية تمريضناديه عوظه ظافر الشهراني8160******

56.561جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32207اخصائية تمريضتهاني مرفوع فيحان العنزي8164******

76.1132أكاديمية التميزتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة57282فنية تمريضرحيم نور محمدروزى نيازي8165******

67.9155كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33437اخصائية تمريضساره ابراهيم بن مهدي البدن8167******

65.0871جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22251اخصائية تمريضاروى صالح سلمان المسعدي8204******

62.292جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33571اخصائية تمريضمها عامر احمد عسيري8209******

73.441جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32787اخصائية تمريضانشراح سعيد مساعد الثبيتي8213******

62.481جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33579اخصائية تمريضعزيزه زايد علي الكلثمي8230******

69.7681جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جازانوزارة الصحة81316قابلةرقية احمد حسن بت8234******

68.5871جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحة18210اخصائية تمريضرحمه احمد مغرم العمرى8240******

69.9931جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة21738طبيب مقيمندى ابراهيم صالح بن مرضاح8252******

55.5182االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة52000فنية تمريضهيام موسي محمد الكوسي8256******

77.122االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة74762فنية تمريضسلمى عبداهلل حمود ابوطالب8259******

69.8672االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة83147فنية تخديرساره يوسف بن محمد آل يوسف8260******

68.611جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63644قابلةشريفه حسين محمد آل درهم8264******

81.3531جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33396اخصائية تمريضمريم حسين بن عبداهلل الزيمور8275******

65.3843جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32886اخصائية تمريضنهال عبدالرحمن حامد كوشك8278******

81.1011جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة81028قابلةسميره عيسى طاير العرفجي8279******

65.781كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33911اخصائية تمريضساره مبارك محمد الدوسري8280******

60.641جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32314اخصائية تمريضصالحه محمد سعيد عسيري8282******

62.161جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32337اخصائية تمريضازهار هايل سالم العنزي8290******

58.081جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20225طبيب مقيمفاطمه محمد بن حسن آل زكريا8298******

55.2531جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19398طبيب مقيمزهراء عيسى بن عبداهلل العلي8302******

59.9016االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المجاردهوزارة الصحة73881فنية تمريضرحاب حسن يحي حكمي8313******

67.1913جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83الطائفوزارة الصحة9211صيدلىمالك ابراهيم بن الياس اسحاق8319******

74.563االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65062فنية تمريضتهاني عيدروس محمد مذكور8343******

70.9331جامعة الملك عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة22468اخصائية تمريضاريج عبدالرشيد عبدالستار بخش8349******

67.362جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21718اخصائية مختبرصالحه محمد شوعي ضامري8352******

63.013جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33582اخصائية تمريضامجاد معيض عبداهلل الشهراني8353******

70.691جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القطيفوزارة الصحة21184قابلةحوراء رضي بن ابراهيم آل رضي8355******

77.6714معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة68836فنية تمريضمنى جمعان علي القرني8358******

73.6532جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32560اخصائية تمريضسلطانه فروان بن خليف العنزي8368******

71.4751جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة80875قابلةمنى رزين بن ابراهيم عسيري8379******

67.2087جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83الطائفوزارة الصحة9212صيدلىزهراء علي بن حسن عباده8386******

67.214كلية ابن سينا األهليةطب األسنانالبكالوريوس86ضباءوزارة الصحة20908طبيب مقيم اسنانشهد عامر عبداهلل الشهري8388******

61.841جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32329اخصائية تمريضصباء علي مرزوق الدوسري8390******

51.7041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19383طبيب مقيمميثاق عبداهلل بن يوسف آل ربيع8392******

78.6591الكليات الصحيةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79رفحاءوزارة الصحة44199قابلةهناء عبداهلل عابر العنزي8408******

83.7561جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9324صيدلىبدور حسن ابراهيم آل حبيل8413******

65.4931االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة63535فنية تمريضمنى حامد محمد عسيري8415******

64.5878معهد هجر للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة30028فنية تمريضفاطمه بنت حجي بن محمد البراهيم8416******

54.1871جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة19681طبيب مقيممريم يوسف بن عمر المغنم8416******

68.4781جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحة17962اخصائية تمريضحاليه جابر عواض عسيري8418******

65.921جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23213طبيب مقيمزينب ابراهيم بن علي العبدي8426******

71.7931جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32489اخصائية صحة ورعاية فم واسنانمروه عبدالباقي مقبل الحجيلي8426******

65.610كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة23152طبيب مقيم اسنانسلطانه زامل عبدالرحمن المقرن8434******

67.523جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33436اخصائية تمريضسكينه بنت عبدالمحسن بن عبداهلل العبداهلل8436******

65.281جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33902اخصائية تمريضارحاب حسين حسن زعله8446******

71.3826جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86الباحهوزارة الصحة19491طبيب مقيم اسنانهتون عصام فواد عبدالباقي8449******

63.7214االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28508فنية تمريضداليا ابراهيم محمد شحار8458******

84.5831جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33404اخصائية تمريضيثرب محمد بن علوي الجراش8471******

69.0041جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارةالشئون االجتماعية616اخصائي تمريضوجدان سلطان طلق القرشى8487******

71.4281جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32943اخصائية تمريضذكرى عبداهلل عبده جياش8499******

48.7472جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثاروزارة الصحة72454قابلةحسينه حسين علي آل قفله8509******

58.3214االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة15388فنية تمريضنعمه ابراهيم موسي عطافي8513******

59.956االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة63525فنية تمريضاماني عثمان بن علي قرموش8523******

78.6721كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9091صيدلىزهراء صادق بن تقي الفرج8534******

74.2671جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بريدهوزارة الصحة83361قابلةهديل صالح عبداهلل الحربي8539******

66.1331جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83ابهاوزارة الصحة9299صيدلىليلى هيازع محمد البارقي8545******

55.682جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19401طبيب مقيمعلياء حسن بن مهدي الجنبي8546******

67.6276االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79املجوزارة الصحة71812فنية تخديرساره مختار محمد الخالد8549******

81.9661جامعة الملك عبدالعزيزاشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة19425اخصائية اشعةسحر محمد هاشم بدر8550******

65.8131جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33605اخصائية تمريضنوره احمد مفرح عسيري8563******

67.6271جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33615اخصائية تمريضفاطمه احمد مفرح عسيري8571******

64.8531جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32424اخصائية تمريضجوزاء ضاوي عايض العتيبي8575******

62.5724مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بيشهوزارة الصحة13671طبيب مقيم اسنانعرفه علي بن محمد آل محروس8588******

70.9924المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63683فنية تمريضابتسام عايد دايود العنزي8607******

60.9446االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79النماصوزارة الصحة63031فنية تمريضفاطمه عبده محمد سفياني8607******

69.5021جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23299طبيب مقيمعال خالد يوسف الكاظمي8629******

66.9061جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32471اخصائية تمريضاشواق بسام عوض األحمري8630******

71.8931جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33924اخصائية تمريضشروق احمد عيسى ضائع8639******

68.5851جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحة17963اخصائية تمريضعبير محمد علي العسيري8640******

82.9211جامعة الملك سعودالعالج الطبيعيالبكالوريوس80االحساءوزارةالشئون االجتماعية408اخصائية عالج طبيعيضحى جعفر بن أحمد أبوشاهين8655******

67.1131جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82748قابلةبدور احمد بن علي الشمراني8664******

74.8273جامعة تبوكفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حقلوزارة الصحة10077قابلةبدور متعب فرحان البلوي8673******

64.3441جامعة أم القرىالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32776اخصائية تمريضفاطمه يوسف ابراهيم العتيبي8681******

70.85414معهد السباعيتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63673فنية تمريضاماني مطلق بن محمد العتيبي8681******

64.3625جامعة الملك عبدالعزيزفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82744قابلةسهام قاسي بن عبداهلل السلمي8687******

67.9296جامعة الحدود الشماليةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الخرجوزارة الصحة81855قابلةحصه مكاتل بن البقار الرويلي8692******

77.8071جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83االحساءوزارة الصحة9337صيدلىزلفى موسى على الحجى8718******

66.9091مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23221طبيب مقيمفاطمه يوسف بن شبيب العلوي8725******

65.6472جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83المزاحميهوزارة الصحة8883صيدلىخلود ظافر محمد الشهراني8736******

70.151جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حائلوزارة الصحة25815قابلةنوره حمدان بن ربيع الشمري8753******

75.6661جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9270صيدلىأسماء سعد بن سليمان العنزي8758******

57.43414معهد المانع للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة74875فنية تمريضغاليه عبدالحميد بن جاسم الدريويش8790******

86.511جامعة الملك فيصلتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33443اخصائية مختبرايمان احمد بن مهدي آل عيد8804******

62.5587معهد التنمية العربيفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة67581فنية تمريضروابي راشد عليان الجهنى8811******

71.1472جامعة الطائفالمختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33575اخصائية مختبربشاير سعد بن مطلق الغامدي8820******

56.041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20838طبيب مقيمهاجر بنت محمد بن عبدالوهاب المؤمن8826******

60.5541جامعة طيبةالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24065طبيب مقيممشاعل هليل صالح الجهني8855******

70.611جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الجبيلوزارة الصحة27277قابلةزينب مساعد بن محمد االسود8856******

58.8075جامعة الملك خالدتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بالد رجال المعوزارة الصحة63521فنية تمريضميعاد محمد بن بكري الناشري8860******

71.2361جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9247صيدلىعهود ماضي ابراهيم الحربي8861******

68.162مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33438اخصائية تمريضزينب عبدالمحسن بن مهدي الزين8863******

76.9661جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة22000اخصائية تمريضسكينه بنت مهدي بن منصور الناصري8877******

68.0072جامعة تبوكتقنية المختبراتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21754اخصائية مختبرأسماء مرزوق مبروك القرني8881******

55.2532جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة23053اخصائية تمريضنوره فيحان بن عياد العتيبي8889******

65.986االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة67597فنية تمريضروان عدنان عبداهلل بخارى8890******

67.6271جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33614اخصائية تمريضمنيره محمد عائض الشهراني8921******

57.761جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32228اخصائية تمريضتمام على عبداهلل العنزي8929******

61.8281جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33835اخصائية تمريضرباب محمد سالم احمد8933******

69.6061جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32525اخصائية تمريضميعاد عبداهلل مهل العنزي8935******

54.8278االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الماوينوزارة الصحة17022فنية تمريضجميلة علي محمد سفياني8937******

78.6441جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83مكةالمكرمةوزارة الصحة9210صيدلىاماني مبارك بن حمادي الصاعدي8946******

69.8621جامعة الملك خالدتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79بلجرشىوزارة الصحة51496فنية تمريضرنا ناصر بن خلف األكلبي8953******

69.4962جامعة حائلفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79موققوزارة الصحة34404قابلةمنى خلف طاري الشمري8964******

66.4082جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33446اخصائية صحة ورعاية فم واسنانهيام جواد عبدرب الرسول البشر8966******

57.281جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32215اخصائية تمريضصالحه علي منصور شماخي8970******

82.8191االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79االحساءوزارة الصحة45633فنية تمريضوجدان بنت عبداهلل بن علي البطي8975******

61.7571جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79نجرانوزارة الصحة41880قابلةعبير سعيد بن صالح اليامي8978******

53.0161مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19387طبيب مقيمزينب علي بن حبيب غالب8981******

70.3144جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33447اخصائية تمريضسكينه حسن بن حبيب آل شاهين8986******

70.4553جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة26طبيب مقيم اسنانريهام محمد علي العامودي8986******

51.361مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة18833طبيب مقيمزينب محمد بن عبدالكريم الفرج9004******

67.841جامعة نجرانالتمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحة33770اخصائية تمريضرنده سعيد سامر اليامي9011******

83.6921االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79االحساءوزارة الصحة84349فنية تمريضبتله بنت خليفه بن علي البحراني9014******

59.21جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32263اخصائية تمريضتهاني محمد احمد الغامدي9015******

50.681جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23022طبيب مقيمامانى طاهر بن مصطفى برناوي9019******

74.5571جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86الدوادمىوزارة الصحة14876طبيب مقيم اسنانغاده موسى سليمان العنزي9019******

67.4642كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32346اخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه محمد بن سليمان البلوي9024******

62.882جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83بريدهوزارة الصحة9342صيدلىنوره عبدالرزاق زبين العنزي9026******

57.2337جامعة طيبةتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ثريبانوزارة الصحة72306فنية تمريضبشاير عياد علي الطرياني9027******

60.561جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33822اخصائية تمريضمشاعل محمد حسن العقيلي9030******

77.9213كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الرمحيهوزارة الصحة4794طبيب مقيم اسنانغدير علي بن حسن الجنوبي9031******

58.883جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21661اخصائية تمريضريم احمد محمد عسيري9040******

73.923االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63713فنية تخديرحوراء حسين بن عبدالكريم العليوات9043******

59.7041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة12857طبيب مقيمصديقه محمود محمد باحاذق9044******



65.2594مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86املجوزارة الصحة19128طبيب مقيم اسنانروانا محمد بن سعيد بامانع9063******

58.161جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79نجرانوزارة الصحة14978قابلةروان يحي بن عبداهلل آل النصب9067******

69.5361جامعة الملك خالدالصيدلةالبكالوريوس83ابهاوزارة الصحة9305صيدلىعلوه احمد علي عسيري9079******

55.5735جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32172اخصائية تمريضرحمه عبدالرحمن علي الشهري9088******

78.7921المعاهد االهلية الصحيةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79العيصوزارة الصحة43061فنية تمريضحنان رباح حمود العنزي9089******

80.6221االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة69755فنية تمريضصالحه حسن ملهي داحش9091******

65.1585االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ظلموزارة الصحة60945فنية تمريضمشاعل سحمان محمد العنزي9096******

60.5071كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32302اخصائية صحة ورعاية فم واسنانروان خالد عثمان القاضي9099******

71.681جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32546اخصائية تمريضهناء هليل ثنيان العنزي9101******

52.161جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحة20178طبيب مقيموعد عبداهلل بن سعد الجبيره9104******

71.1811جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33022اخصائية تمريضجميله مالح محسن الزيني9105******

69.3361المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79خميس مشيطوزارة الصحة24044فنية تمريضميعاد معيض بن محمد القحطاني9112******

69.7382جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32412اخصائية صحة ورعاية فم واسنانأشواق جلعود جاسر العنزي9115******

65.8011االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة58283فنية تمريضهدي محمد علي سمكري9119******

73.5872جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83السعيرهوزارة الصحة1991صيدلىعلياء حسين بن منصور الشماسي9127******

69.1421جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82801قابلةوفاء سليمان صالح الوابصي9139******

56.6055االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة63224فنية تمريضنهى هادي عثمان حكمي9139******

76.3327االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79ثاروزارة الصحة72554مساعدة صيدليدانة عبدالرحمن بن عبداهلل السالم9158******

82.3891االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79المدينةالمنورةوزارة الصحة27404فنية تمريضأشواق محمدمدني عبدالعزيز ابراهيم9168******

82.5481مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33403اخصائية تمريضفاطمه حسين بن محمد الطريفي9170******

72.1212جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33626اخصائية تمريضرحاب أحمد مناع القرني9174******

72.6433جامعة أم القرىطب المختبراتالبكالوريوس80خميس مشيطوزارة الصحة19617اخصائية مختبرنوره يعقوب بن ابراهيم مترو9175******

73.3864االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة12113فنية تمريضرباب أحمد بن هاشم االحمد9176******

67.7681جامعة جازانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جازانوزارة الصحة26317قابلةايمان ابكر عثمان عقيلي9179******

61.5577جامعة طيبةقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79االحساءوزارة الصحة84339قابلةسعدى منيع اهلل سعد المطيري9185******

69.9732جامعة الملك خالداشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23156اخصائية اشعةأريج علي بن غرامه بن محمد9187******

57.284جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32217اخصائية تمريضمها فؤاد بن حسن بوجباره9202******

75.3941كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33734اخصائية تمريضاماني زيد حماد العطوي9219******

75.9182جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32376اخصائية مختبرحنين علي عبداهلل العوفي9230******

73.8052جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83الطائفوزارة الصحة9218صيدلىاسماء سعود سائر العتيبي9231******

73.5973جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86ساجروزارة الصحة18561طبيب مقيم اسنانرزان شفيق ابراهيم العقيلي9241******

63.1091جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20253طبيب مقيمأمل عبدالمنعم بن حسن الخنيزي9258******

66.5611جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63624قابلةحليمه رزين بن ابراهيم عسيري9267******

82.0591جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32790اخصائية تمريضحصه مبارك زمام الجعيد9271******

61.9933جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20681اخصائية تمريضفاطمه علي عبداهلل آل سحيم9271******

61.761جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32327اخصائية تمريضنوره عبداهلل عامر النهدي9300******

61.471جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة19920قابلةفاطمه محمد أحمد عسيري9310******

67.2077جامعة تبوكقبالةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بريدهوزارة الصحة20673قابلةمستوره سالم محمد البلوي9311******

76.6718االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة67907فنية تمريضعفاف بنت علي بن ابراهيم آل ذاهب9314******

71.3424كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب األسنانالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22386طبيب مقيم اسنانزمزم بنت عبداهلل بن احمد البحراني9324******

81.8011جامعة الملك سعودالخدمة االجتماعيةالماجستير80الرياضوزارة الصحة383اخصائية اجتماعيةنوره ظاهر صقر العنزي9332******

54.5072جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19390طبيب مقيمبشاير عبداهلل بن علي الدبيسي9348******

58.321جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20226طبيب مقيمايمان محمد بن عبداهلل البشر9357******

63.121كلية بريدة األهليةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83بريدهوزارة الصحة9343صيدلىوفاء سليمان عبداهلل السلمان9367******

63.9113المعهد الفني للتدريب الصحيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة28518فنية تمريضنوال يحي سالم الفيفى9368******

60.5221جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة16004طبيب مقيمخلود زويد زايد الخالدي9378******

66.0271االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة58293فنية تمريضميسون هادي عثمان يامه9379******

68.6931جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرسوزارةالشئون االجتماعية621اخصائي تمريضمالك فيصل هويدي المطيري9385******

74.7971جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة80908قابلةنوره ناصر محمد الثوابي9391******

61.811جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33560اخصائية تمريضشفياء سعيد محمد االسمري9413******

562جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32204اخصائية تمريضسمر حسن بن عقيل الشهري9414******

55.361جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة19400طبيب مقيمفاطمه محمد بن رضي المغسل9417******

73.9441جامعة الملك خالدفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة63680قابلةصالحه عبداهلل بن سعيد عسيري9427******

73.1211كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةصحة الفم واألسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32555اخصائية صحة ورعاية فم واسنانغاده فايز بن سعيد بن جسار9435******

55.1471جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22874اخصائية تمريضعفاف محمد بن سعود المطيرى9441******

58.1279االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القريع بني مالكوزارة الصحة17383فنية تمريضفاطمة يحيى على مشرقي9448******

50.41مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة11515طبيب مقيمساره عبدالعزيز بن محسن الشيوخ9460******

82.5925االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الرياضوزارة الصحة37213فنية تمريضزهراء علي بن احمد بوصالح9483******

60.241جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33810اخصائية تمريضفاطمه حسن علي حلوي9487******

62.4632االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة30172فنية تمريضعائشه سلمان عيد العطوي9488******

65.1671جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32865اخصائية تمريضعزيزه عمر علي البيشي9492******

65.1412جامعة سلمان بن عبدالعزيزالمختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة17344اخصائية مختبرمها فرحان يحي حمدي9501******

53.7282االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة48451فنية تمريضمريم ابراهيم حسين جعفري9502******

73.0635جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86رفائع الجمشوزارة الصحة12814طبيب مقيم اسنانمنيره سعود عبدالعزيز الصعنوني9505******

73.761االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65056فنية تمريضبشائر بشير احمد غبين9507******

83.1912معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79االحساءوزارة الصحة84260فنية تمريضلعيا حسن بن علي السيهاتي9508******

801االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79بدروزارة الصحة36340فنية تخديرصفيه جعفر بن محمد الرضوان9528******

65.3041جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20739اخصائية تمريضبشائر حسن عبدالحميد ابوعيده9528******

66.0081جامعة جازانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جازانوزارة الصحة4864قابلةدانيه عبداهلل عايض وافي9537******

79.4171جامعة الملك فيصلتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32497اخصائية مختبرهند بنت عبداهلل بن سليمان الكهالن9554******

77.2381كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32590اخصائية تمريضفاطمه راشد بن صالح العنزي9554******

75.6141كلية ابن سينا األهليةطب األسنانالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23068طبيب مقيم اسنانشيماء زهير ابن حسن قاضى9556******

57.6021كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة6964طبيب مقيمعهود احمد احمد حدادي9568******

59.922جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33526اخصائية تمريضتهاني محمد على االسمري9568******

67.4011جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32483اخصائية تمريضمريم مجدل بن ملهي العتيبي9573******

562جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32196اخصائية تمريضاحالم محمد على األسمري9574******

79.3871جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحة9094صيدلىأزهار علي بن محمد هجول9578******

57.842جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32229اخصائية تمريضالبندري علي بن متعب المطيري9597******

60.2538جامعة طيبةتمريضدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الباحهوزارة الصحة2739فنية تمريضفرحه عبداهلل علي الجهني9599******

70.2937جامعة سلمان بن عبدالعزيزعلوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80السليلوزارة الصحة15973اخصائية مختبرأشواق سعود جويعد العنزي9618******

73.9534مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86رفحاءوزارة الصحة8439طبيب مقيم اسنانرقيه عبدالرزاق بن جعفر آل دبيس9622******

63.1181االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة20152فنية تمريضفاتن موسي ابراهيم الجعفري9622******

70.721االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةالتخديردبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79جازانوزارة الصحة82961فنية تخديرشعاع محمد احمد باصهي9624******

58.4932معهد السباعيتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة74876فنية تمريضمرام جزاء عويض العنزي9625******

63.651جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33591اخصائية تمريضمنال يحي بن موسي عسيري9629******

76.148االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79سبت العاليهوزارة الصحة32245مساعدة صيدليليلى حسين بن صالح آل حميد9631******

76.091جامعة الملك سعودالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9272صيدلىخوله محمد حسن القرني9631******

65.732جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79ابهاوزارة الصحة28502قابلةعقيله حسن عقيل كناني9642******

65.3871كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32887اخصائية تمريضفاطمه محمد سعد الشمراني9658******

60.3919االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة73916فنية تمريضالهام هادي بن خميس مدخلي9670******

59.041جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32261اخصائية تمريضحنان على عبيد القحطاني9671******

65.651جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارةالشئون االجتماعية632اخصائي تمريضهدى علي سالم االسمري9676******

79.6091جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةعلم النفسالماجستير80حائلوزارةالشئون االجتماعية581اخصائي نفسيندى عبدالرحمن محمد الرزيحي9679******

67.6823جامعة الملك عبدالعزيزقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الطائفوزارة الصحة3475قابلةنجاه علي حسين العمري9689******

84.9243االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القنفذهوزارة الصحة82706مساعدة صيدليليلى عبداهلل بن احمد آل ناصر9692******

69.391كلية ابن سينا األهليةالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة13077اخصائية تمريضحياة ابراهيم حبيب مغربى9694******

75.3522جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80هباوزارة الصحة14383اخصائية مختبرنوره بخيت حضيري المحمدي9698******

61.3313جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33557اخصائية تمريضفاتن علي محمد الشهري9698******

57.0213المعهد السعودي األلماني للعلوم الصحيةتمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79نجرانوزارة الصحة74864فنية تمريضأمينه الفتيني مسعود البيشي9701******

60.561جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الزرقوزارة الصحة17460اخصائية تمريضهالء عبداهلل حسن القحطاني9711******

53.878معهد المواساة للعلوم التطبيقيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79سراه عبيدهوزارة الصحة30141فنية تمريضرانيا محمد بن علي العلوي9714******

57.761جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23031طبيب مقيمأميمه توفيق بن عبدالرحمن العماني9720******

69.1461جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة18373طبيب مقيمغدير عادل محمد بنجر9728******

62.4071جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33867اخصائية تمريضعهود على احمد شتيفي9739******

72.481جامعة الملك سعودرعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32511اخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه عبدالرحمن حسن الشهري9740******

67.9382جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9351صيدلىافنان احمد بن حمود اليوبي9743******

67.4132جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21730اخصائية مختبرعائشه علي حسن حسن9749******

72.8391جامعة الملك سعودالصيدلةالبكالوريوس83الرياضوزارة الصحة9258صيدلىتهاني ناصر عبداهلل الصفيان9752******

78.8291جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33157اخصائية مختبرخديجه محمود مصطفى الشنقيطي9762******

49.289معهد هجر للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79القريع بني مالكوزارة الصحة10562فنية تمريضمريم يوسف بن حسين العطيه9764******

82.0071المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الرياضوزارة الصحة1886فنية تمريضصالحه شاهي مفضي العنزي9765******

67.582جامعة نجرانقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79العزيزيهوزارة الصحة76191قابلةبشاير محمد عوض آل حترش9768******

69.3532جامعة الباحهقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79جازانوزارة الصحة81260قابلةخوانده محمد حسين المقعدي9771******

65.8281كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32890اخصائية تمريضعفراء محمد عبداهلل عبدالرحمن9785******

74.5633المعهد الفني للتدريب الصحيالصيدلةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79بطاطوزارة الصحة17141مساعدة صيدليزهراء عبداهلل بن علي ال عامر9788******

59.044جامعة سلمان بن عبدالعزيزالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة21723اخصائية تمريضشرعاء علي بن رويس آل سريع9788******

61.8472االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة19939فنية تمريضانتصار علي احمد عقيلي9791******

61.9091جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23046طبيب مقيمرفيف غازي عبدالمجيد الصائغ9793******

59.761جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32284اخصائية تمريضشيخه رشيد علي بن موزان9797******

73.5023جامعة طيبةتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80حائلوزارة الصحة33014اخصائية مختبرندى معال حضيري الجهني9800******

63.731جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80احد رفيدهوزارة الصحة19646اخصائية تمريضمطره محمد اسعد الحريصي9816******

73.6312أكاديمية التميزفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الطائفوزارة الصحة13472فنية تمريضهدى خالد محمدعلي الخيبري9816******

83.9733االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني الصيدلةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة68871مساعدة صيدليابتهال محمد بن جاسم آل محفوظ9819******

74.8611جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83مكةالمكرمةوزارة الصحة9205صيدلىتهاني سعيد بن صالح باصحيح9820******

71.5384االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة63687فنية تمريضزينب بنت علي بن احمد المتعب9824******

76.9011كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة34001اخصائية تمريضجميله شطيط بن مفلح الحربي9826******

70.7441جامعة جازانتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة20918اخصائية مختبرجميله علي بن علي والبي9829******

74.7611جامعة نجرانفني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79صبياءوزارة الصحة43928قابلةزينب عبده علي زغيبي9845******

62.3081جامعة جازانالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33846اخصائية تمريضبشرى حسين بن حسن مسملي9850******

66.8713جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحة9348صيدلىريما مشهور بن عبدالملك الشريف9851******

60.7644جامعة الملك عبدالعزيزقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79القنفذهوزارة الصحة82738قابلةاثمار عبيداهلل منصور الشريف9852******

75.0121جامعة أم القرىالصيدلةالبكالوريوس83مكةالمكرمةوزارة الصحة9208صيدلىيارا خالد بن قربان خان9871******

78.2241جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24066طبيب مقيممرام شمس الدين بن اسماعيل كلنتن9886******

66.8681جامعة جازانقبالةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79صبياءوزارة الصحة1484قابلةنسرين ناصر عقيلي صلهبي9898******

75.7211جامعة الملك سعودعلوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32343اخصائية مختبرهياء جنيدل ابراهيم الجنيدل9899******

62.721جامعة الملك خالدالتمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20701اخصائية تمريضبشائر زائد علي البيشي9915******

69.3681االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية79رنيهوزارة الصحة34493فنية تمريضهند حمدان مطر الشلوي9917******

56.081جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة4829طبيب مقيمعزوف احمد محمود غبان9922******

59.9031جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23042طبيب مقيممرام محمد عبداهلل جبوع9923******

74.9332جامعة تبوكقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79حقلوزارة الصحة24818قابلةسوزان سليمان سالم الشهري9927******

74.1172جامعة الملك خالدقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الرياضوزارة الصحة73609قابلةغاليه طالع شار عسيري9948******

61.3295االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الفرشهوزارة الصحة53022فنية تمريضامنه شوعي ابراهيم محمد9955******



58.7913االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةفني التمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79باللحمروزارة الصحة55126فنية تمريضفاطمه فردوس بن محمد قارون9959******

71.2571االكاديمية الدولية للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79الواديينوزارة الصحة6754فنية تمريضسميره مفرح علي الشهري9960******

72.2791جامعة الطائففني القبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الرياضوزارة الصحة73565قابلةاحالم شيمي ثايب المطيري9966******

48.21مؤسسة تعليمية خارجيةالصيدلةالبكالوريوس83تبوكوزارة الصحة9360صيدلىمنيره فرحان عواد العطوي9976******

67.22جامعة الدمامقبالةدبلوم ثالث سنوات وستة اشهر بعد الثانوية79الدماموزارة الصحة70451قابلةمستوره ظافر عوضه االحمري9977******

72.0673المعهد العربي للعلوم الصحيةتمريضدبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية79ابهاوزارة الصحة65011فنية تمريضروان مقبل احمد البعيجي9980******

71.781كلية ابن سينا األهليةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32952اخصائية تمريضعزيزه عبداهلل علي الجيزاني9988******

64.7521كلية الريادة للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32844اخصائية تمريضاسماء احمد ابراهيم الشبيلي9996******


