
ترتيب رغبة المتقدمالنقاطالمؤسسة التعليميةالتخصصالدرجة العلميةالمرتبةالمنطقةالجهةرقم الوظيفةالوظيفةاالسمالسجل المدني

64.3281كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32242اخصائي تمريضوليد ملفي سعيد المطيري0004******

67.522جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32374اخصائي تمريضموفق سعد بن عبدالعزيز اليحي0051******

68.3731جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32407اخصائي تمريضخالد بن غنام بن سراح المطيري0084******

70.2721كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32495اخصائي تمريضراشد فهيد عبداهلل السهلي0102******

59.5892مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة33056اخصائي تمريضانور محذاف عكاش الرويلي0106******

59.523جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22230اخصائي تمريضسلمان محمد بن يوسف الحربي0110******

67.0881مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22377طبيب مقيممحمد علي بن حجي الهاشم0127******

75.841جامعة المجمعةالعالج الطبيعيالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة1542اخصائي عالج طبيعيعبدالمجيد براهيم سلوم العثمان0179******

53.5471جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة1485طبيب مقيمعبدالرحمن سعد عبدالرحمن الزهراني0187******

68.3041جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة21506طبيب مقيمفراس صالح بن عبدالعزيز القنيعير0193******

52.286مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة20668طبيب مقيم اسنانمحمد سعيد بن محمد الشهراني0199******

61.5445مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الزلفىوزارة الصحة618طبيب مقيم اسنانسطام محمد فيحان العتيبي0209******

60.4481جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32770اخصائي تمريضبندر ابن عيضه ابن حامد العصيمي0219******

54.5072جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19073طبيب مقيمعلي حسين بن عبداهلل آل شهاب0229******

55.681جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22816طبيب مقيماحمد حسن بن أحمد الزعقاني0245******

67.6861جامعة القصيمالبصرياتالبكالوريوس80رابغوزارة الصحة15762اخصائي بصرياتياسر ابراهيم بن سليمان الزراج0296******

53.9731جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22797طبيب مقيمعبداهلل احمد محمد عسيري0328******

60.161جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22818اخصائي تمريضعبدالعزيز صالح ابن سليمان العنزي0342******

60.8211مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة23412طبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عثمان احمد اليحياوي0344******

77.761جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32583اخصائي تمريضعبداهلل بركه طليع المطيري0396******

82.6721كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالمختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرياضالدفاع المدنى4اخصائي مختبرعبداهلل صالح علي الصالحي0418******

61.361جامعة الملك سعودعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22962اخصائي تمريضممدوح خلف ثواب المطيري0427******

59.842جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22806اخصائي تمريضعبدالرحمن محمد عبداهلل العمر0457******

52.78413مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6740طبيب مقيم اسنانعبداهلل محمد بن جابر القاضي0464******

64.6744كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الحرمليهوزارة الصحة20156طبيب مقيم اسنانعبدالرحمن سليمان محمد الحصان0483******

62.7841جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة17498طبيب مقيمسمير محمد بن عيد الجهني0498******

63.5971مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة3207طبيب مقيم اسنانحاتم سعيد عائض القحطاني0528******

58.1395كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المضيلفوزارة الصحة21825طبيب مقيم اسنانوليد علي منصور ابو غرامه0548******

61.921جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22998اخصائي تمريضخالد معدي رجاء العتيبي0569******

53.7831جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة1764طبيب مقيماسامه محمد سعيد عسيري0574******

61.288جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة24011طبيب مقيم اسنانرابح حامد عويجان العنزي0655******

59.7821جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة4360طبيب مقيمعالء فهد محمديوسف بنجابي0700******

61.311مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22212طبيب مقيمزكريا عبداهلل بن عبدالمحسن الصعيليك0708******

64.2531جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20131طبيب مقيمسعيد عمر سعيد باهبري0758******

77.3911مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة21657طبيب مقيميوسف بن صالح بن يوسف اللحيدان0812******

62.82جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة23034اخصائي تمريضتركى بدر بن سليمان الحميداني0822******

565مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86المذنبوزارة الصحة14380طبيب مقيم اسنانراجح عبداهلل بن راجح الدوسري0833******

77.4511كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32561اخصائي تمريضعلي سعد مبارك الدوسري0858******

64.1021جامعة طيبةالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24062طبيب مقيمعلي احمد على جريد0884******

61.041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86سيهاتوزارة الصحة19747طبيب مقيممنصور محمد بن منصور آل ربح0903******

61.361جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22974اخصائي تمريضطاهر محمد عبداهلل السبيت0973******

52.81جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19070طبيب مقيممحمد سعيد محمد العلوي0995******

64.0082كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32231اخصائي تمريضنايف عبيداهلل بن سعد العنزي1002******

63.8921جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20130طبيب مقيمطارق محمد سالم الشمري1012******

59.282جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة22176طبيب مقيممؤيد محمد بن سعيد الشخل1012******

67.7331جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32385اخصائي تمريضمحمد عبده محمد مجرشي1019******

57.4551جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة22767طبيب مقيمفارس سعيد محمد المالكي1073******

58.561جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23840طبيب مقيمعبدالكريم بن مانع بن علي القحطاني1099******

63.1941مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20099طبيب مقيميزيد محمد عبدالكريم الجربوع1107******

53.29مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6777طبيب مقيم اسنانعلي سعد بن احمد السالم1133******

60.161جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22830اخصائي تمريضخالد عناد براز العتيبي1166******

62.1161جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة8255طبيب مقيماحمد عبداهلل محمدحسن مجددي1198******

80.6661كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة33991اخصائي تمريضعلي بن محمد بن خلف العازمي1251******

56.481جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86محايل عسيروزارة الصحة22693طبيب مقيمعبده علي بن حسن الضوان1280******

61.8721مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24058طبيب مقيميزيد هادي عبداهلل الحربي1299******

62.7981جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة18123طبيب مقيمحامد مساعد زيد الشريف1315******

56.481كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة2740طبيب مقيممحمد عيظه أحمد الزهراني1331******

60.484مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الشفاءوزارة الصحة6989طبيب مقيم اسناناحمد حمد احمد جيالن1336******

61.3211كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة6173طبيب مقيمفهد محمد يسلم بامحرز1375******

65.0621جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20135طبيب مقيمابراهيم عبداهلل بن ابراهيم النشمي1401******

60.21مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22278اخصائي تمريضاحمد حمزه ابراهيم خواجه1431******

54.9332جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14142طبيب مقيمعبداهلل محمد عبداهلل الحذيفه1451******

69.7361مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة23430طبيب مقيم اسنانعمر احمد عمر غالم1473******

621مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19075طبيب مقيممرتضى هاشم بن شرف العوامي1480******

55.14711جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21355اخصائي تمريضمرزوق نجاء بن مسعود العتيبي1510******

62.642جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33573اخصائي تمريضبندر سعيد علي الشهراني1550******

71.1232كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33166اخصائي تمريضعلي عبيد عتيق الحربي1576******

49.5561مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة1466طبيب مقيمنشوان محمد طه عبداهلل1598******

62.6061مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32660اخصائي تمريضحسام زياد بن محمد ابوجعب1606******

54.5444مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة20737طبيب مقيم اسنانفيصل عبداهلل حمدي امان1624******

80.5681جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23928طبيب مقيممنير بن احمد بن ابراهيم ابوكبوس1650******

66.6721مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86العماريهوزارة الصحة15845طبيب مقيممتعب ندى سعيد العتيبي1676******

60.9082كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32638اخصائي تمريضخالد محمد طيب مشلوي1687******

60.0761جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20054طبيب مقيمفيصل عبدالعزيز سعود المرعضي1701******

56.887جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33540اخصائي تمريضنايف عبداهلل مهرمس الخثعمي1717******

129صيدلىحمد فليح عواد العوفي1842******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
75.842كلية بريدة األهليةالصيدلةالبكالوريوس83بريده

65.4133جامعة الدمامطب األسنانالبكالوريوس86الرفيعهوزارة الصحة514طبيب مقيم اسنانحسن احمد بن عبدالمحسن الشايب1843******

62.361جامعة حائلعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة23022اخصائي تمريضفهد منور زبن العتيبي1857******

55.1083مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86العيصوزارة الصحة11449طبيب مقيم اسنانعبدالرحمن مصطفى حسن قواص1872******

69.6531جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32484اخصائي تمريضماجد عبدالرحمن فهد السويقي1903******

61.3441مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة1274طبيب مقيم اسنانفتحي صالح بن الهام شهاب الدين1905******

69.2271جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32462اخصائي تمريضثامر زياد بن شحيبان الرشيدي1938******

65.2831جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20143طبيب مقيمفهد محمد بن عمر باقروان1975******

52.6931جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23094طبيب مقيمعيدان بخيت بن خاتم المالكي1991******

64.8372كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الخرجوزارة الصحة2234طبيب مقيم اسنانبدر عبدالعزيز سعد البواردي2020******

52.2671جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86محايل عسيروزارة الصحة22691طبيب مقيمسالم جابر محمد العسيري2035******

64.4781مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22375طبيب مقيممصطفى ابن علي ابن عبداهلل الحاجي2041******

68.481جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32418اخصائي تمريضبدر مدله حمود المطيري2044******

60.1231جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23217طبيب مقيمناصر احمد محمد كريري2049******

63.751جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة21711طبيب مقيمرشاد عبد اهلل سمران السلمي2079******

56.41جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20822طبيب مقيمأحمد ميثم بن احمد الناصر2142******

64.6971مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الخبروزارة الصحة16913طبيب مقيمعلي نزار بن محمد سعيد الخنيزي2153******

65.9481كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32891اخصائي تمريضعبدالرحمن حميد حامد السلمي2187******

57.921جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة2859طبيب مقيمايمن محمد بن احمد ميرةمرداد2226******

66.4221جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20149طبيب مقيمعمر كايد سرور العتيبي2292******

62.721مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة23120طبيب مقيم اسنانعبداالله عبداهلل عواد الحربي2358******

57.361جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحة21045طبيب مقيممحمد عبداهلل سعد الشهراني2363******

48.9041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86بلجرشىوزارة الصحة20632طبيب مقيمجمال علي عبداهلل الغامدي2364******

61.766مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86رفائع الجمشوزارة الصحة10481طبيب مقيم اسنانعباس حسن بن عبداهلل العامر2369******

57.361كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23099طبيب مقيممحمد سفر ماضي العتيبي2437******

49.764مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة2836طبيب مقيم اسنانحمد ماجد حمد العتيبي2457******

65.2241مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86البجاديهوزارة الصحة15294طبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محسن بن حمد العتيبي2464******

65.9471كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ضرماءوزارة الصحة17246طبيب مقيم اسناننايف احمد عبدالكريم الرميان2483******

55.361جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86بالد رجال المعوزارة الصحة17735طبيب مقيمعائض محمد حسن عسيري2584******

57.7561مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22195طبيب مقيمعلي بن محمد بن علي الدريس2597******

53.0725مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86املجوزارة الصحة20904طبيب مقيم اسنانمحمود عبداالله بن محمود خطيري2604******

68.442جامعة الملك عبدالعزيزطب األسنانالبكالوريوس86الجموموزارة الصحة7684طبيب مقيم اسنانعادل محمد زايد الشهري2612******



64.4895مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة14403طبيب مقيم اسنانمحمد زبن باص الشمري2641******

77.8562كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحة33980اخصائي تمريضمحمد عبداهلل محمد الناصر2654******

52.2084مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة19984طبيب مقيم اسنانعبدالرحمن خالد عبدالعزيز تركستاني2667******

132صيدلىعبدالرحمن عبداالله بن طالع الشاعري2669******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
74.5253جامعة القصيمالصيدلةالبكالوريوس83الرياض

65.7881كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32880اخصائي تمريضمحمد سفر معيوف الفهمى2701******

70.0831كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32957اخصائي تمريضعبدالعزيز صالح محمد العمودي2715******

60.565جامعة الملك خالدطب األسنانالبكالوريوس86ثربانوزارة الصحة891طبيب مقيم اسنانيحيى حسن يحي عسيري2717******

59.0981مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة23408طبيب مقيم اسنانعاصم جبريل علي حوباني2733******

50.9871جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86الرونهوزارة الصحة2768طبيب مقيمعبده علي علي كعبي2752******

63.6483جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32671اخصائي تمريضسعيد علي سفر الزهراني2778******

57.363جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33430اخصائي تمريضسعد محياء بن جبر المطيري2779******

69.9831مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23246طبيب مقيمجهاد قاسم بن أحمد الصفواني2846******

76.2392كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32550اخصائي تمريضفهد بن علي بن عبدالرحمن الشايع2862******

54.721جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة20867طبيب مقيمرامي ابن جميل ابن محمد بوجباره2893******

57.21جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23836طبيب مقيمعبدالرحمن سعد عايض سليمان2897******

54.6829مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6816طبيب مقيم اسنانمحمد خالف مطيران الظفيري2909******

65.441مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الدوادمىوزارة الصحة18567طبيب مقيم اسنانعادل فهد مازن العتيبي2934******

62.722جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86النماصوزارة الصحة17608طبيب مقيم اسنانأحمد سليمان حسين الفيفي2940******

56.082مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ظلموزارة الصحة17300طبيب مقيم اسناننايف مفرح بن مذكر السبيعي2964******

56.4351مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24052طبيب مقيماحمد عبدالعزيز زارع المحمدي3010******

63.041كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32869اخصائي تمريضمحمد حمدان سافر المطيري3015******

63.3937كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86عروىوزارة الصحة19201طبيب مقيم اسنانحاتم خالد سعيد االحمري3057******

66.5874جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة23148طبيب مقيم اسنانزهير علي سعيد الغامدي3073******

77.4721كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32572اخصائي تمريضعادل يحيى بن حسن جبران3097******

78.1492كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارةالشئون االجتماعية615اخصائي تمريضعلي محمد علي العصبي3098******

59.1795كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة21252طبيب مقيم اسنانعبداهلل صالح احمد هباد3101******

66.0971جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32264اخصائي تمريضأحمد ابراهيم احمد العمر3124******

70.321جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة21725طبيب مقيم اسناناحمد يحي محمد الزهراني3140******

81.3732كلية العناية االهلية للعلوم الطبيةالعلوم االشعاعيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحة10723اخصائي اشعةصالح عبيد هالل العنزي3142******

60.1445مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة19433طبيب مقيم اسنانياسر فهد عبدالغنى مقليه3160******

63.0316مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الزلفىوزارة الصحة12781طبيب مقيم اسنانغانم فهاد عبدالهادى السبيعى3167******

70.5071جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الفيضوزارة الصحة10951طبيب مقيم اسنانمسفر صالح محمد الوادعي3190******

69.0131جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32440اخصائي تمريضثامر دواس بن ثامر الدعجانى3197******

78.331مؤسسة تعليمية خارجيةالصيدلةالبكالوريوس83ينبعوزارة الصحة1953صيدلىعبداهلل عبدالرحمن بن عبيد الكويكبي3320******

64.2133كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86مراتوزارة الصحة19180طبيب مقيم اسنانحسان رسالن زكي العالوي3326******

64.0834مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة23128طبيب مقيم اسنانمهند حسين عقيل جار3339******

59.761جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22794اخصائي تمريضمتعب سلمان سعدون المطيري3367******

60.241جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22842اخصائي تمريضمعاذ مسفر ابن عبداهلل الغامدي3394******

56.410جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21379اخصائي تمريضمبارك سالم مشعان العتيبي3410******

61.692جامعة الملك سعودالبصرياتالبكالوريوس80سراه عبيدهوزارة الصحة1223اخصائي بصرياتسلطان عبدالرحمن محمد القحطاني3418******

73.121جامعة المجمعةتقنية االجهزة الطبيةالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة2865اخصائي اجهزة طبيةأحمد ذويبان بن نائر المطيري3476******

50.1332جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33870اخصائي تمريضحسن أحمد حسن عقيلي3484******

60.4411كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة5008طبيب مقيممعاذ سمير احمد منصورى3527******

60.1161جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة4801طبيب مقيممصعب محمد سعيد الغامدي3543******

61.610مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الزلفىوزارة الصحة10048طبيب مقيم اسنانحمدي عبداهلل محمد الطخيس3548******

59.041كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة3579طبيب مقيمهاني محمدمحسن ابن علي اسعد3561******

50.0061مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة5701طبيب مقيم اسنانعبداهلل مهدي محمد اليامي3590******

50.0061مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة4458طبيب مقيم اسنانجابر مهدي محمد اليامي3608******

55.681مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18776طبيب مقيميوسف مسلم عبداهلل الحربي3628******

54.51310مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6810طبيب مقيم اسنانكميل سلمان بن ابراهيم الناصر3630******

55.57310جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33529اخصائي تمريضعبدالعزيز محمد عبدالعزيز البيز3630******

57.61جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة22771طبيب مقيمفيصل ضاوي تركي العتيبي3661******

53.65311جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21331اخصائي تمريضعقاب ذيب عقاب العتيبي3687******

56.4248مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الحمنهوزارة الصحة15384طبيب مقيم اسنانتركي احمد عبدالجليل جاري3696******

52.70617مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86السليلوزارة الصحة8364طبيب مقيم اسنانعبداهلل صالح محيميد المفرجي3702******

64.2811جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23456طبيب مقيماحمد حويمد سعد العوفي3736******

57.6281مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23102طبيب مقيممحمد عبداهلل بن عبدالمجيد الشريف3783******

50.4531جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86محايل عسيروزارة الصحة22689طبيب مقيمبحني محمد علي عسيري3798******

59.925جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86سبت العاليهوزارة الصحة9949طبيب مقيم اسنانحسن عبداهلل سعيد بن معتق3834******

57.281جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32748اخصائي تمريضعيسى احمد جندب المالكي3879******

63.774مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة19548طبيب مقيم اسنانمحمد منصور جعفر اليامي3907******

64.2864جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32693اخصائي تمريضمصطفي أبراهيم بن سعيد الغامدي3913******

64.5011جامعة حائلعلوم التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33144اخصائي تمريضبندر محمد سالم الحربي3917******

67.6271كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33925اخصائي تمريضابراهيم عبداهلل بن محمد ال سالم3940******

65.6893كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة21809طبيب مقيم اسناناسعد اسامه اسعد كتوعه3973******

63.4131جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22302اخصائي تمريضأيمن عبداهلل بريك الحربي3976******

61.45812مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة24019طبيب مقيم اسنانبدر عطااهلل فاتن الجعيد4041******

561كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة2500طبيب مقيمحاتم احمد عليثه الشطيري4065******

60.961جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23873طبيب مقيمعبداهلل علي محمد آل فرحان4085******

54.6061مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة11192طبيب مقيم اسنانمهدي محمد حمد بن كزمان4111******

59.761جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23848طبيب مقيمسعد علي بن محمد عسيري4127******

52.4966مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86النشيفهوزارة الصحة1766طبيب مقيم اسنانمحمد بشير حمزه عامر4144******

63.7562كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33716اخصائي تمريضماجد محمد نزال العنزي4190******

63.5981جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة33067اخصائي تمريضعمر سالم عمر التميمي4217******

60.4725مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة19836طبيب مقيم اسنانتركي احمد محمد عدوان4227******

61.1332كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32649اخصائي تمريضمحمد عبدالعزيز محمد الشهراني4235******

55.7871جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة21437طبيب مقيمعلي عبدالعزيز بن احمد الخليفه4240******

63.751جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة23046اخصائي تمريضاسامه عبدالرحمن خميس الموينع4243******

51.1042مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14133طبيب مقيمنائف سالم عليان العتيبي4250******

59.0891مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20825طبيب مقيماشرف بن حسن بن علي آل عواني4252******

68.391جامعة طيبةالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24064طبيب مقيممحمد عبدالعزيز بركه التميمي4263******

567مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بيشهوزارة الصحة21847طبيب مقيم اسنانتركي عبداهلل محمد القرني4299******

71.041جامعة أم القرىارشاد نفسي- علم نفس الماجستير80االفالجوزارةالشئون االجتماعية573اخصائي نفسيبدر فالح بن عياد الحربي4300******

56.166جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33892اخصائي تمريضعبدالعزيز محمد علي عبيري4334******

61.122جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22950اخصائي تمريضخالد علي بن محي القحطاني4352******

49.49318جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33837اخصائي تمريضباسل محمد سعد اليحي4356******

561جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22820طبيب مقيمعبداللطيف احمد صهفان المقصودي4413******

53.0131جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الزيمهوزارة الصحة2705طبيب مقيممشاري محمد بن عطيه النمرى4445******

52.5521مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18773طبيب مقيمعباس محمد عوض العنزي4454******

61.1873كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة229طبيب مقيم اسنانابراهيم عبدالرحمن عويض الجميعي4458******

56.5822مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33903اخصائي تمريضياسر الحسين حسن حكمي4467******

64.321مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22217طبيب مقيمأحمد علي بن عبداهلل الناصر4507******

57.6241جامعة تبوكالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33694اخصائي تمريضعبداهلل أحمد محمد سخيلي4518******

66.0343جامعة الدمامطب األسنانالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18565طبيب مقيم اسنانأنس محمد بن صالح العلي4529******

603مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة5253طبيب مقيم اسناناحمد معتوق عبدالرحمن شكري4529******

69.6491جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23245طبيب مقيمحسين بن عبدالعال بن حسن العبدالعال4589******

51.521جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86مدينة سلطانوزارة الصحة3820طبيب مقيممحمد ناصر احمد احمد4629******

69.2271جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32473اخصائي تمريضعماد احمد بن عبدالعزيز الحقيل4641******

66.5211جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20725طبيب مقيمعبدالعزيز يوسف محمد الزيد4648******

60.6621كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة6047طبيب مقيممحمد سعيد بن محمد الغامدي4659******

49.281جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة479طبيب مقيممازن عبداهلل محمد آل عوضه4675******

761جامعة الجوفالصيدلةالبكالوريوس83رفحاءوزارة الصحة1380صيدلىعبداهلل هالل الخوير الرويلي4676******

66.3471جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة10953طبيب مقيم اسنانصالح محمد عبداهلل القحطاني4701******

66.9791جامعة الملك سعودالعالج الطبيعيالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة8119اخصائي تأهيل حرفيعلي حسين على النويصر4753******

61.65610مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86عفيفوزارة الصحة1457طبيب مقيم اسنانعادل متعب ابن مقحم العتيبي4756******

61.681مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22213طبيب مقيمعلي محمد بن ابراهيم البراهيم4808******

59.523كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80المويهوزارة الصحة10886اخصائي تمريضمحمد حسين عبدالرحمن المالكي4848******

66.241جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32286اخصائي تمريضناصر عواض طفيل الرشيدي4883******



72.7331مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23250طبيب مقيمعلي عبدالهادي بن عبدرب النبي الشافعي4891******

51.22جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14135طبيب مقيماحمد معتوق امين سبحي4898******

65.664جامعة الملك عبدالعزيزطب األسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة21153طبيب مقيم اسنانمنصور مشعل حمد الحارثي4906******

58.4795كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33551اخصائي تمريضعبداهلل عبدالهادي بن مصلح المالكي4970******

61.0081جامعة القصيمالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24057طبيب مقيمعبدالعزيز فرج بن بنيه الجهني4988******

603مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة13517طبيب مقيم اسنانمحمد عقيل كعالن الشمري5087******

74.721جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32539اخصائي تمريضعبداهلل بن محمد بن ماطر الرشيدي5115******

86.241جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة23540طبيب مقيمماهر علي عبداهلل عبدالدائم5117******

74.0913كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالصيدلةالبكالوريوس83فرسانوزارة الصحة2162صيدلىفهد حميد حمادي الجحدلي5172******

58.82جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22746اخصائي تمريضمحمد علي سلطان القحطاني5175******

8صيدلىحسن حمد بن حسن البقمي5198******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
71.7874كلية بريدة األهليةالصيدلةالبكالوريوس83الخرج

67.1691جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18579طبيب مقيم اسنانحسن عبده محمد كعبي5243******

72.0181جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86المذنبوزارة الصحة22608طبيب مقيممحمد ابراهيم بن عبداهلل المطلق5259******

57.921جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة13515اخصائي تمريضعناد ماطر بن مطر المطيري5262******

60.481جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22866اخصائي تمريضجالل خالد شامان العتيبي5277******

54.2931جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22804طبيب مقيمسعيد عبداهلل علي قبطي5322******

53.0431مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86ينبعوزارة الصحة20973طبيب مقيممحمد جمعان احمد الغامدى5326******

70.8891جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة21734طبيب مقيمجمال زيد عبداللطيف الشيخ5366******

56.5061جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18777طبيب مقيمهيثم رشيد رشيد الحائطي5440******

142صيدلىرائد ابراهيم عبدالرحمن الثوابي5450******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
761كلية ابن سينا األهليةالصيدلةالبكالوريوس83جده

5210مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة3369طبيب مقيم اسنانمحمد سعد بن فهد العصيمي5467******

67.7332جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18585طبيب مقيم اسنانمحمد عائض عوض القحطاني5510******

57.61جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة22768طبيب مقيمحازم احمد مسعد العتيبي5558******

58.6421مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة2917طبيب مقيمفايز محمدحسن عبدالرحمن زقزوق5583******

60.3391جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة22349طبيب مقيممحمد سعيد علي بالبيد5623******

60.1581كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22266اخصائي تمريضاكرم محمد نفاع الحربي5646******

57.1210جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة8620طبيب مقيم اسنانبدر سعيد حنس العتيبي5663******

62.9081كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32858اخصائي تمريضعبداهلل سمير محمد اسماعيل5694******

63.0775كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ساجروزارة الصحة15841طبيب مقيم اسنانمحمد بن مريبد بن سدحان العازمي5725******

82.5081كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33617اخصائي تمريضسعد بن عبداهلل بن منصور آل ميلس5731******

58.881جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22758اخصائي تمريضحمد سعود فهد القحطانى5790******

62.3611كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة14004طبيب مقيمصالح فؤاد محمود مرزا5818******

58.481جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22722اخصائي تمريضمبارك بن محمد بن بجاد الحمراني5835******

52.9921مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86حفر الباطنوزارة الصحة20877طبيب مقيمحمد غافل لطيف الظفيري5841******

60.562جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22878اخصائي تمريضرائد ابراهيم اسماعيل موكلي5856******

59.8581مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86النبهانيهوزارة الصحة20281طبيب مقيم اسنانفالح مبروك فالح المظيبري5870******

61.4194كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة5586طبيب مقيم اسنانعبدالرحمن بدر ابن دبيان العتيبي5878******

62.1121جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة33705اخصائي تمريضمشعل فالح حماد البلوي5887******

61.9761مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22215طبيب مقيمعلي صادق بن يوسف الهالل5925******

72.761جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23480طبيب مقيمحسين بلغيث احمد البارقى5931******

62.5211جامعة طيبةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة14026طبيب مقيمماجد منصور كامل خطاب5971******

60.961جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22926اخصائي تمريضمحمد ربيع بن رجاء العنزي6014******

69.941كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32946اخصائي تمريضياسر احمد بن عبداهلل القهس6015******

60.244كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بيشهوزارة الصحة23879طبيب مقيم اسناننايف مسفر سعود الشهراني6015******

66.242جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32330اخصائي تمريضمشعل مساعد محمد المطيرى6022******

56.881جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة22761طبيب مقيمهشام محمد احمد الشريف6062******

59.8631جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32627اخصائي تمريضنايف بن عطيه بن علي الزهراني6084******

58.3215كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة13470طبيب مقيم اسنانمحمد ماجد محمد السحمه6102******

581جامعة شقراءعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22698اخصائي تمريضعادل سلمان مناحي العتيبي6115******

70.8441جامعة الملك فيصلالعالج الطبيعيالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة12621اخصائي عالج طبيعيعبدالعزيز حسن جابر القاضي6127******

72.3931كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33584اخصائي تمريضحسن صالح بن حمد ال مردف6134******

68.7181كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32924اخصائي تمريضقاسم علي عبداهلل الزهراني6155******

54.1881مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة1967طبيب مقيمفراس أسامه حمود الغفاري6165******

64.7794جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة19351طبيب مقيم اسنانعبدالواحد محمد احمد الغامدي6165******

53.441جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20238طبيب مقيمعبدالملك محمد تركى التركى6168******

66.0293جامعة الدمامطب األسنانالبكالوريوس86حفر الباطنوزارة الصحة20870طبيب مقيم اسنانمحمد طارق سعود البلوشي6183******

63.0011كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23453طبيب مقيممازن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المغربي6199******

72.6081جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32792اخصائي تمريضتوفيق سهل خلف القرشي6211******

68.2911جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32902اخصائي تمريضياسر سعيد عيظه الزهراني6212******

64.2511جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33122اخصائي تمريضعبداهلل حسين بن محسن الشمري6260******

65.4061مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة22834طبيب مقيم اسنانيحي أحمد بن يحي آل مستنير6280******

67.21جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32363اخصائي تمريضابراهيم زياد هادى الرشيدي6307******

75.5521مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22049طبيب مقيمعبدالمنعم محمد علي القاضي6312******

75.6371كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحة33441اخصائي تمريضمشاري بنيان طه العنزي6339******

78.882كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالمختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23157اخصائي مختبرهاني عبدالرحمن بن عبداهلل الحجيالن6340******

66.1333جامعة جازانالعالج الطبيعيالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة20641اخصائي عالج طبيعيسلطان محمد ابراهيم حكمي6347******

50.251مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة9196طبيب مقيم اسنانعبداهلل حسين بن مانع آل الشهي6361******

65.3871جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86محايل عسيروزارة الصحة5773طبيب مقيم اسنانمحمد علي احمد عسيري6387******

54.2885مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المراميهوزارة الصحة18623طبيب مقيم اسنانعبدالعزيز فالح محمد الحربي6403******

607مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الضميريهوزارة الصحة801طبيب مقيم اسنانرعد عادل عبدالرحمن القين6422******

73.2181جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23251طبيب مقيمعلي ميرزا بن عباس آل مطرود6441******

******6444
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 

يعيش
65.281جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32253اخصائي تمريض

70.1872جامعة القصيمصحة عامةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23114اخصائي صحة عامةتركي منصور تركي التركي6446******

63.7671مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23233طبيب مقيمجهاد عبداهلل بن ابراهيم السعود6462******

79.281جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23254طبيب مقيمأحمد عبدالعلى بن عبداهلل البحارنه6473******

64.326جامعة سلمان بن عبدالعزيزالعالج الطبيعيالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة7971اخصائي عالج طبيعيالقاسم سلطان احمد الثقفى6479******

601مؤسسة تعليمية خارجيةالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33562اخصائي تمريضابراهيم حسين بن محمد ال زبيد6480******

55.1471جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة2099طبيب مقيممحمد طالل عبدالوهاب فتيح6507******

59.922جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86صمخوزارة الصحة10159طبيب مقيم اسنانعبداهلل محمد بن عبداهلل آل خضير6529******

60.81جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22890اخصائي تمريضتركى على بن ربيع المطيري6537******

60.161جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23862طبيب مقيممحمد سعيد عبداهلل عبشان6540******

58.1121جامعة الملك فيصلالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22205طبيب مقيمفاضل عبدالكريم بن حسين الهزوم6555******

76.9371جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22097طبيب مقيمعمر محمدسعيد محمود شلهوب6567******

61.443جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بني عمرووزارة الصحة10808طبيب مقيم اسنانعلي مانع سعيد القحطاني6574******

78.9051كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب األسنانالبكالوريوس86تبوكوزارة الصحة20888طبيب مقيم اسنانمحمد بن علي بن شتيري االسمري6576******

66.0392مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86الزغينوزارة الصحة1795طبيب مقيم اسنانعبدالمحسن عبداهلل بن حسين العيثان6583******

58.161جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23838طبيب مقيمعلي عوضه بن علي عسيري6604******

56.8091جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23098طبيب مقيمماجد طلعت بن جميل تونسى6615******

67.3441جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23234طبيب مقيممجتبى نصر بن علي آل يعقوب6619******

51.1067مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86ابوراكهوزارة الصحة15399طبيب مقيم اسنانباسم محمد احمد مروي6625******

57.361جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة22765طبيب مقيممهند محمد فالح النفيعي6634******

62.2031جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86الخبروزارة الصحة16889طبيب مقيمهاني صالح محمد الشهري6641******

60.241جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22854اخصائي تمريضسعود عبدالعزيز سعد القويز6667******

57.9625مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة12743طبيب مقيم اسنانرياض بن ناصر بن قبالن الحربي6669******

52.81612مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6754طبيب مقيم اسنانعبد المجيد فارس فنيطل العنزي6713******

58.881جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22770اخصائي تمريضعبدالمجيد سعود عبيده السويداء6717******

63.841جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة23070اخصائي تمريضعبداهلل احمد يحيى طميحي6772******

62.721جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة18759طبيب مقيم اسنانمنصور مانع بن علي ال مهري6776******

78.3522كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80الباحهوزارةالشئون االجتماعية623اخصائي تمريضحماد غريب صالح الشمري6799******

57.286جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32737اخصائي تمريضعبدالعزيز محمد سعد البتال6804******

77.0611جامعة الملك عبدالعزيزتقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة23146اخصائي مختبرفهد محمد يحي دكام6844******

56.882جامعة المجمعةالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21392اخصائي تمريضنايف حامد محمد الصبحي6878******

84.9111مؤسسة تعليمية خارجيةإدارة خدمات صحيةالماجستير80الباحهوزارة الصحة5030اخصائي معلوماتية صحيةمحمد سمير بن محمد الرمضان6899******

57.926جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32759اخصائي تمريضمهنا ابراهيم محمد المهنا6976******

61.282جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22290اخصائي تمريضأحمد بن نشمي بن هاجد الحربي6977******

62.41كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32847اخصائي تمريضعبدالمحسن حمدي بن حامد البالدي7041******



62.6863جامعة القصيمالبصرياتالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة1005اخصائي بصرياتسلمان عوده مرزوق الشعبان7069******

54.6181مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23095طبيب مقيماحمد علي بن محمد شطا7091******

72.4691جامعة أم القرىالعالج الطبيعيالبكالوريوس80المهدوزارة الصحة6219اخصائي عالج طبيعيمحمد عبداهلل بن حميد الحربي7097******

602مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحة14148طبيب مقيمفايز بن ماجد بن علوي الخضراوي7100******

77.9021كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33177اخصائي تمريضمحمد حمدي حميدان الحسيني7107******

60.881مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20074طبيب مقيمزياد عبداهلل خلف الحربي7169******

53.97310جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21343اخصائي تمريضمحمد مطلق بن جبر العتيبي7174******

57.1843جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22206اخصائي تمريضحمد مجزع خليفه الصقيه7190******

57.688كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86عنيزهوزارة الصحة14352طبيب مقيم اسنانأحمد هزاع بن فريح العنزي7191******

562مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86القرياتوزارة الصحة20265طبيب مقيم اسنانيزيد عايد بن جاعف الرويلي7192******

81.4121كلية العناية االهلية للعلوم الطبيةالعلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32542اخصائي اشعةخالد ابن سالم ابن سعدون السعدون7193******

604مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة13044طبيب مقيم اسنانناصر خاليف بن عواد الشمري7194******

60.6861جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32781اخصائي تمريضفارس مبروك بنيه الخديدي7195******

65.65جامعة نجرانالعالج الطبيعيالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحة7633اخصائي تأهيل حرفيحمد مسفر بن منصور ال سويدان7213******

71.3221مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22090طبيب مقيم اسنانوليد خالد خميس الشرقاوي7221******

68.781كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32935اخصائي تمريضهاشم محمد راجح زهراني7235******

58.41جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحة22776طبيب مقيمسعداهلل جابر سعد اهلل الزهراني7237******

60.1162جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23199طبيب مقيمعبدالعزيز عبدالهادي احمد فطاني7276******

72.7211كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32968اخصائي تمريضمحمد عبدالعزيز بن محمد الشرابي7367******

141صيدلىعبدالعزيز فهد صبر العنزي7367******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
75.041كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالعلوم الصيدليةالبكالوريوس83الرياض

67.6641جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23239طبيب مقيمحسين علي سعود اليوسف7398******

59.761جامعة أم القرىالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23452طبيب مقيماسامه زيد ابن عبدالرحمن فطاني7404******

57.8321مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحة22204طبيب مقيمميثم ناصر بن حسين الموسوي7406******

566مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة20738طبيب مقيم اسنانمحمد فرج بن عبدالمحسن السفرى7408******

59.521جامعة طيبةالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24056طبيب مقيممتعب سفر بن عليان الحربي7430******

59.6231جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحة22255طبيب مقيمسلطان محمد سعد الشهراني7501******

73.6641مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة23567طبيب مقيم اسنانطارق محمد حسين قاري7532******

52.61مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة5643طبيب مقيم اسنانخليل حسن بن علي الصفار7595******

65.881مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة18553طبيب مقيم اسنانمحمد عبداألله محمد بن دخيل7610******

61.447كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة24015طبيب مقيم اسنانسفر علي بن سفر المامون7654******

51.7331جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22795طبيب مقيممحمد احمد بن عبداهلل عسيري7738******

58.9021جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23297طبيب مقيمعماد منصور بن عبيداهلل الحربي7830******

60.3581جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23223طبيب مقيمحسن عبداهلل بن علي العلي7832******

60.641جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحة22395طبيب مقيماحمد محمد بن ناصر االحمري7894******

69.6511مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة21697طبيب مقيم اسنانعصام عبدالرحمن بن مسلم المرواني7896******

59.9331جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة19277طبيب مقيممحمد علي محمد الكهموس7900******

65.9711جامعة جازانالطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة23411طبيب مقيمعبده محمد نايف حمدي7901******

61.5538كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86خريمانوزارة الصحة3158طبيب مقيم اسنانوائل فهد محمد المهيلب7923******

63.041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة19899طبيب مقيمسعد مصطفي سعد الحربي7934******

59.441كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23298طبيب مقيمفادي فهد عبدالقادر خوجه7939******

56.241جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86بالد رجال المعوزارة الصحة17736طبيب مقيماحمد محمد عمر عسيري7948******

71.3721جامعة حائلعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32506اخصائي تمريضبدر بن عميم بن عسم الجنفاوي7957******

76.8611مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86عنكوزارة الصحة19076طبيب مقيممحمد بن نصر بن علي آل يعقوب7959******

71.3871جامعة الملك عبدالعزيزطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة22098طبيب مقيم اسنانراكان عوض عبيد المحياوي7983******

79.041جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32594اخصائي تمريضعبداهلل عبدالعزيز بن عبدالرحمن المناع7992******

56.5361مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20824طبيب مقيمسلمان جعفر بن سلمان البحراني8024******

59.5281مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة23181طبيب مقيمعبداهلل محمد بن عبداهلل ال عباس8026******

64.7475جامعة نجرانالعالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة7991اخصائي تأهيل حرفيمحمد مسفر بن منصور ال سويدان8041******

57.441جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة19276طبيب مقيمعبداهلل فايز محمد الدوسري8042******

67.443جامعة الملك عبدالعزيزطب األسنانالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23108طبيب مقيم اسنانناصر علي محمد المنصوري8053******

66.4532جامعة جازانالعالج الطبيعيالبكالوريوس80بالد رجال المعوزارة الصحة12494اخصائي عالج طبيعياحمد حافظ يحي حكمي8083******

61.282جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الدربوزارة الصحة18884طبيب مقيم اسنانعاصم ناصر علي العصبي8104******

74.4641كلية ابن سينا األهليةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24059طبيب مقيم اسنانهاشم يوسف هاشم الشريف8125******

79.7061كلية بريدة األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارةالشئون االجتماعية622اخصائي تمريضسامي عقاب مطلق الشمري8137******

58.721جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22734اخصائي تمريضخالد فالح بن ناجي المطيري8142******

53.4211مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86القرياتوزارة الصحة20261طبيب مقيم اسنانبدر بن عوض بن ركيان العنزي8158******

52.6729مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6368طبيب مقيم اسنانناصر محمد عويد المطيرى8167******

64.4271جامعة حائلالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33133اخصائي تمريضذياب ناصر عطااهلل األحمدي8185******

64.9343مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86تميروزارة الصحة15624طبيب مقيم اسنانعلي عبداهلل علي الحربي8215******

581جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22710اخصائي تمريضعبدالرحمن ريفان بن علي اليامي8216******

55.361جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22805طبيب مقيمسفر سعد ابن سعد بن بتار8221******

59.3511جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة22782اخصائي تمريضعبداهلل ناصر عوضه االسمري8251******

59.9682مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86صفوىوزارة الصحة8946طبيب مقيمفاضل عباس بن محمد حسين الزاير8270******

65.3872كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الخرجوزارة الصحة6018طبيب مقيم اسنانحمد ظاهر شطي العنزي8280******

53.8678جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحة33881اخصائي تمريضنايف عايض محمد الشهراني8292******

67.0832جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32352اخصائي تمريضسعد عبداهلل علي االسمري8338******

511مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القرياتوزارة الصحة19343طبيب مقيم اسنانتركي بخيت ظاهر الفهيقي8391******

58.641جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24053طبيب مقيممفرح هادي علي آل دواس8399******

77.921جامعة الباحهطب المختبراتالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة1297اخصائي مختبررائد عبداهلل بن عبدالرحمن السعد8412******

70.6131جامعة القصيمصحة عامةالبكالوريوس80النماصوزارة الصحة12317اخصائي صحة عامةفارس صالح بن عبداهلل الفايز8415******

62.44مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة23116طبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد عبدرب الرسول اليحيى8456******

62.80611مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86الخاصرهوزارة الصحة11363طبيب مقيم اسنانحسين بن علي بن احمد الدوخي8501******

79.6911كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحة33595اخصائي تمريضناصر عبداهلل علي عسيري8509******

54.6131جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة23366طبيب مقيمسعد حسين سعد بن شبيب8561******

140صيدلىعابد عبداهلل ثالب الطيارى8567******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
73.7716كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالصيدلةالبكالوريوس83خميس مشيط

56.241جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22821طبيب مقيممحمد سعد بن سالم القحطاني8607******

73.3092جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحة33199اخصائي تمريضاحمد عبدالرحمن عبداهلل الغامدي8675******

56.2641جامعة تبوكالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21367اخصائي تمريضنايف صالح حماد الحويطي8723******

61.6411كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة6944طبيب مقيمعمرو محمدعلي محمدصالح نقيطي8744******

78.721كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالتمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحة32704اخصائي تمريضعبدالرحمن سعد دسمان القرشي8760******

66.4151جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة21715طبيب مقيمحاتم عبداللطيف عبداهلل الزهراني8772******

61.0410كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة20966طبيب مقيم اسنانعبداهلل احمد بن سعيد الغامدي8777******

57.9338مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة20720طبيب مقيم اسنانفارس ابراهيم يحي عزيزان8786******

56.1331جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20257طبيب مقيمحمزه علي بن عبداهلل بوصالح8800******

59.994كلية ابن سينا األهليةطب األسنانالبكالوريوس86القنفذهوزارة الصحة21833طبيب مقيم اسناناحمد اسماعيل ابراهيم العقيلي8822******

61.121كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحة23398طبيب مقيمعبدالرحمن ابراهيم عبدالاله مغلس8845******

74.2971كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32528اخصائي تمريضعبداهلل بن غازي بن الحميدي العتيبي8847******

66.1761كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32275اخصائي تمريضعبداهلل جمعان حسن الزهراني8927******

63.4721جامعة القصيمالبصرياتالبكالوريوس80العالوزارة الصحة1556اخصائي بصرياتسعد مطير صالح الجهني8937******

54.7041مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحة23097طبيب مقيمرانى ناصر امين ابومنصور8939******

60.9321جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20077طبيب مقيمفهد سعد ناصر بن بديع8959******

50.9334مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86المويهوزارة الصحة21805طبيب مقيم اسنانمحمد حمدان مرزوق النفيعي9069******

541مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة20255طبيب مقيمعبداهلل راشد فرحان القحطاني9076******

529مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة3395طبيب مقيم اسنانمحمد توفيق بن علي البقشي9082******

59.21جامعة الطائفالطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحة24054طبيب مقيمهشام حسين هادي العواجي9094******

56.9111مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحة13098طبيب مقيم اسنانمحمد مانع محمد الصقري9113******

64.9295جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86الشاميهوزارة الصحة16116طبيب مقيم اسنانعبداهلل علي بن عبدالمحسن الحبيب9115******

63.1733كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الدوادمىوزارة الصحة14914طبيب مقيم اسنانيزيد محمدأمين محمدصالح تركستاني9126******

64.2934جامعة الدمامطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة24027طبيب مقيم اسنانعلي مبارك بن علي الخلفان9159******

66.561جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة33155اخصائي تمريضخالد علي محمد طالب9177******

63.5981جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة20197طبيب مقيمياسر يوسف احمد خوقير9182******

72.161جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32517اخصائي تمريضسعد شجاع شارع العتيبي9183******

54.4486مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة6786طبيب مقيم اسنانمنصور سعود بن رجاء المطيري9209******

53.6531جامعة الدمامالطب البشريالبكالوريوس86حفر الباطنوزارة الصحة22223طبيب مقيمسعود مطر عوض العنزي9226******

81.6281جامعة الدمامالتمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحة33386اخصائي تمريضعلي خليفه بن حسين النصر9315******

62.8361جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة19898طبيب مقيميحي حسن يحي غنيم9322******

56.561جامعة الملك خالدالطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22823طبيب مقيمعبدالحكيم احمد عبداهلل عسيري9371******



68.9071جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة22794طبيب مقيم اسناننواف عبدالرحمن علي آل مفرح9383******

60.0665مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86تربهوزارة الصحة3589طبيب مقيم اسنانمحمد معتوق محمد العصيمي9386******

56.66713جامعة الدمامطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة7437طبيب مقيم اسنانغانم مريع بن عبداهلل القحطاني9390******

60.3611جامعة طيبةالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20061طبيب مقيمسلطان غازي حمود العوفي9411******

61.29مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86اوثيالن بالسروزارة الصحة9916طبيب مقيم اسنانعبدالعزيز ناصر عبداهلل المضحي9420******

60.966جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الدربوزارة الصحة5234طبيب مقيم اسنانعمر محمد سفر الشهراني9435******

70.0061مؤسسة تعليمية خارجيةطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الدماموزارة الصحة16160طبيب مقيم اسنانمسلم بن عقيل بن محمد العبدالمحسن9465******

68.6112جامعة الباحهالتمريضالبكالوريوس80جدهوزارة الصحة32913اخصائي تمريضعبدالرحمن بن محمد بن عبداهلل الزهراني9528******

71.1471جامعة الملك خالدطب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحة23859طبيب مقيم اسنانظافر صالح ظافر القحطاني9561******

68.1471كلية الفارابي األهليةالتمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحة32396اخصائي تمريضثامر خالد مطلق العتيبي9562******

59.2641جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة3958طبيب مقيمثامر فهد اسماعيل بن يوسف9615******

55.069مؤسسة تعليمية خارجيةطب األسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحة7203طبيب مقيم اسنانعلي محمد بن علي المهناء9658******

56.888جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحة22194اخصائي تمريضمشاري سعد محمد السويلم9666******

60.2011كلية ابن سينا األهليةالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة4824طبيب مقيمزياد امجد بن حسين حلمى9723******

69.4091جامعة الملك سعودطب األسنانالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة20140طبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الحقباني9734******

56.889جامعة شقراءالتمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحة21391اخصائي تمريضمهل بندر محمد العتيبي9768******

66.881جامعة المجمعةعلوم التمريضالبكالوريوس80عرعروزارة الصحة33045اخصائي تمريضعادل محسن بن محمد العنزي9776******

83.3631جامعة الملك سعودالطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحة21668طبيب مقيمأيمن صالح عبدالعزيز السحيباني9780******

64.4781مؤسسة تعليمية خارجيةالطب البشريالبكالوريوس86صفوىوزارة الصحة19723طبيب مقيماحمد بن مكي بن احمد الساده9788******

56.962جامعة الطائفالتمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحة32715اخصائي تمريضعيضة دخيل جندب المالكي9842******

61.126جامعة الدمامطب األسنانالبكالوريوس86حائلوزارة الصحة14394طبيب مقيم اسنانأديب عبدالروؤف بن سلمان المرزوق9869******

55.8936جامعة الملك سعودالتمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحة21307اخصائي تمريضيوسف فالح بن دعيسان العنزي9929******

62.6761جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحة16843طبيب مقيممحمد زياد حمزه ابوغراره9961******

62.0781جامعة الملك عبدالعزيزالطب البشريالبكالوريوس86ثولوزارة الصحة1357طبيب مقيمعبدالرؤف ثامر صالح القرشي9968******


