
النقاطالتخصصالدرجة العلميةالمرتبةالمنطقةالجهةالوظيفةاالسمالسجل المدني

66.453الطب البشريالبكالوريوس86بيشوزارة الصحةطبيب مقيمشيماء علي محمد مغدي0009******

53.867الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموجدان راشد بن حميد المطيري0031******

58.8الطب البشريالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمأسماء محسن نايف العتيبي0058******

71.893الطب البشريالبكالوريوس86عسفانوزارة الصحةطبيب مقيمهناء محمدزكريا حسن جوهرجي0111******

74.56طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانالمى ضيف اهلل هادي الراجحي0174******

69.867الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب علي بن محمد الصادق0180******

58الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمنجود سعود بن محمد العنزي0216******

69.44الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيملينه مصلح هالل المرعشي0236******

65.493الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيممنى حسن ادريس كناني0283******

58.792الطب البشريالبكالوريوس86حائلوزارة الصحةطبيب مقيممرام يوسف زيد الضعيفي0300******

58.48الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمامنه بنت احمد بن محمد األقنم0363******

53.653الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمسندس غازي علي بدوي0363******

66.453الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمايمان الطبيشي بن علي الخضاري0417******

63.44الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمشمس بنت عبدالعزيز بن معتوق البحراني0418******

74.4الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممريم مريزيق مرجي الحربي0499******

63.062الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساميه احمد عايش الهذلي0539******

61.84الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمهيا حفظ اهلل حسن عزالدين0594******

69.922الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمساره عبدالحميد عبدالصمد الصانع0605******

72.48الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماالء نعيم بن كرامةاهلل مخدوم0632******

68.693الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمصالحه مصعود سالم غزواني0645******

66.027الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزهراء عبداهلل بن ابراهيم المخرق0807******

65.541الطب البشريالبكالوريوس86رابغوزارة الصحةطبيب مقيمحنين يوسف ابراهيم جمبي0856******

72.48طب األسنانالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلياء محمد صالح الدوهان0884******

73.92طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86شريوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانضحى فهد علي المحيا0892******

طبيب مقيمفدوى توفيق بن ايوب العوهلى1031******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
79.022الطب البشريالبكالوريوس86الظهران

63.44الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبشاير حسن بن عبداهلل طاهرى1040******

66.667الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمتغريد سعيد مطلق العمري1096******

63.307الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه حيدر بن هاشم العوامي1130******

60.15طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفاطمه محمد بن عبداهلل ابوفور1135******

70.08الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمروان سعيد بن احمد آل فرج1136******

65.067الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمنوريه علي بن محمد المرهون1150******

71.04الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمسهام محمد حسن المالكي1238******

إجمالى السجالت



58.08الطب البشريالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيملطيفة ضافي دليم الحربي1242******

57.84الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملينا عبدالرزاق بن احمد الشريف1263******

68.16الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمهنادي محمد عوض الحميدي1273******

59.52الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمأفنان احمد يحي أل عمر1288******

58.8الطب البشريالبكالوريوس86صامطهوزارة الصحةطبيب مقيمتهاني يحي بن علي مدخلي1294******

62.16الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرحاب خالد بن حافظ علي1351******

72.48طب األسنانالبكالوريوس86رياض الخبراءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانساره صالح بن عبداهلل الفدا1399******

63.36الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمصابرين محمد علي عسيري1406******

68.16الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمريهام نايف محمود بن حسن1454******

60.72الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمحنان سالم سعيد عسيري1461******

61.6الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملجين طالل بن احمد حسن1464******

69.013الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمأسماء سعد مريع هباش1473******

70.72الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمكوثر علي بن احمد آل محسن1488******

60.472الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروان صالح بن عبدالصمد الجاوي1525******

72.538الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمشذى عوض سلمان الردادى1529******

63.688الطب البشريالبكالوريوس86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمميالد سعود بن رشود التميمي1638******

58.16الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء عبدالعزيز بن محمد سعيد عيد1778******

57.12الطب البشريالبكالوريوس86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمنسرين فائز داري فلمبان1781******

طبيب مقيمهند حمد حمود الرويس1819******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
73.115الطب البشريالبكالوريوس86جده

67.103طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الذيبيةوزارة الصحةطبيب مقيم اسناندالل محمد حمود الرميان1852******

52.996طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسكينه عبداهلل بن احمد آل ابوعبداهلل1873******

69.867الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمأمل عبدالرحمن ابن محمد القحطاني1879******

71.04الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمرباب احمد بن محمد آل داؤود1916******

64.853الطب البشريالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيمغاده زعل رياض الرويلي1954******

62.24الطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحةطبيب مقيمحنان حسين أحمد العبدلي1962******

75.04الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمجمانه احمد بن محمد عبدالرحمن1999******

74.533الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرؤى احمد بن هاشم فلمبان2135******

69.867طب األسنانالبكالوريوس86عقله الصقوروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأروى علي صديق الحكمي2144******

54.293الطب البشريالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمأبتسام سعد عيد الرشيدي2203******

61.68الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدانيا زكى بن احمد جاوا2224******

61.92طب األسنانالبكالوريوس86عقله الصقوروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسعاد عوض بن ملفي العنزي2259******

63.6الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيموالء محمد حسن الجرعي2277******

59.118الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيملطيفه احمد ابن عبدالعزيز الباش2281******

59.946الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهديل سراج بن عبداهلل باقارش2402******



62.4الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان عادل محمدنور غباشى2524******

59.44طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86بني عمرووزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرشا صالح علي قدح2550******

70.4الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمايمان فهد عنيزان السهلي2568******

طبيب مقيمندى محمد حسن القرني2570******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
57.92الطب البشريالبكالوريوس86الرياض

60الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمرحمه علي بن محسن الضاحي2592******

58.64الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيماريج حسن ناصر الحازمي2616******

68.397طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الحائطوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبير بنت محمد بن احمد هوسه2634******

60.828طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86نجرانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحنان غازي بن ضيف الزاير2675******

66.133الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساره احمد بن منور الحربي2730******

69.446طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86المخواهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحفصه محمد داود هوساوى2771******

66.034الطب البشريالبكالوريوس86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمزينب محمد بن حسن الزاير2773******

61.44الطب البشريالبكالوريوس86ضمدوزارة الصحةطبيب مقيمهنادي محمد عبداهلل الصم2844******

65.387الطب البشريالبكالوريوس86بيشوزارة الصحةطبيب مقيماحالم عبده يحي ابوعيشه2939******

67.2الطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمسلوى مسفر خلف العتيبي2953******

73.12الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمغدير عبدالرزاق بن مرزوق الدحيلب3046******

78.194الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممنى صالح علي شلبي3059******

60.08الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمرهف معتوق معلث العوفي3061******

68.16الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعهود عبدالحميد عبداهلل فته3100******

50.99الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنسرين سعود ثاني المطرفي3162******

71.202الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيماريج عبداهلل علي النهدي3262******

66.88الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمليلى حسن محسن ابوالعيد3303******

60.8الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأبرار علي بن عبدالقادر وزقر3353******

63.43طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الصلبيةوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانجيهان محمد خزام الدوسري3364******

58.72الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملوجين صفوان بن رشاد فلفالن3402******

58.534الطب البشريالبكالوريوس86الخفجىوزارة الصحةطبيب مقيمأيمان حمد بن سليمان الشمري3421******

61.28الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمبيان حسن محمد خضري3450******

67.778الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمجوزاء صالح بن عايش اللحياني3490******

طبيب مقيممنيره حمدان حميد اليوبي3492******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
71.04الطب البشريالبكالوريوس86جده

70.446الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسمر ادريس بن محمد برناوى3520******

61.52الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساره صالح بن حسين الجبالي3548******

63.04الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسلمى صالح فرحان القحطاني3593******

60.32الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان صالح بن محمد بن سعيد3600******

67.251الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت عبدالكريم بن حسن العبدالكريم3632******



56الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسعاد حمدى حمدان اللقمانى3677******

60.8الطب البشريالبكالوريوس86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمانتصار حسين بن عبدالمحسن الهاشم السيد3702******

73.755الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيملمى احمد قاسم سويدي3767******

59.84الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمياسمين عبدالرحمن احمد تخته بخاري3780******

58.72الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحنان بنت عبدالمنعم بن احمد الماجد3901******

53.44الطب البشريالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيماميره منصور محمد الشرقي3909******

60.375طب األسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلمى عبداهلل احمد الظمين3944******

61.44الطب البشريالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمنورا صالح فهد القيعاوي3976******

طبيب مقيمسوزان محمد هاشم فلمبان4069******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
75.816الطب البشريالبكالوريوس86جده

62.56الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمامنه هادي علي حكمي4099******

65.804الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه محمد سلمان المزين4103******

62.744الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمصفاء ناصر بن عيسى العبدرب األمير4115******

70.933الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمآيات مهدي بن تقي آل سيف4152******

73.92الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسحر علوي محمد الساده4174******

71.253الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت جعفر بن عبدالوهاب الغزال4200******

70.72الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعهود سعد محمد العنزي4228******

57.174الطب البشريالبكالوريوس86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمسعاد احمد عمر جمعه4308******

62.64الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه شاكر بن محمد الهاجري4328******

57.76طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86ضباءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانساره طالل محمد مسلم4336******

72.8طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسميه محسن محمد عقيبي4337******

68.267الطب البشريالبكالوريوس86الجفروزارة الصحةطبيب مقيمآالء بنت عبداهلل بن صالح السلمان4538******

61.29الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفتون خالد زايد العتيبي4564******

60.8الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمايمان عبدالرؤف بن علي العامر4608******

70.507طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86النماصوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانبدور سعود سعد الثبيتي4612******

62.48الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمالعنود فهد فخري ابوسالم4623******

58.72الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسعديه عدنان بن عقيل بلخي4636******

73.6طب األسنانالبكالوريوس86القرعاءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانايمان ابراهيم عبدالعزيز ابوعبيد4653******

66.24الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمبشرى عمر مسلم الرحيلي4713******

64.853طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الخشيبيوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفلوه عبداهلل عبدالعزيز السليم4748******

68.8الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفاديه جابر بن ماطر الثبيتي4783******

56.8الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايالف عبدالعزيز بن عبدالرحمن المتروك4792******

69.333الطب البشريالبكالوريوس86صامطهوزارة الصحةطبيب مقيمأريج يحي محمد حمدي4802******

68.053الطب البشريالبكالوريوس86حرمهوزارة الصحةطبيب مقيمغاده نواف نايف المطيري4948******

58.56الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملينه عبداهلل بن عبدالباسط محمدحسين4955******



65.493الطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحةطبيب مقيمسماح ابراهيم فواز الثقبي4972******

طبيب مقيمموضي منصور سالمه العتيبي4993******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
68.16الطب البشريالبكالوريوس86الطائف

60الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممها عمر سالم بازبير4995******

54.933الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمابتهال عبدالحميد بن حسين الحليمي5036******

59.68الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمبسمة علي بن ابراهيم آل ابن سله5057******

64.478الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه صادق بن أحمد الفهيد5073******

73.6الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهبه يوسف بن محمد الخلف5091******

57.971الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمبتول بنت علي بن عبدالوهاب الغزال5098******

68.678الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايالف توفيق بن عبدالملك فردوس5101******

66.027الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلياء محسن بن جواد الهاشم5136******

63.12الطب البشريالبكالوريوس86ابو عريشوزارة الصحةطبيب مقيمتهاني حسين محسن معشي5195******

69.76الطب البشريالبكالوريوس86رابغوزارة الصحةطبيب مقيمعبير احمد محمد مال5202******

71.467الطب البشريالبكالوريوس86الرسوزارة الصحةطبيب مقيمهاجر سليمان على المريس5233******

72.511طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86االسياح بالقصيموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانداره محمد سليمان السديري5243******

طبيب مقيمتهاني صالح عبداهلل الصاعري5246******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
71.927الطب البشريالبكالوريوس86جده

66.88الطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحةطبيب مقيممنى يحي بن ابراهيم العبدلي5253******

70.613الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمكلثوم بنت احمد بن علي المهدي5263******

64.96الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمرحمه مهدي بن سعيد ال طويلب5290******

75.747الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمزينب سعيد بن علي آل داؤود5393******

64.533الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمابتسام مصطفى محمد أل مطري5407******

طبيب مقيمساره عبداهلل بن محمد العريفي5445******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
77.394الطب البشريالبكالوريوس86الظهران

63.04الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيممواهب عبدالعزيز بن حسن كالله5470******

58.08الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزينب عبدالعزيز بن معتوق البحراني5509******

64.96الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمرشا منصور سعود العوفى5546******

67.093الطب البشريالبكالوريوس86ابو عريشوزارة الصحةطبيب مقيمافراح عبدالرحمن محمد غاوي5603******

62.16الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمحياة احمد علي خضير5628******

67.796الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفضيله حسين ابراهيم الشافعي5633******

62.16الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسميه امان بن زينول فلمبان5668******

طبيب مقيمابرار نبيل بن حسن العلوي5712******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
64الطب البشريالبكالوريوس86الجبيل

62.24الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمزينب علي محمد عسيري5731******

64.533الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمرانيه حكمت سليمان األمير5732******

66.24الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمسكينه ابراهيم عبدرب الرسول آل عبدرب النبي5735******



70.212الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه احمد بن محمد االحمد5798******

68.053الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء محمد بن غيث المحمادى5851******

55.861الطب البشريالبكالوريوس86حائلوزارة الصحةطبيب مقيممنى مطلق عويجان الشمري5961******

طبيب مقيم اسنانامل غالب مسلم الحربي5992******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
70.927طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86شروره

69.547الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمربى عبداهلل محمد الشهري6052******

طبيب مقيمزهره بنت محمد بن عبداهلل البريمان6088******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
69.823الطب البشريالبكالوريوس86الرياض

65.616طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفداء اسماعيل محمد ساقادري6101******

61.68الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان مسعود سعود المطرفي6113******

61.866طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانزهرة كامل بن مهدي االمرد6115******

57.84الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبنان مسعود سعود المطرفي6121******

58.232الطب البشريالبكالوريوس86حائلوزارة الصحةطبيب مقيماشواق محمد خليفه الرشيدي6208******

62.641الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمندى سعيد بن حسن الغاوي6254******

60طب وجراحة االسنانالماجستير86الدماموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعال بنت عبدالمنعم بن علي الحمالي6292******

63.04الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماماني نافع هليل المغذوي6347******

63.838الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء علي بن محمد الصادق6359******

59.336الطب البشريالبكالوريوس86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمنوف صياح بن مشعل الشمرى6424******

67.733الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمابرار طارق بن دحمان العمودي6453******

70.293الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء محمد علي العباد6460******

74.4طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الرسوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانربى فهد عبداهلل السالم6541******

59.528الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموصال ابراهيم بن حسن الزين6542******

56.16الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمآيات محمدصالح بن محمد ازهري6617******

75.2الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمأشجان حسن محمود كاسب6657******

65.067الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرؤى عبداهلل محمدرفيع الدين بخش6674******

68.693طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86قفاروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمنى حربان محمد المطيري6691******

54.128طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86تثليثوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانايمان جاسم علي المدلوح6713******

65.173الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه نور مسيب السحيمي6824******

68.267طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86موققوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانريم عبدالعظيم بن حسين المحسن6832******

66.347الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمهيفاء مرزوق مغلي الحربي6851******

63.837الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء محمد بكر برناوي6867******

66.133الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمأمنه اياس علي بجوي6894******

57.44الطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيطوزارة الصحةطبيب مقيممريم عبداهلل حسين العماري6916******

طبيب مقيمالهنوف محمد سالم العذري6924******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
54.72الطب البشريالبكالوريوس86الرياض

73.836الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنداء محمد علي الرميلي7002******



59.76الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممنال سالم صالح الردادي7056******

68.8الطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعزه محمد معجب الزهراني7068******

58.56الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموجدان عبدالعزيز بن عبدالقادر المهمان7083******

61.92الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملميس عبداالله بن سليمان صبحي7096******

69.867الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممهاد حسن محمد آل قاسم7112******

72.293الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيموجد عبداللطيف محمد ابوعالمه7133******

58.48الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمالطاف فرحان منسي الرويلي7151******

72.8الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمرباب معتوق بن عبداهلل العيثان7160******

64.533الطب البشريالبكالوريوس86الجفروزارة الصحةطبيب مقيمفواطم بنت علي بن حسين النحوي7186******

63.28الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه احمد بن صالح الداوود7270******

73.28الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمحنين خالد ابراهيم كركشان7274******

70.8الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشهد طارق سعيد غندوره7276******

60.872الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمديما خالد محمد شافي7314******

طبيب مقيملجين عبداهلل ناصر ال سحمان7329******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
59.44الطب البشريالبكالوريوس86الرياض

76.958الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماسراء علي عبدالمحسن الجزيري7340******

70.507الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماآلء خالد بن صالح الحربي7363******

63.76الطب البشريالبكالوريوس86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمبتول صالح بن احمد الزاهر7456******

61.76الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت علي بن عبدالحميد الحاجي7488******

56.48الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمخديجه علي بن احمد عسيري7516******

طبيب مقيمنجود عبداهلل ظافر الشهري7553******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
64الطب البشريالبكالوريوس86خميس مشيط

55.04الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمليلى محمد بن عبدالمحسن العكروش7658******

59.119طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفاطمه سعود بن عبداهلل الفرج7729******

70.973الطب البشريالبكالوريوس86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمرغده مجدي شهاب الدين الوراق7779******

59.36الطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمسحر على سعد السعدي7809******

63.12الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيموالء عبدالمجيد امين تاج الدين7828******

59.2الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنوف صالح براهيم الصمعاني7843******

68.373الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروابي محمد احمد مدخلي7861******

62.206طب وجراحة الفم واالسنانالماجستير86الدماموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانوعد شاكر بن عبداهلل الشيخ7918******

60.8الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمريم محمد فخري األيوبي7998******

59.992الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممشاعل مشعل عبدالرحمن الثقفي8029******

72طب األسنانالبكالوريوس86الربيعيةوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننوره محمد حمد الدوسري8037******

67.388طب األسنانالبكالوريوس86الباحهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرجاء بندر بن عبداهلل المجنوني8078******

67.84الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمآالء علي محمد حكمي8085******



62الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممنال محمد بن عطيه النمرى8151******

64.32الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمأسماء محمد محمد محي8154******

66.971طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86القوارةوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانديمه طالل عمر الجحدلي8166******

75.36طب األسنانالبكالوريوس86الرسوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننوف ابراهيم عبدالعزيز السبتي8172******

80.026الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمنداء عمر بن شرف المير8219******

58.48طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86البديعهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعاليه عيد سليمان العطوي8253******

74.88طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86الرسوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأسماء سعد عبداهلل القرني8381******

60.48الطب البشريالبكالوريوس86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمامل احمد يحي غزواني8425******

67.998الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزينب ابراهيم بن علي العبدي8426******

68.48الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمرقيه صالح علي مسعود8452******

59.52الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمجميله صالح ابن علي القحطاني8552******

67.398الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه يوسف بن شبيب العلوي8725******

61.893الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرحمه خضران خضر الثبيتي8763******

56.04الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهاجر بنت محمد بن عبدالوهاب المؤمن8826******

71.36الطب البشريالبكالوريوس86الثقبهوزارة الصحةطبيب مقيموعد بنت مهدي بن صالح البوسرور8913******

61.76الطب البشريالبكالوريوس86صامطهوزارة الصحةطبيب مقيممعالي يحي محمد دغريري8921******

65.493الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهبه خالد فيصل الشريف8935******

66.768طب األسنانالبكالوريوس86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفاطمه بنت جمعه بن علي السالم8958******

66.24الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموفاء محمد داحش الصمداني8967******

67.627الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب جاسم بن حبيب آل خاتم9017******

68.053طب وجراحة االسنانالبكالوريوس86بقعاءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعزه علي ابراهيم الزبيدي9058******

68.587طب األسنانالبكالوريوس86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانلولوه زبن شرار المطيري9085******

67.829الطب البشريالبكالوريوس86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمخلود خنفور جابر الرشيدي9126******

60.88الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمتهاني عبده موسي ابوالسيل9172******

69.013الطب البشريالبكالوريوس86ضمدوزارة الصحةطبيب مقيممنال ناصر موسي معافا9203******

74.086طب األسنانالبكالوريوس86االسياح بالقصيموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرزان شفيق ابراهيم العقيلي9241******

61.92الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأزهار محمد بن ابراهيم الحربي9292******

64.32الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمسعيده محمد سالم الغزواني9312******

62.48الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء حسين بن محمد القديحي9342******

66.24الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنوره سعدان بن محمد الزهراني9462******

67.947الطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمامنه عبداهلل حمود الطويرقي9467******

61.6الطب البشريالبكالوريوس86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيممنال متعب سعيد القحطاني9478******

56.051الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان عبدالفتاح محمود ابوشرقيه9509******

65.92الطب البشريالبكالوريوس86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمهيا ماجد محمد البقمي9523******

59.28الطب البشريالبكالوريوس86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرزان عبدالشكور بن محمدنياز نيازي9549******



67.627الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمايمان عبدالغني بن احمد الجشي9555******

طبيب مقيمنداء احمد محمدحسن زمزمي9576******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
56.96الطب البشريالبكالوريوس86الرياض

67.093الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمبنان عبدالرحيم محمد احمد9609******

65.92طب األسنانالبكالوريوس86النبهانيهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانوفاء عائض عبداهلل الهزري9690******

66.24الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه زهير بن فالح آل خليفه9691******

61.04الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمأحالم منصور بن ياسين الدويل9695******

63.76الطب البشريالبكالوريوس86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان ملفي بن مبارك الحربي9793******

66.987الطب البشريالبكالوريوس86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه عباس بن يوسف الدهنين9803******

59.968الطب البشريالبكالوريوس86حائلوزارة الصحةطبيب مقيماشواق عياد منيس الشمري9808******

72الطب البشريالبكالوريوس86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب بنت حسين بن ياسين السلمان9891******

طبيب مقيم اسناننوف عبدالعزيز بن حسن فقيه9949******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
67.53طب وجراحة الفم واالسنانالبكالوريوس86جازان

69.973الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمنجاة ناصر احمد الزغبي9983******

64.213الطب البشريالبكالوريوس86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمنوف ناصر احمد الزغبي9991******

77.992الصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحةصيدلىابرار عتيق مجتبى بتاوى0507******

65.92الصيدلةالبكالوريوس83الباحهوزارة الصحةصيدلىحنان ابراهيم محمد عيسى0593******

78.56الصيدلةالبكالوريوس83مكةالمكرمةوزارة الصحةصيدلىاشواق فهيد بن عبداللطيف القرشي0638******

53.867الصيدلةالبكالوريوس83المذنبوزارة الصحةصيدلىفيحاء صالح بن عايش اللحياني0758******

63.909الصيدلةالبكالوريوس83تثليثوزارة الصحةصيدلىرعود علي زايد الشهراني1900******

73.12الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىبيان عوض عبداهلل االسمري1931******

61.44الصيدلةالبكالوريوس83المذنبوزارة الصحةصيدلىفاطمه علي بن عبداهلل آل الشيخ أحمد2075******

70.08الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىنوفا ابراهيم ماطر حكمي2131******

73.12الصيدلةالبكالوريوس83الحسووزارة الصحةصيدلىأفراح عيد عايد النفيعي2138******

صيدلىغيداء فهد سعد مبكي2242******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
78.718الصيدلةالبكالوريوس83الرياض

68.907الصيدلةالبكالوريوس83حائلوزارة الصحةصيدلىندى سعد حضرم الحربي2257******

71.36الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىهند عيسى حسين مهاوش2561******

70.933الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىفاطمه ابراهيم بن حسين محرق2750******

66.027الصيدلةالبكالوريوس83حائلوزارة الصحةصيدلىشمعه عبيد عبداهلل الشمري2839******

63.36الصيدلةالبكالوريوس83نجرانوزارة الصحةصيدلىفاطمه بنت عبدالكريم بن محمد المزين2935******

66.133الصيدلةالبكالوريوس83طبرجلوزارة الصحةصيدلىساميه سليمان صالح العنزي2957******

81.262الصيدلةالبكالوريوس83جدهوزارة الصحةصيدلىشرين خالد صالح محجوب3028******

68.693الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىنهى سعد علي مباركي3091******

75.52الصيدلةالبكالوريوس83الجوفوزارة الصحةصيدلىبشاير بشير محمد السرحاني3301******

62.16الصيدلةالبكالوريوس83العقيقوزارة الصحةصيدلىبشائر عبداهلل علي حكمي3666******



69.973الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىميعاد جمال بن احمد البخاري4161******

70.08الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىوفاء عبداهلل جبريل فقيهي4167******

79.484الصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحةصيدلىساجده محمدجواد بن محمد الجبران4223******

66.347الصيدلةالبكالوريوس83بيشهوزارة الصحةصيدلىعمره ناصر ابراهيم حكمي4424******

71.36الصيدلةالبكالوريوس83حائلوزارة الصحةصيدلىعموشه عطيش راجي الشمري4498******

69.12الصيدلةالبكالوريوس83القويعيهوزارة الصحةصيدلىمروه بنت حبيب بن محمد الطويل4544******

68.907الصيدلةالبكالوريوس83القويعيهوزارة الصحةصيدلىزهراء بنت علي بن احمد السويق4808******

64.427الصيدلةالبكالوريوس83بيشهوزارة الصحةصيدلىرؤى احمد بن محمد شبيلي4907******

68.373الصيدلةالبكالوريوس83طريفوزارة الصحةصيدلىجوزاء منيس مقباس الشمري4987******

71.467الصيدلةالبكالوريوس83عرعروزارة الصحةصيدلىتمام محمد حسن الرويلي5154******

73.6الصيدلةالبكالوريوس83صويروزارة الصحةصيدلىميعاد خميس مناور الغدير5862******

64.96الصيدلةالبكالوريوس83بيشهوزارة الصحةصيدلىعفاف محمد سعيد الدبيسي6376******

70.187الصيدلةالبكالوريوس83بلجرشىوزارة الصحةصيدلىنجوى جيالن صالح الغامدي6489******

77.801الصيدلةالماجستير83جدهوزارة الصحةصيدلىاسماء غطيش رده الخزاعي7007******

69.013الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىابتهال علي محمد حدور7212******

62.48الصيدلةالبكالوريوس83الشنانوزارة الصحةصيدلىتهاني عقيل مرجي الشمري7224******

صيدلىرحمه محمد مختار العبدالعزيز7244******
االدارة العامة للخدمات 

الطبية للقوات المسلحة
78.294الصيدلةالبكالوريوس83الخرج

66.773الصيدلةالبكالوريوس83بيشهوزارة الصحةصيدلىفاطمه محمد بن أحمد مباركي7312******

61.6الصيدلةالبكالوريوس83النبهانيهوزارة الصحةصيدلىحنين حسين عوض العوفي7472******

65.6الصيدلةالبكالوريوس83طبرجلوزارة الصحةصيدلىهناء عزيز بن معيطن الرويلي7757******

71.893العلوم الصيدليةالبكالوريوس83بريدهوزارة الصحةصيدلىسارا علي بن صالح السريع7897******

69.76الصيدلةالبكالوريوس83طريفوزارة الصحةصيدلىاريج عيد صالح النصر8265******

77.76الصيدلةالبكالوريوس83مكةالمكرمةوزارة الصحةصيدلىسميه عبدالرحيم عبدالرزاق بخاري8380******

84.244الصيدلةالبكالوريوس83الدماموزارة الصحةصيدلىبدور حسن ابراهيم آل حبيل8413******

76.8الصيدلةالبكالوريوس83المدينةالمنورةوزارة الصحةصيدلىروان ممدوح ناصر الدهاسى8571******

77.839الصيدلةالماجستير83الدماموزارة الصحةصيدلىهدى عبدالجليل بن علي العيد8658******

73.28الصيدلةالبكالوريوس83اضموزارة الصحةصيدلىفوزيه مسلط عبداهلل العتيبي9145******

71.573الصيدلةالبكالوريوس83الباحهوزارة الصحةصيدلىوالء سعد محمد على ابوركبه9146******

66.24الصيدلةالبكالوريوس83الشملىوزارة الصحةصيدلىخلود ضبيان سلمان البلوي9222******

56.96الصيدلةالبكالوريوس83ثاروزارة الصحةصيدلىلبنى مريع سعيد الثبيت9367******

69.973الصيدلةالبكالوريوس83جازانوزارة الصحةصيدلىود محمد عبداهلل حمود9567******

74.4الصيدلةالبكالوريوس83تبوكوزارة الصحةصيدلىحنين صميدان سليم الجهني9889******

63.04التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضهنوف سعيد علي الشمراني0013******

58.08علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرشاء شامان شالح العتيبي0065******



69.653علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار محمد ناصر الماجد0083******

76.482التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضآيات عيسى بن محمد العبيدي0122******

70.187التمريضالبكالوريوس80خميس مشيطوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق سعد بن مسفر الشهراني0156******

67.627التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمنتهى خليف محارب المطيري0219******

71.234إدارة خدمات صحيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةرباب احمد بن علي العباد0229******

69.867علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمالك عايد بجاد المطيري0236******

71.893العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةحنان عبدالعزيز ايقام عمر0251******

69.51التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسهى صالح احمد الخيبري0255******

58.4التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضرؤى عثمان عمر حكمي0271******

80.717طب المختبراتالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية مختبرمريم محمد عبداهلل حامد0297******

75.04تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية مختبرريحانه احمد محمد طميحي0302******

65.173العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيسميه ماجد عبده الصائغ0303******

البكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعياشواق اسماعيل معاشي الرويلي0314******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
68.48

69.12العالج الطبيعيالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفاطمه عبدالرحمن يحي الجالدي0320******

75.651تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80تيماءوزارة الصحةاخصائية مختبراالء محمد سعد الحافظي0326******

70.827علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير الفي سيار الرشيدي0331******

70.827علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضوعد سعد بن محمد المطيري0381******

73.97التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء موسى بن أحمد آل رمضان0397******

58.24التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضعزيزه صالح محمد عسيري0415******

59.44اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةسهام عايض بن علي شطف0421******

54.293التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسمر ناصر عبداهلل الشهراني0442******

87.308التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه خالد بن عوض الشمري0446******

57.12التمريضالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية تمريضفقيهه محمد مفرح عسيري0449******

66.113صحة الفم واألسنانالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانامامه فوزي بن عبداهلل آل زاهر0461******

66.378األشعةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةعبير جميل صدقه بحه0484******

66.987رعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانهيفاء عقيل عبداهلل العقيل0505******

72العالج الطبيعيالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعينجوى فوزي ابراهيم ابوعالم0507******

72.8التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه حسين احمد النجعي0521******

64.213علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه صنيتان فالح العتيبي0577******

74.192التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير بنت حسن بن علي الجعفر0591******

65.173علوم التمريضالبكالوريوس80الخالديةوزارة الصحةاخصائية تمريضنجود قبالن محمد العتيبي0624******

77.12التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضازهيه جعفر صالح البحراني0630******

68.48التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضريام عطاهلل بن دخيل اهلل البلوي0631******

62.408علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضموضي شمران مقبل العليان0642******



62.16العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفاطمه حسن ابراهيم عامري0694******

65.003اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةافراح منور عيد الرشيدى0698******

64.369تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبرعهود علي محمد البلوي0704******

72.767التمريضالبكالوريوس80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضامل عبداهلل سمران الحربي0709******

49.707التمريضالبكالوريوس80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضوداد عبداهلل محيميد القرشي0713******

69.867تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80النماصوزارة الصحةاخصائية مختبرغفران توفيق بن ابراهيم الشوق0716******

59.44اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية اشعةسمر عبدالعزيز بن سعيد عسيري0732******

70.827العالج الطبيعيالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيخلود احمد بن محمد كديش0733******

67.743التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء رياض بن محمد آل داؤود0746******

74.24تقنية المختبراتالبكالوريوس80البدعوزارة الصحةاخصائية مختبروديان محمد علي ابو العالء0759******

62.75التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضزكيه ابراهيم عثمان عثمان0764******

77.083التمريضالبكالوريوس80وادى الدواسروزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب مبارك مرشد الدوسري0770******

البكالوريوس80رفحاءوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمناهل أحمد سلمان البراهيم0783******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
63.76

60.48التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء سليم حامد العبسي0784******

75.2علوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية مختبرلطيفه علي حسن قمصاني0800******

71.467التغذيه السريريهالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تغذيةوجدان جميل راضي الرحيلي0810******

71.36التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه سلمان يحي المالكي0826******

73.6التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضشرف مساعد ابراهيم عسيري0841******

68.16علوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80بالد رجال المعوزارة الصحةاخصائية مختبرريم سعيد هادي القحطاني0853******

69.867التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم0855******

53.013التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى يوسف يحي شيبان0861******

73.92المختبرات الطبيةالبكالوريوس80شرورهوزارة الصحةاخصائية مختبرموضي دوخي معبد البقمي0862******

61.34التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضنسيله على محمد عسيري0883******

71.808العالج الطبيعيالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيعائشه سعود ربيع الشمري0884******

58.48التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضلمياء فالح ظاهر الفهيقي0885******

63.48التمريضالبكالوريوس80الوديوزارة الصحةاخصائية تمريضهله مفضي مرشود الرمالي0930******

65.297التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجري يحيى احمد جوبحي0930******

57.92التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضشريفه حمود احمد حكمى0936******

68.373المختبرات الطبيةالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية مختبراثير خلف عبدالمحسن العتيبي0966******

60.881التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضنورالهدى عبدالرحمن محمد االهدل0981******

55.787اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الفرشهوزارة الصحةاخصائية اشعةحنان مفرح ابن احمد عسيري1020******

68.907علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبدالرحمن بن فيصل العتيبي1023******

68.382تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية تغذيةفاطمه حسين قاسم الشماخي1031******

54.187اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الفرشهوزارة الصحةاخصائية اشعةفاطمه مفرح ابن احمد عسيري1038******



57.6التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضسميه علي عبدالقادر عالقي1045******

76.96علوم التمريضالبكالوريوس80المجمعهوزارة الصحةاخصائية تمريضمي ابراهيم بن مليحان العصيمي1048******

70.187التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء عبداهلل علي الجليفي1048******

66.56اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية اشعةأسماء عامر عبدالرحمن الشهري1126******

63.376معلوماتية صحيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةنوال فالح سالم السويدي1150******

67.52التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى جابر معبر خرمي1191******

71.467التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير عوض فالح الشهراني1199******

56.96علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر نوار سعدي العتيبي1212******

64.8اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80البدائعوزارة الصحةاخصائية اشعةقوت عيسى علي المزيني1219******

77.12طب المختبراتالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية مختبرسميره عبداهلل عبدالرحمن الشهري1221******

61.92التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضسماره يحي حسين ال فرج1225******

67.307التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى علي محمد العطوي1226******

57.36التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضأشواق محمد منصور عسيري1227******

53.76العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيأريج أبكر علي النمازي1234******

73.732التمريضالبكالوريوس80الخفجىوزارة الصحةاخصائية تمريضناديه سالم بن سحيل الرويلي1236******

60.88التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضزمزم عبداهلل علي ديواني1240******

61.36العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعياصائل علي يحي معافا1270******

61.92علوم التمريضالبكالوريوس80المذنبوزارة الصحةاخصائية تمريضنوري متلع بن عيد المطيري1274******

64.558علوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبردنيا عمر حمزه تركستاني1302******

60.96التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر ابراهيم احمد كدراوي1331******

77.28تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80تيماءوزارة الصحةاخصائية مختبرداليا سعد احمد نجدي1344******

68.629التمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محياء قطران الشمري1350******

67.568اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية اشعةمريم رشيد مسند الرشيدي1358******

البكالوريوس80الخرخيروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةمشتهى عبداالله بن احمد غيث1405******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
66.82

72.96العالج الطبيعيالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيخديجه توفيق عبداهلل قماش1406******

74.08تقنية المختبراتالبكالوريوس80تيماءوزارة الصحةاخصائية مختبرسندس عبدالرحمن احمد العبيدان1417******

72.96علوم اشعةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةفاطمه عبدالرحمن عبداهلل كريري1436******

65.87التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضندى احمد بن مبارك المطرفى1441******

71.253تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية مختبرنوره نافع الفي الرويلي1443******

70.965العالج الطبيعيالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيسلمى محمد بداي العنزي1445******

80.283التمريضالبكالوريوس80وادى الدواسروزارة الصحةاخصائية تمريضهياء عبداهلل محمد الدوسري1445******

63.2المختبرات الطبيةالبكالوريوس80خباشوزارة الصحةاخصائية مختبرذكرى سعد مجول العتيبي1472******

67.776التغذيه السريريهالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية تغذيةأسماء سعود حمود البقعاوي1472******

60.56العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيصابرين ناصر على سلطان1473******



69.013التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضالهنوف حمدان عوده العنزي1484******

69.12علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضريم فالح خالد القحطاني1489******

البكالوريوس80العويقيلهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيوئام عقاب خلف السالم1494******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
63.84

68.907العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأمل علي احمد بريك1527******

61.12علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير ناصر عيد الرشيدي1558******

70.933التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه رجاء بن رجااهلل السلمي1570******

57.52التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضمثيله محمد خضير عسيري1594******

66.56العالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيساميه حسين عبداهلل ابوهادي1595******

70.417التمريضالبكالوريوس80ذاعبلوتنوزارة الصحةاخصائية تمريضمواهب جواد بن عبداهلل آل ثنيان1600******

76.929العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأماني مناع علي السيد1607******

58.882التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عائض بن سعيد القحطاني1609******

51.947التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضعلياء عبيداهلل سالم الطويرقي1726******

64.596تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80المضهوزارة الصحةاخصائية تغذيةنوال محمد احمد االمير1732******

68.373اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية اشعةمنيعه محمد واكد الحارثي1741******

73.44العالج الطبيعيالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيشريفه عبداهلل سعيد ال معلوي1744******

61.36علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضرانيه بندر بن مزيد الرويس1756******

63.52التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق مفضي عبداهلل الشمري1762******

68.587التمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء سحيم محمد البيشي1790******

67.307التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهند حزام شديد المطيري1826******

67.261التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضميساء عبدالغني جمال تاج1863******

69.547علوم اشعةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةرنا منصور عبداهلل الجويعى1872******

70.4التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضأريج عبيد بالود العمري1885******

67.84العالج الطبيعيالبكالوريوس80البكيريهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيشروق محمد رشيد المطيري1962******

57.04التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضلطيفه عوض بن احمد الشهري1972******

59.6علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهيله ظافر ابراهيم القحطاني1995******

72.16التمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضياسمين مقيم طوقان الرويلي2006******

71.256التمريضالبكالوريوس80الفردانيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى علي بن عباس المعراج2053******

71.36العالج الطبيعيالبكالوريوس80جدهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيمرام محمد ساعد الحارثي2053******

67.851اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةمريم عبداهلل علي العبوش2068******

61.168التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه سليمان عواض النومسي2106******

65.086التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضافنان عدنان بن احمد النقلى2128******

72.32تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابو عريشوزارة الصحةاخصائية مختبرظالل محمد يحي محلوي2151******

58.08علوم التمريضالبكالوريوس80المذنبوزارة الصحةاخصائية تمريضنجود مهناء المزيني العتيبي2182******

64.32التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود عمر عائل قرامش2183******



65.171تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الريثوزارة الصحةاخصائية مختبرنوال عيسى ابراهيم طوهري2213******

70.613تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية مختبرغاده محمد عواد البلوي2234******

69.653علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهيا نزال بن طليحان العازمى2245******

74.08علوم المختبرات الطبيةالماجستير80االحساءوزارة الصحةاخصائية مختبرناديه بنت عباس بن حسين البغلي2249******

71.147التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضاالء علي ابراهيم السيف2256******

74.72المختبرات الطبيةالبكالوريوس80البطحاءوزارة الصحةاخصائية مختبرحصه محمد عبدالرحمن الحمادي2262******

73.86التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره ابراهيم بن حسين الطاهر2272******

71.36التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام سهل بن عيد العوفي2272******

74.016العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفينوره صالح بن علي الطعيمي2278******

59.776التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حسين قاسم بت2292******

75.68تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80حقلوزارة الصحةاخصائية مختبرروان عيد دبيل العطوي2319******

73.28التمريضالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضغصنه حاضر بن حسين السلولي2323******

52.907اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةآمنه موسى محمد الربعي2339******

66.592التمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضريم خالد عمر الرشيدي2378******

البكالوريوس80ابهاوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةروءي سمير جميل قمري2382******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
79.092

55.36اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية اشعةناديه علي بن عبداهلل االحمري2408******

70.891تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية مختبرريانه محمد بن عيد البلوى2412******

79.2علوم التمريضالبكالوريوس80المجمعهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره محمد بن هايف المطيري2426******

البكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيوفاء فواز صالح البليهد2446******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
71.68

60.24التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضنهى احمدبن احمد جالل2481******

59.12التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضيسرى سعود مسهوج الرويلي2501******

65.28العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيسعيده صالح مبخوت الصيعري2519******

69.44تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80فرسانوزارة الصحةاخصائية مختبرزهراء محمد محمد شريفان2521******

51.072العالج الطبيعيالبكالوريوس80قلوهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيشيماء محمد عوض الكعبي2535******

59.28علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير بشير فلجي الشمري2559******

74.301التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضهنادي يوسف بن عبداهلل المعقل2597******

66.56العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيايمان شاكر مجدل المالكي2623******

65.27طب المختبراتالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبربشرى عبدالعزيز بن عثمان هوساوى2626******

66.872التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمروه محسن بن عياد النخلي2627******

69.867العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيضيحه مدله بن مشعان المطيري2634******

68.907العالج الطبيعيالبكالوريوس80المذنبوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفايزه سليمان ذعار العتيبي2652******

65.451العالج الطبيعيالبكالوريوس80البكيريهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعينوره فضل محمد الشمري2665******

60.08التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضمنى حسن مفرح عسيري2699******



66.453التمريضالبكالوريوس80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضهاله حسين علي البلوي2699******

69.013التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه عوده حسين الجهني2714******

67.413علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود سعود بن مسعود المطيري2802******

64.902األشعةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةدالل عبداهلل بن بكر هوساوي2809******

64.213التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضمثايل حسن بن ضاحي العنزي2815******

72.48التغذيه السريريهالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تغذيةمها عبداهلل بريك الحربي2822******

58.88التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم ناصر محمد حدور2846******

78.091تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80بجدهوزارة الصحةاخصائية مختبرمنال مرزوق عايش البلوي2850******

68.711التمريضالماجستير80جدهوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب محمد يعقوب محمد امام2851******

57.76علوم التمريضالبكالوريوس80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود محمد عبدالرحمن العتيبي2852******

49.493التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضروابي عبدالحميد احمد المولد2855******

74.4تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية مختبرحطين منقل عضيب الرويلي2871******

59.44علوم التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف يحي اسماعيل مغربي2882******

74.331طب المختبراتالبكالوريوس80املجوزارة الصحةاخصائية مختبرانهار عبدالباسط بن طاهر هوساوي2935******

69.12التمريضالبكالوريوس80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضمها صياح عيد البلوي2936******

70.507التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضرفيعه محمد عبيد البيشى2936******

58.379التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى علي عبداهلل عواض2945******

البكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيدالل جلباخ سالم الرويلي2949******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
70.933

70.507العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيساره حمود بن غصين القحطاني2979******

82.847علوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية مختبرود علي بن حسن اليوسف2980******

52.373التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره يحي جابر القرني2994******

70.4تقنية المختبراتالبكالوريوس80رفحاءوزارة الصحةاخصائية مختبرريانه عبدالغني عبدالرحمن العقيل3031******

68.48علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير مرشد سعيد آل عبداهلل3058******

58.24التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضنهايه علي حمد مقري3079******

56.24اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةمريم حزام عبدالعزيز الشهراني3091******

65.387التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد مخلف العنزي3106******

69.867التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم سالم سليم الصبحي3107******

68.647التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضنجالء حسن بن عقيل الشهري3110******

73.6علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني عواض عويض المطيري3128******

59.44العالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيشريفه محمد ناشب شراحيلي3129******

60.756تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80الفرشهوزارة الصحةاخصائية تغذيةصافيه محمد محمد حكمي3137******

72.96العالج الطبيعيالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيروان مستور ضاوي الجعيد3140******

70.933التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان سليمان نويفع الحربي3180******

69.333علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضاميرة فخري سعود المطيري3194******



64.768التمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء عبدالعزيز منصور الشمري3199******

65.067اإلدارة الصحيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةنوره عبدالرحمن بن زيد السبيعي3201******

75.36المختبرات الطبيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية مختبرمها غالب بن مدغش البقمي3227******

57.12التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضاالء محمد حسين خرد3251******

77.638التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضرباب بنت حسين بن علي الدريسي3257******

62.56التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضعذبه سالمه قرطاس الدغماني3258******

61.6العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيخلود محمد علي خميس3278******

74.72التمريضالبكالوريوس80ثريبانوزارة الصحةاخصائية تمريضندى محمد عالن القرني3285******

71.659تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تغذيةنوره نور بن حبيب اهلل السلمي3302******

59.048تغذية عالجيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية تغذيةشمعة حسين مطيران العنزي3321******

75.957تقنية المختبراتالبكالوريوس80قبقابوزارة الصحةاخصائية مختبرحنان حسين بن ناصر مساوى3332******

64.32التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني عطااهلل خضر العطوي3341******

البكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفاتن رخيان منيطير الرويلي3349******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
65.92

71.253ارشاد نفسي- علم نفس الماجستير80صبياءوزارة الصحةاخصائية نفسيةطرفه صالح عبدالرحمن الدويس3356******

75.36التغذيه السريريهالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحةاخصائية تغذيةريم محمد مرزوق الحربي3374******

71.253التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضفريده نزال بن ختام الرويلي3384******

62.56التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر مضواح مرعي القحطاني3386******

69.333التمريضالبكالوريوس80بلقرنوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير مبارك عبدالرحمن البيشي3391******

76.542التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار عدنان عبدالقيوم سفر3394******

62.88التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضشريفه ابراهيم احمد ال مطري3407******

60.382التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء صالح بن سعيد اليامي3417******

62.48علوم التمريضالبكالوريوس80المصلوموزارة الصحةاخصائية تمريضساره خليل ابراهيم الحزيمي3436******

البكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيابرار عواد بن سعد المطيري3457******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
68.16

69.547تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80النماصوزارة الصحةاخصائية مختبرفاطمة ابراهيم حسين بغدادي3463******

البكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمنيره سعود مبارك السهلي3469******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
77.92

63.68التمريضالبكالوريوس80ضرماءوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره بنت مساعد بن يوسف السبيعي3470******

71.68التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضآمال بنت احمد بن محمد القضي3471******

65.259اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةأمل حمود سطام العنزي3471******

57.76التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني حميد مرعيد العنزي3472******

55.787التمريضالبكالوريوس80المندقوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه مناحي فهاد الغامدي3495******

63.12علوم التمريضالبكالوريوس80مساويوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبداهلل بن علي الغزال3500******

61.52التمريضالبكالوريوس80البدعوزارة الصحةاخصائية تمريضجميعه عوده مبارك المسعودي3506******

67.093التمريضالبكالوريوس80صبياءوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف مخضري جابر يحيي3542******



74.71التمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل محمد سليمان الشمري3544******

59.68التمريضالبكالوريوس80سراه عبيدهوزارة الصحةاخصائية تمريضشفياء ناصر عوضه الشهري3560******

72.288التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور سمير بن علي المطيري3566******

61.76التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضابتهال علي مكي عبيري3597******

72.316رعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانسميه سمير احمد العطيه3631******

76.896التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضنوال علي حمد النجراني3636******

73.28التمريضالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء عبداهلل سعد الضويلع3636******

77.361إدارة المستشفياتالماجستير80طريفوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةاماني بنت منصور بن احمد المشامع3642******

61.6التمريضالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل سالم مساعد الشمراني3644******

60.72التمريضالبكالوريوس80العويقيلهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره سعود خلف الرويلي3657******

65.387التمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضاميره سعد شافي االكلبي3660******

77.76تقنية المختبراتالبكالوريوس80حقلوزارة الصحةاخصائية مختبرأمل سعد احمد القرعاني3688******

68.693العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيامل عبداهلل بن مرعي آل دايل3696******

72.676التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم مهدي بن عبداهلل النمر3714******

73.44العالج الطبيعيالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفاديه محمد عبداهلل األحمري3754******

73.227التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب علي بن عيسى العسيف3766******

71.573التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضميمونه سعد قاسم العنزي3829******

68.053التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود عثمان احمد حكمي3835******

81.92التمريضالبكالوريوس80المجمعهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال فالح حمدان المطيري3852******

67.84علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضمجيده ماجد شالي الدلبحي3877******

58.8العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعينوال بنت عقيل بن شفق الشمري3889******

64.107العالج الطبيعيالبكالوريوس80الحازميوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيحنان عبده يحي خواجي3903******

64.819العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأفنان احمد حسن بكري3905******

55.893تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80سبت العاليهوزارة الصحةاخصائية تغذيةأمل محمد حسين نمري3917******

78.903علوم اشعةالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية اشعةمريم محمد بن صالح بوخمسين3918******

64.309اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المذنبوزارة الصحةاخصائية اشعةمنى مناور راضي الشمرى3924******

55.573العالج الطبيعيالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيرضى يحي علي مقري3928******

75.04علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره قاسم مجري العتيبي3944******

50.453العالج الطبيعيالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيرحاب محمد عبده شبيلي3960******

63.32التمريضالبكالوريوس80الشنانوزارة الصحةاخصائية تمريضشيخه شاجع مفلح الرشيدي3974******

62.72علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضوعد زايد بن عمر المطيري3979******

64.747علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره سعود بن سلطان المطيرى3997******

64.213التمريضالبكالوريوس80الحديثةوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود مصلح مييس الرويلي3999******

البكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأمجاد محمد بن يوسف اليوسف4020******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
69.317



65.139تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80شرورهوزارة الصحةاخصائية مختبرريم محمد يحي حزام4021******

68.693التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني سويلم سليمان البلوي4032******

71.253اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةوفاء محمد علي الشمري4068******

57.76التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضنعمه سليمان علي غزواني4077******

76.64علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضخضراء طامي بن حمد القحطاني4107******

67.093علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضوفاء عيد بن ضافي المطيري4132******

البكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأعتماد متعب عريعر الرويلي4135******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
64.213

69.333التمريضالبكالوريوس80تيماءوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان معوض رجاء العنزي4145******

63.12العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةنوف معتوق عيفان الحارثي4146******

73.28تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الرسوزارة الصحةاخصائية مختبرمنى سليمان محمد البلوي4178******

63.878التغذيه السريريهالبكالوريوس80رفحاءوزارة الصحةاخصائية تغذيةخلود عايد الدهري العنزي4187******

66.56اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بالد رجال المعوزارة الصحةاخصائية اشعةبشائر احمد مشبب ابوعشي4190******

63.44تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تغذيةليلى مشهور عبداهلل شماخي4221******

68.404العالج الطبيعيالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمها سليم عالي المطيري4237******

65.92العالج الطبيعيالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيامل حمود بن سعيد الحبشي4244******

60.4التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضعفاف فائز ضيف اهلل الجعيد4261******

61.567التمريضالبكالوريوس80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضروان علي محمدجمعه الحربي4285******

76.002التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضغفران علوي بن جعفر آل شرف4288******

69.867التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضكريمه ناهي سلطان المطرفي4297******

56.96التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضمالك زويد ضحوي الرويلي4310******

64.533العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيانتصار احمد جبران زغيبي4311******

72.64اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةساره سالم عبداهلل باسندوه4329******

56.72اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية اشعةتهاني محمد عبدالرحمن آل معرفج4349******

73.362التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه خالد بن حسن انصيف4351******

64.676تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية مختبرعابده علي محه عجيبي4353******

68.587العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةسميره ذياب عبداهلل الثمالي4376******

63.28علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضنوير فالح هديان العصيمي4384******

63.653تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبرصفاء علي قاسم الفيفي4389******

74.72علوم التمريضالبكالوريوس80المجمعهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره فهد بن محمد الثميري4393******

64.107اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المذنبوزارة الصحةاخصائية اشعةوجدان محمد سالمه الشمري4396******

66.773التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضسارة بدر جعيثن المبروك4414******

68.587التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضأمجاد خلوي عايض المطيري4441******

62.75علوم طب االسنان المساندهالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانرؤى نبيل بن اسعد خياط4450******

70.507العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمنيره دخيل اهلل بن عيد المطيري4457******



63.12التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسمر احمد جمعه البلوي4465******

64تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80البشائروزارة الصحةاخصائية مختبرزهراء عبده محمد بتاتي4484******

61.76علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضمضاوي عبدالعزيز حمد القحطاني4503******

65.426صحة الفم واألسنانالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانليلى حسن بن صالح العبكري4509******

75.68تقنية المختبراتالبكالوريوس80حقلوزارة الصحةاخصائية مختبرأبرار جميل شادلي سحله4569******

البكالوريوس80الشعبهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيارتفاع مفرح اليح الرويلي4603******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
62.08

72.761التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عون نياف العتيبي4640******

70.293التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهند محمد يحي محنشي4661******

48.747التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود مبخوت بن جاراهلل الدوشان4696******

61.561العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفينوره ثاني حطحوط العنزي4712******

64.933تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية مختبرهند ماشع عاقل المطيري4716******

67.2اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةبدور عبدالعزيز عبداهلل النعماني4728******

75.872التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضبسمه عبداهلل بن محمد الزاهر4755******

63.92تقنية المختبراتالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبرساره ابراهيم محمود ابوحسبو4759******

63.12تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80خباشوزارة الصحةاخصائية مختبرجواهر ضعافي محمد شويهي4763******

71.467التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضوعد عيد سالمه البلوي4810******

البكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيوصايف مسعد بن عليان الرشيدي4810******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
71.04

70.613المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية مختبرغاده ابراهيم على معبوج4853******

63.211تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80شرورهوزارة الصحةاخصائية مختبرخلود سليمان عبداهلل مكي4859******

74.4تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية مختبرخلود سلطان بن محيميد المطيري4863******

73.816التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال بنت حسين بن عيسى القريشي4901******

البكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيحياه فرحان ناوي الرويلي4909******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
70.4

70.72اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية اشعةمنى احمد ابراهيم الشاردي4913******

59.384اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةفلحاء صالح سالم العنزي4920******

58.4التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضشهد ناصر عبده النعمي4923******

67.947التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسميره عبداهلل ابراهيم مباركي4925******

67.2علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضريم محمد عبداهلل الرشيدي4934******

71.893التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضشمعه محمد بن محمد المخلوطى4943******

69.227التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه فهد محمد العجمان4950******

64.32العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةلجين جميل خلف الزايدي4955******

71.943التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضافراح برجس بنيه العنزي4971******

63.68صحة الفم واألسنانالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانوالء عبدالكريم بن حسن الثواب4982******

61.28علوم التمريضالبكالوريوس80المصلوموزارة الصحةاخصائية تمريضأمل علي عبدالرحمن العتيبي4985******



76.1تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية مختبرزهراء علي بن مكي المرهون4990******

65.493العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيوالء أحمد بن محمد أبوطالب4997******

67.733التمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود عثمان بن عبيد البيشي5006******

57.52التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهند ثاني غانم الحازمي5011******

62.08علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضدغيفله مستور بن عايض العتيبي5026******

72.48المختبرات الطبيةالبكالوريوس80النماصوزارة الصحةاخصائية مختبرأميره حسين بن محسن البقمي5035******

72.96تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية مختبرنها محمدالطيب ابوبكر الشريف5053******

66.773اإلدارة الصحيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةبشاير عويد بن حامد السلمي5056******

70.507تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80رفحاءوزارة الصحةاخصائية مختبراروى ضحوي عشوي العنزي5102******

60.152العالج الطبيعيالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيحنين عبدالمعطي أبراهيم الفالح5124******

البكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةفاطمه محمد بن مبروك العبدالعزيز5173******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
83.068

67.476التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبنين علي بن ناصر آل ربح5179******

62.921التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه حمد علي محمودي5190******

67.52العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةبشرى عباد عبيداهلل الثمالي5190******

71.147تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية مختبراماني بقان ساكت العنزي5217******

62.64علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار سعيد عبداهلل العصيمي5235******

76.183التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضهائله معتوق دخيل المالكي5242******

75.438العالج الطبيعيالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيعهد محمد سعد االحمري5271******

72.48تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية مختبرشروق علي أشيب صميلي5277******

66.56العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةمشاعل محمد عبدالهادي العتيبي5299******

76.993تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80املجوزارة الصحةاخصائية مختبرعايشه معتق على الجهني5326******

64.661اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةرنا صالح حسن الغيثي5330******

49.92التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضأثير عبدالجبار وصيل الزبالي5370******

71.573علوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80باللسمروزارة الصحةاخصائية مختبررهام صالح جبور النمري5383******

74.72التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني جايز فالح العنزي5386******

66.347اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةهيفاء جاراهلل محمد الضمادي5393******

59.04التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء احمد عالي القصيري5396******

71.787التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأمنه علي سالم المنتشري5398******

البكالوريوس80خميس مشيطوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةمها علي ظافر الشهراني5431******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
85.779

61.6التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير خالد رحيل الرويلي5435******

69.867العالج الطبيعيالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيامل محمد حسن القرني5442******

76.722البصرياتالبكالوريوس80خباشوزارة الصحةاخصائية بصرياتنوره سفر بن محمد الغامدي5450******

57.52التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار محمد شكر الرويلي5452******



63.236تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبرمروه عبده احمد مدخلي5457******

63.52تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80خباشوزارة الصحةاخصائية مختبرمروه احمد سعيد مقطري5461******

72.832العالج الطبيعيالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعينورا محمد ناصر التميمي5507******

62.56علوم التمريضالبكالوريوس80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عواجي عبداهلل بجوي5513******

64.853العالج الطبيعيالبكالوريوس80رنيهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيامامه ناصر محمد صالح5514******

68.48علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضهالله حميد بن نعيمان المطيري5574******

68.16العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمدى عواجي محمد حكمي5580******

64.32التمريضالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضريم كريم بن القوضي الرويلي5582******

59.04التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضصفاء يحي احمد سوادي5600******

69.76التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه راشد احمد حسن5623******

66.517علوم التمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني علي نهار العنزي5640******

67.413التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضرهف اسامه بن حسن معاجيني5662******

69.333علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضفداء عامر فهد الشمري5732******

59.008علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضربيعه معيض خنيفر الرشيدي5769******

البكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةرايه بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخزاعي5776******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
80.16

75.368التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضآمينه بنت حسن بن عبداهلل السلمان5778******

72اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةاسماء عبداهلل محمد باداود5789******

72.8العالج الطبيعيالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيزينب احمد محمد بن عباس5794******

74.72التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضتاال بركات بن عبدالرحمن العرياني5802******

63.04التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضنسيم علي علي بت5802******

61.28السجالت الطبيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةحصه ساعد نوار الجعيد5807******

76.8اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جدهوزارة الصحةاخصائية اشعةافراح خالد مساعد الزهراني5835******

59.197التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه علي يحي حكمي5883******

73.6اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80احد رفيدهوزارة الصحةاخصائية اشعةالمها حسن ابن عبداهلل القحطاني5891******

70.613التمريضالبكالوريوس80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني حمدان يتيم الرويلي5899******

71.664تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تغذيةخلود شعوان حجي البقمي5904******

57.68علوم التمريضالبكالوريوس80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضحوريه عيد سليم العتيبي5952******

59.92التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه احمد محمد عسيري5953******

72العالج الطبيعيالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيفاطمه عبداالله بن يوسف المطر5970******

63.36تقنية المختبراتالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية مختبرالهنوف سعد محمد التيماني5974******

69.973تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية مختبرالكحيله حمود ابن مشعان المطيري5997******

الماجستير80ابهاوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةهاله طارق عبدالرحمن الهنيدي6034******
إدارة الخدمات الصحية 

والمستشفيات التنفيذي
79.022

63.112طب المختبراتالبكالوريوس80حبوناوزارة الصحةاخصائية مختبرايمان علي بن عبداهلل البحراني6038******



61.28التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل محمد بن طاهر عتيني6040******

72.32التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عمر بن شامي السميري6042******

69.76التمريضالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضورود ليلي عناد الرويلي6048******

66.24التمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء سعيد عبداهلل الشهراني6051******

56.8التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضلمياء حسن محمد حكمي6055******

78.58علوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80فرسانوزارة الصحةاخصائية مختبراسراء فؤاد بن حسين المبارك6067******

60.016علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضهنادي عبيد عبداهلل الرشيدي6081******

البكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعينورة محمد ناصر الماجد6093******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
69.013

62.32العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفاطمه ابراهيم علي صهلولي6147******

73.22التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضزهره سمير بن علي آل داؤود6162******

61.91رعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانوفاء فائز شليويح العنزي6162******

66.369التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل عبداهلل موسى العثمان6162******

67.49التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى منير عبداهلل العتيبي6173******

77.12التمريضالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم حسين علي الناشري6201******

63.44التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضريم عيادة سكران الرويلي6219******

73.28تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80صامطهوزارة الصحةاخصائية مختبررحمه علي عبده مدخلي6294******

74.72التمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه عويض وديد الرويلي6317******

60.08اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية اشعةمنى مشبب هادي القحطاني6325******

64.636التمريضالبكالوريوس80رابغوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء ابراهيم عمر فالته6347******

66.453تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية مختبروجدان خالد بن معجل العنزي6356******

58.606التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضاريج محمد بن سعيد مليباري6361******

57.36التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضعلوه علي احمد ال زايد6362******

66.027العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةمرام عبدالعزيز ابن مسلم المسعودي6370******

55.787التمريضالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال محمد علي عسيري6374******

90.508التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عبداهلل حسن آل حماد6387******

البكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةساميه مرزوق بنيه النفيعي6389******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
77.534

68.907العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمنى عايد منيان العنزي6475******

67.627علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضغاليه مزيد بن سعد الرشيدي6505******

77.21التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حسين بن عبداهلل المحسن6512******

71.147تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية مختبرأمنه محمد موسي خرمي6512******

63صحة عامةالماجستير80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية صحة عامةنرجس بنت حسين بن عبدالحميد الممتن6557******

59.52العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيندا ضيف اهلل بن عبده بن حزيمي6557******

55.68التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود علي بن سعد اليامي6565******



65.708التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه عمر محمد المرحبي6566******

76.48التغذيه السريريهالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تغذيةخلود احمد سعد المطيري6576******

65.707اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية اشعةايمان أحمد سعيد الشهراني6578******

69.013العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةريم احمد حسن الزهراني6579******

56.24تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80تثليثوزارة الصحةاخصائية تغذيةسميه أحمد حسن الذروي6579******

65.707علوم التمريضالبكالوريوس80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضشروق خلف مضف الشهري6593******

76.64التمريضالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوضاء فهيد فايز البيشي6597******

البكالوريوس80خميس مشيطوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةهنادي عبداهلل علي صنبع6603******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
78.109

81.509تقنية المختبراتالبكالوريوس80حقلوزارة الصحةاخصائية مختبرمنال مسفر مشبب االحمري6631******

84.143العالج الطبيعيالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيمنى عفتان بن خليف الظفيري6634******

57.68التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه ناصر بن يحيى دبش6640******

74.451اإلدارة الصحيةالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةأفنان ناصر حسين الشريف6646******

69.547علوم المختبرات الطبيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية مختبروالء يحي عبدالوهاب الشريف6654******

75.84التمريضالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود حسن عوضه الشهراني6678******

77.977التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمضاوي سليمان علي السعيد6679******

72.96العالج الطبيعيالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيغاليه عواض مستور السواط6691******

71.04العالج الطبيعيالبكالوريوس80عفيفوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيناديه عوض سند العنزي6698******

56.72التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسلوى احمد احمد الزيني6738******

68.558التمريضالبكالوريوس80مغطيوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه احمد بن راشد الجميعان6755******

66.667التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود سعد جواعد الحارثي6778******

67.739التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان محمد بن احمد حامظي6817******

البكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيساميه هايل غازي الكويكبي6822******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
63.76

58.442التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم علي بن حسين آل رهين6826******

75.36التغذيه السريريهالبكالوريوس80دومه الجندلوزارة الصحةاخصائية تغذيةأميره عائد محارب الشمري6840******

50.284التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضكامله ابراهيم شامي السالمي6846******

64.046التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار ابراهيم بوكر زميم6867******

78.88المختبرات الطبيةالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية مختبرفاطمه فهم بن راجح البقمي6867******

69.653علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضأمواج ذعار بن فيحان العتيبي6886******

65.707التمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضجميل محسن عبداهلل الدوسري6929******

73.078التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمدى بطيح بن ثابت المسعودى6963******

البكالوريوس80رفحاءوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيانوار باتل معيصر الرويلي7001******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
64.96

71.634التمريضالبكالوريوس80الجفروزارة الصحةاخصائية تمريضعتيقه بنت جاسم بن محمد الجميعه7004******

67.84العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةغاده عبداهلل صالح الخراصي7032******



69.28اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةريم حمود ضيف اهلل الشمري7063******

البكالوريوس80املجوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيلينه داوود سليمان الكبيدان7066******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
60.72

70.925األشعةالبكالوريوس80خليصوزارة الصحةاخصائية اشعةندي زياد سعد فيصل7071******

70.251التغذيه السريريهالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تغذيةنجالء عبدالعزيز خلف الشمري7084******

62.8التمريضالبكالوريوس80ضرماءوزارة الصحةاخصائية تمريضالهنوف خلف سبيت الدوسري7102******

69.76التمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر رجب علي الزهراني7145******

75.229األشعةالبكالوريوس80رابغوزارة الصحةاخصائية اشعةعفراء يوسف سالم كلثوم7166******

البكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيهيفاء عبداهلل عبدالعزيز الفوزان7231******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
74.4

71.893رعاية اسنانالبكالوريوس80مساويوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانأشواق فهد بدر العتيبي7261******

68.053التمريضالبكالوريوس80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضأحالم عمير مفرح البيشي7270******

57.6علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضابتهاج متعب بن محسن المطيري7287******

البكالوريوس80تيماءوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيهدى علي عبدالرزاق المسعر7302******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
60.8

75.227التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل ممدوح عبداهلل بن سعيد7311******

75.007التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان فرحان عظيب العنزي7312******

58.16العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيحنان يحي بن احمد معشي7315******

53.227التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود مبارك بن سعيد اليامي7328******

55.787التمريضالبكالوريوس80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضحسناء منصور ناهض الحمادي7333******

68.274التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه علي سعد االحمري7354******

63.84علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضمهره حمود دغيليب الرشيدي7382******

58.24اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية اشعةبشرى محمد عائض محمد7405******

66.24المختبرات الطبيةالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية مختبرنوال فايز مصيبيح البقمي7438******

68.189التمريضالبكالوريوس80تندحهوزارة الصحةاخصائية تمريضاميره ظافر سياف الشهراني7446******

57.874التمريضالبكالوريوس80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني طالل احمد الجيزاني7448******

78.08العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيبيان مسفر فرحان الوادعي7453******

75.342التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضهدى رضي بن عبداهلل المزين7454******

59.04التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضأمنه محمد جابر شراحيلي7465******

69.867التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعدال منصور ظاهر البلوي7472******

61.076العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعينوره علي علي طوهري7478******

56التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضسمر مساعد بن عبدربه اليامي7489******

65.717العالج الطبيعيالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيمنيره محمد نويجي الرشيدي7503******

69.342التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضساره سعد غانم القحطاني7511******

57.44علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب على ماشع المطيرى7526******

67.92التمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضكوثر علي بن عباس المعراج7535******



63.12علوم التمريضالبكالوريوس80عروىوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم مناجا متلع العتيبي7536******

63.36علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه علي بن عبداهلل المطيري7548******

65.28التمريضالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان صقر سالم الرويلي7574******

63.76التمريضالبكالوريوس80الرايسوزارة الصحةاخصائية تمريضحضيه حضيض رشيد العالسي7583******

53.547التمريضالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه سالم احمد الشهري7585******

62.753التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنهاد عباس عبدالوهاب تيكو7593******

65.92اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية اشعةمنى حسين زايد الشهراني7652******

57.28التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير حسن احمد الحياني7665******

65.548التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق احمد محمد الفقيه7670******

54.827التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضوداد احمد زغلول الزعبي7684******

72.16اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةهال عقيل خضير الشمري7686******

77.44العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيهبه حمزه ادريس تكرونى7689******

71.302تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80ابوعجرموزارة الصحةاخصائية مختبرهنادي ابراهيم عبيد العنزي7719******

65.28علوم التمريضالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد دعاس معازر الرويلي7732******

64.819تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80باللسمروزارة الصحةاخصائية تغذيةوداد عقيل يحي كريري7744******

63.52علوم التمريضالبكالوريوس80المذنبوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل عبيد بن عبداهلل المطيرى7770******

75.877التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب عبداهلل بن علي آل حسين7781******

63.122التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعواطف علي سالم مجرشي7788******

71.787التمريضالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضافتخار جازم سمير الرويلي7800******

67.083التغذيه السريريهالبكالوريوس80رفحاءوزارة الصحةاخصائية تغذيةنوره ركيب سعيد الشمري7824******

البكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعياحالم راضي شتيوي الرويلي7835******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
61.76

57.44التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد عبدالرحمن مظفر7843******

71.04تقنية المختبراتالبكالوريوس80الصنيناءوزارة الصحةاخصائية مختبرريم معال عبدالمطلب الشريف7858******

73.12العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيحنين خالد شيخ علي سيت7864******

63.52علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى سعود بن معيض العتيبي7866******

66.347العالج الطبيعيالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيهنا حسن محمد النعمي7886******

البكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيبلسم عبدالرحمن مداهلل النصيري7892******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
71.573

58.32التمريضالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضريماس علي محمد العسيري7900******

78.093اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80البطحاءوزارة الصحةاخصائية اشعةمريم قاسم بن مهدي آل زواد7904******

76.411التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضهدى زكي بن احمد آل طويلب7915******

65.952اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية اشعةبدريه غالب جمعان العنزي7917******

71.04العالج الطبيعيالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأيه جميل عابد الثمالي7929******

79.68التمريضالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير سالم محمد السناني7958******



71.363اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية اشعةرفعه سعيد حسين العجمي7965******

81.601العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيفاطمه راجح معيض البيشي7971******

70.613تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية مختبرأشواق عبده احمد خرمي8005******

60.184علوم التمريضالبكالوريوس80الخرمهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره ناصر سعد السبيعي8019******

71.893اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المضهوزارة الصحةاخصائية اشعةاثير سعيد عبداهلل القحطاني8022******

65.28التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهيفاء حسين علي المالكي8049******

68.907رعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانافنان فيصل عبداهلل المالكي8051******

68.16علوم المختبرات االكلينيكيةالبكالوريوس80سبت العاليهوزارة الصحةاخصائية مختبرافنان جميل مطر السواط8071******

67.093العالج الطبيعيالبكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيشريفه يحي بن عايض عسيري8079******

72.48اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةعيشه احمد علي الشيخي8107******

77.442التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب احمد بن مكي الجارودي8121******

72.357التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضندى عبداهلل بن حسن آل مرهون8137******

66.027التمريضالبكالوريوس80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضثراء علي بن حنضل البيشي8153******

68.762التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره شعيب ابراهيم عبداهلل8174******

63.28علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى سلطان بن فارع المطيري8196******

62.643التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضساره جميل عبدالكريم احمد8230******

75.327التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه بنت محمد بن سليمان العايش8243******

68.48التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضورده محسن محمد حكمي8269******

81.842التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضمريم حسين بن عبداهلل الزيمور8275******

53.973التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام محسن جهيم االشجعي8278******

65.493التمريضالبكالوريوس80القرياتوزارة الصحةاخصائية تمريضقسمه مكمي مناحي الرويلي8290******

73.528األشعةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةمشاعل عبداهلل محمد آل دويس8295******

56.32اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية اشعةاشواق مشبب بن سعد القحطاني8299******

66.667العالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعياسماء عامر رده السفياني8301******

56.16العالج الطبيعيالبكالوريوس80رنيهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيجواهر ضعافي محمد مباركي8313******

70.938التغذيه السريريهالبكالوريوس80دومه الجندلوزارة الصحةاخصائية تغذيةوداد مليحان محسن رشيدي8330******

67.583طب المختبراتالماجستير80تبوكوزارة الصحةاخصائية مختبررانيه رشيد بن خالد عبودان8336******

79.52العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيمشاعل عويض بن هليل المطيرى8351******

70.933تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية مختبرمنال فارس خضر الرويلي8365******

73.653التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضسلطانه فروان بن خليف العنزي8368******

البكالوريوس80القنفذهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيلطيفه عبدالهادي بن مريزيق القثامي8397******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
62.4

66.667التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام جمعان علي البيشي8397******

65.173اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية اشعةاشواق عساف بن سالم الشهري8408******

69.44اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80المضهوزارة الصحةاخصائية اشعةمنيره ذيب علي القحطاني8421******



77.6التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضأماني علوي بن علوي أبوالرحي8445******

64.962العالج الطبيعيالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيباسمه بنت عيسى بن علي القالف8462******

64.378علوم التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال عتقاء بن دعيع الرشيدي8465******

65.28التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضعلياء علي ياسين عقيلي8472******

74.56تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الجديدوزارة الصحةاخصائية مختبرهند حمود فرج العمراني8477******

71.147التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال الفي علي العطوي8480******

70.293التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود وصل اهلل حميد السفياني8481******

62.16التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام غدير كاسب الكويكبي8485******

71.573التمريضالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه خليفه بن حسن الحسن8512******

66.85التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود خالد بن بشير الخيبري8530******

65.92التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهند حماد عيد الغنامي8536******

74.402التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد بن سليمان الشعيفاني8543******

59.84التمريضالبكالوريوس80النماصوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه عبداهلل سفر العمري8547******

82.243اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جدهوزارة الصحةاخصائية اشعةسحر محمد هاشم بدر8550******

75.357التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضشعاء وغش بن فيحان البقمي8574******

69.333التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأيثار احمد امين الحماص8591******

61.36التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضهند دبشي عبيد الرويلي8598******

71.253العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةاحالم عبداهلل حميد الزايدي8607******

57.92التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه بلغيث علي القوزي8616******

77.683التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضورود وحيد بن علي الغريافي8638******

71.253التمريضالبكالوريوس80سبت العاليهوزارة الصحةاخصائية تمريضغاليه عبداهلل بن عائض االكلبي8649******

77.44اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80جدهوزارة الصحةاخصائية اشعةآمنه سعد صالح العمري8650******

81.382العالج الطبيعيالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيضحى جعفر بن أحمد أبوشاهين8655******

72.48التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى خالد بن محمد المغربي8666******

70.827العلوم االشعاعيةالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية اشعةعلياء مبارك علي العبدلي8682******

73.28التمريضالبكالوريوس80الخالديةوزارة الصحةاخصائية تمريضأروى عبداهلل سليمان الحربي8711******

76.198التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء علوي بن هاشم الفوار8736******

68.693اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80باللحمروزارة الصحةاخصائية اشعةزكيه متعب عيسى عبداهلل8736******

71.268التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضساره مفلح مناحي القحطاني8758******

75.52العالج الطبيعيالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيعائشه حسن سليمان النفيعي8765******

البكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةناله يحيى محسن االسمري8790******
إدارة خدمات - ادارة عامة 

صحية ومستشفيات
78.103

67.733التمريضالبكالوريوس80خميس مشيطوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء فايز مانع البيشي8819******

67.307العالج الطبيعيالبكالوريوس80المجاردهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيسميه عبداهلل احمد األسمري8833******

68.907علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضشيخه راشد دويديح الجش8839******



77.385العالج الطبيعيالبكالوريوس80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفياماني حيدر بن علوي الساخن8840******

59.392علوم التمريضالبكالوريوس80البكيريهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى ضاحي سالم الحربي8867******

67.091تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80سراه عبيدهوزارة الصحةاخصائية تغذيةفاطمه يحي احمد بجوي8896******

66.453علوم التمريضالبكالوريوس80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضامل سعود مرزوق الشمري8901******

67.956التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضتسبيح حسن محمد ضحوه8912******

68.373التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى جالل بن أحمد عواجي8929******

70.094التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضميعاد عبداهلل مهل العنزي8935******

61.28التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره يحي جبر الفيفي8937******

76.64تقنية المختبراتالبكالوريوس80حقلوزارة الصحةاخصائية مختبررحمه عبداهلل بن عايد الحويطي8945******

68.587التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضريم سليمان هليل البلوي8971******

68.587عالج علل النطق والسمعالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية سمعياتكوثر حبيب بن علي الصعيليك8993******

68.587التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضندى مقبل بشير الطويهر8996******

60.56التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل محمد حسن العقيلي9030******

70.507المختبرات الطبيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية مختبراءفراح عبدالعزيز محمد العصيمي9048******

60.48التمريضالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضالهام زغير عياط الرويلي9053******

73.92تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80املجوزارة الصحةاخصائية مختبرياسمين منصور خلف العنزي9055******

البكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيعهود جزاع بن محمد العنزي9098******
العالج الطبيعي والتأهيل 

الصحي
68.267

67.307التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضغايه علي حسن البارقي9103******

61.28العالج الطبيعيالبكالوريوس80الباحهوزارة الصحةاخصائية تأهيل حرفيبشرى محمد راجح سيد9124******

68.373اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةرؤى محمد بن عبداهلل الجديد9151******

57.92التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضشفاء عبدالرحمن محمد غاوي9158******

68.267التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسعدى عبدالرحمن حسن العضلي9172******

72.61التمريضالبكالوريوس80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب أحمد مناع القرني9174******

53.333تغذية اكلينيكيةالبكالوريوس80المندقوزارة الصحةاخصائية تغذيةفاطمه حسن حمود مباركي9176******

72تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80طريفوزارة الصحةاخصائية مختبرافراح ساير بن هليل الحربي9178******

73.511التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه عدنان بن عون المختار9185******

59.76التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء ابراهيم احمد الحازمي9187******

63.104علوم المختبرات السريريةالبكالوريوس80سلطانهوزارة الصحةاخصائية مختبرابرار راضي ضاحي الشمري9188******

56.48التمريضالبكالوريوس80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود ناوي صخيل الرويلي9201******

68.8علوم التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان حسن محمد دغاسي9230******

59.296التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق عبداهلل يحي النعمي9251******

67.307التمريضالبكالوريوس80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان فالح ابن جبار الخذامي9256******

69.227التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضفريال هجان مبارك العنزي9267******

53.013التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفائزه ابراهيم عثمان الربعي9298******



71.787تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80الجوفوزارة الصحةاخصائية مختبرجوهره سالم عوده البلوي9306******

73.44تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80عرعروزارة الصحةاخصائية مختبرمنى محمد عبداهلل العنزي9332******

69.227تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية مختبرأمل سالم بن عواده الفايدى9340******

51.84التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضامنه محمد عبده خمج9341******

63.36اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةاحتشام محمد مسفر االحمري9342******

62.256علوم التمريضالبكالوريوس80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضأنفال صالح سعود القرناس9420******

55.68التمريضالبكالوريوس80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف حامد سعد الثبيتي9469******

66.453اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية اشعةمريم حسين عوضه الشهراني9486******

79.2علوم التمريضالبكالوريوس80المجمعهوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام عون اهلل خليفه المطيري9521******

70.293التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى عوض سالم العنزي9523******

80التمريضالبكالوريوس80المجمعهوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير حمد بن معيض المطيري9543******

68.864العالج الطبيعيالبكالوريوس80عنيزهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيعلياء نائف الدهم العنزي9547******

57.2التمريضالبكالوريوس80بالد رجال المعوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه محمد مفرح عسيري9571******

67.89التمريضالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم مجدل بن ملهي العتيبي9573******

90.441التمريضالبكالوريوس80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد عبداهلل بن حسين الرهن9624******

54.4التمريضالبكالوريوس80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء موسى بن صالح ال سليم9637******

66.88العالج الطبيعيالبكالوريوس80بيشهوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيطيبه صالح حسن باسودان9671******

72.64علوم التمريضالبكالوريوس80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضالنيره عبداهلل الفراخ العصيمي9724******

60.24التمريضالبكالوريوس80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضآمنه حفاش جابر حكمي9736******

67.413تقنية المختبرات الطبيةالبكالوريوس80فرسانوزارة الصحةاخصائية مختبرعائشه علي حسن حسن9749******

70.187التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال سليم سليمان الجهني9757******

70.603العالج الطبيعيالبكالوريوس80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية عالج طبيعيأمل محمد خليف العنزي9788******

73.127رعاية اسنانالبكالوريوس80الرياضوزارة الصحةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانأفنان محمد بن سعيد القحطاني9839******

76.514التمريضالبكالوريوس80مراتوزارة الصحةاخصائية تمريضأمال فهد بن شارع العتيبي9862******

74.24اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية اشعةايمان ابراهيم احمدادم المصوعي9876******

59.152اشعة تشخيصيةالبكالوريوس80االسياح بالقصيموزارة الصحةاخصائية اشعةشيخه نزال نقاء الشمري9914******

70.08التمريضالبكالوريوس80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه احمد بركوت الناشري9916******

البكالوريوس80ابهاوزارة الصحةاخصائية معلوماتية صحيةمثايل عفنان عقيل الجعيد9939******
إدارة الخدمات الصحية 

والمستشفيات التنفيذي
73.489

68.599التمريضالبكالوريوس80رابغوزارة الصحةاخصائية تمريضبتول غرم بن معيض الشهري9970******

59.161التمريضالبكالوريوس80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام نجم صلبي العتيبي9997******

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضترفه شريد قينان المطيري0055******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

63.52فني التمريض



79ابهاوزارة الصحةقابلةحليمه محمد حسن عسيري0071******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.219قبالة

79الظهرانوزارة الصحةفنية عملياتسلمى مدن بن احمد الحمود0144******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

68.152فني غرفة عمليات

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضنبيله مبره ابراهيم الفيفي0187******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

67.348فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضأفراح بدر دخيل الشمري0222******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.851تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضوفاء محمد سليمان الجهني0245******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

73.021فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضزينب محمد بن مبارك المبارك0334******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

64.931فني التمريض

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضعقيلة محمد موسي صفحي0384******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.43فني التمريض

79شقراءوزارة الصحةقابلةذكرى ملفي عباس العنزي0412******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

70.942قبالة

79قياوزارة الصحةقابلةمثايل عزيز حميد القرشي0430******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

61.12قبالة

79ثاروزارة الصحةفنية تمريضحنان وصل عليثه الجهنى0485******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

76.032فني التمريض

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضأريج علي علي عواجي0577******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

60.243فني التمريض



79محايل عسيروزارة الصحةقابلةنوال محمد محمد عسيري0606******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

82.379قبالة

79القنفذهوزارة الصحةقابلةنشميه عاتق غنمي الجهني0620******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

66.119قبالة

79شقراءوزارة الصحةقابلةآمنه فالح مقبل العنزي0630******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

65.149قبالة

79االحساءوزارة الصحةقابلةسميره سالم مساعد النجراني0711******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

65.067قبالة

79النماصوزارة الصحةفنية تمريضرحمه معني بن محمد عيشان0719******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

63.886تمريض

79ظهران الجنوبوزارة الصحةفنية تمريضرشا قاسم عجيبى غشوم0752******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

60.486فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضساميه سعد عايد العنزي0760******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

70.891فني التمريض

79باللسمروزارة الصحةفنية تمريضمشاعل عبده محمد العبسي0779******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

65.132فني التمريض

79باللسمروزارة الصحةفنية تمريضرانيه عبيد عبداهلل الحربي0795******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

62.956فني التمريض

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضنجالء عمر علي باحسن0805******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.001فني التمريض

79بلجرشىوزارة الصحةفنية تمريضنوره عبداهلل سعيد الزهراني0873******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

66.204تمريض



79القنفذهوزارة الصحةفنية تمريضابتهال محمد موسى الزبيدي0942******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

72.415تمريض

79القنفذهوزارة الصحةمساعدة صيدليأريج محمد حمود صوان0983******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

85.419فني الصيدلة

79باللسمروزارة الصحةفنية تمريضرانيه محمد بن عبيد الجهني0997******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

62.8تمريض

79الماوينوزارة الصحةمساعدة صيدليابرار صالح محمد الشهري1001******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.512فني الصيدلة

79مليجهوزارة الصحةقابلةانوار بطيحان سعدون السعدي1004******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

62.32قبالة

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضحميده محمد بن عيسى العيسى1010******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.538فني التمريض

79ثريبانوزارة الصحةفنية تمريضعروبه عبداهلل مهدي الجفال1014******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.831فني التمريض

79االحساءوزارة الصحةقابلةمريم حطاب الطرقي الرويلي1016******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

77.471قبالة

79ظهران الجنوبوزارة الصحةفنية تمريضمروه مطاعن محمد جعفري1100******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

51.627تمريض

79الرياضوزارة الصحةقابلةشريفه علي حسين ابوعرضين1130******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

80.821قبالة

79الخرمهوزارة الصحةفنية تمريضايمان ابراهيم محسن المعيرفي1139******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

71.6تمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضعزيزه عبداهلل عثمان بركات1164******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

56.94فني التمريض



79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضحوراء مرتضا علوي آل هاشم1196******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

65.51فني التمريض

79مكةالمكرمةوزارة الصحةفنية تمريضفضيله حسين بن سعيد الدار1202******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.226فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضمريم احمد بن ناصر المجيبل1294******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.006تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضنجالء جباره محمد الجهنى1315******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.84فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضزهراء علي بن حسن المادح1316******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.948تمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضمريم ناصر بن ابراهيم آل طالق1331******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

63.11تمريض

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضامل ابن جده ابوالقاسم حكمي1374******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

55.787تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه فالح مشعان الرويلي1391******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

78.489فني التمريض

79االحساءوزارة الصحةقابلةجدان بركه ابن مداد الجميلي1399******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

61.527قبالة

79المضهوزارة الصحةفنية تمريضمروه احمد حمد الجهني1415******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

56.347تمريض

79الوديعهوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانآمنه خليفه علي العنزي1483******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

77.776مساعد طبيب أسنان

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه جاسم بن حسن المؤمن1489******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

80.552تمريض



79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضزينب عبدالكريم بن عبداهلل ال ناصر1514******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.472فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضعهود محمد يحي ابوطالب1561******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

58.72فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضنجالء رزق مسيب الحربي1580******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

64.832تمريض

79حريمالءوزارة الصحةقابلةعائشه عامش فهاد العنزي1586******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

63.683قبالة

79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانعائشه خالد بن أوى كادير1681******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.672مساعدي طب أسنان

79االفالجوزارة الصحةفنية تمريضأنوار عبداهلل بن علي الشخص1746******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.234فني التمريض

79ثاروزارة الصحةفنية تمريضرباب طاهر بن علي التمار1750******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

55.741فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضنهاد عقيل بن علي آل عواد1770******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.88فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضزينب بنت حمد بن محمد بوحمد1835******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.833فني التمريض

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضسلوى حفظي بن جابر دردري1835******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

61.99فني التمريض

79االحساءوزارة الصحةقابلةمطيعه غريب بن حسين اليامي1852******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

57.306قبالة

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضاماني عبدالرحمن احمد ابوشرحه1941******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

57.886تمريض



79االحساءوزارة الصحةقابلةعهود مطر عايد الجميلي2063******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

62.24فني القبالة

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضافراح حسن سالم سبعي2080******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

60.321تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضمشاعل خلف قريان العنزي2231******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

82.287تمريض

79القرياتوزارة الصحةمساعدة صيدليمنى حسين عياد البلوي2306******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

83.877الصيدلة

79ظهران الجنوبوزارة الصحةفنية تمريضسميره محمد موسى عطافي2325******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

55.381فني التمريض

79القنفذهوزارة الصحةفنية تمريضسميره سعود بن ناجم الزهراني2361******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

72.64فني التمريض

79القنفذهوزارة الصحةقابلةبيان عبداهلل هارون زبرماوى2377******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

70.174قبالة

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه عبدرب الحسين بن حسن حماده2439******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

59.057فني التمريض

79بدرالجنوبوزارة الصحةقابلةسعدى مهدي بن مبارك ال حرقان2551******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

65.729قبالة

79شقراءوزارة الصحةقابلةوضحى ذياب سراب الرويلي2567******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

63.184قبالة

79القريع بني مالكوزارة الصحةقابلةمريم محمود بن مسعود الشنقيطي2605******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

67.697قبالة



79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانصباح سعد عبداهلل الشهري2613******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.704مساعد طبيب أسنان

79جدهوزارة الصحةفنية تمريضمرام محمود علي المولد2620******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.438فني التمريض

79ثريبانوزارة الصحةفنية تمريضبشائر مشعل بن ابراهيم الدوسري2626******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.157فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضرقيه محمد بن حسن المغاسله2663******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.136فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضخديجه علي بن عبداهلل العريفي2718******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

70.046فني التمريض

79سبت العاليهوزارة الصحةفنية تمريضنوف ابراهيم فهيد الدوسري2755******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

74.591تمريض

79بيشهوزارة الصحةقابلةنوره حسين بن هالل الزهراني2771******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

64.228فني القبالة

79وادى الدواسروزارة الصحةقابلةنادين ضحوي ناهض الشمري2786******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

56.749قبالة

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضمريم احمد بن محمد الحمود2799******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.72تمريض

79بلجرشىوزارة الصحةفنية تمريضمنال مبطي خليف العلوي2821******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

60.428فني التمريض

79الجوفوزارة الصحةفنية عملياتعيده بشير سعد الشمري2865******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.557فني العمليات



79الجفروزارة الصحةقابلةعقيله باقر بن جعفر الخضابه2906******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

78.848قبالة

79الرياضوزارة الصحةفنية مختبرغديره عبداهلل حسن السويداني2969******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.976مختبرات طبية

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضمروه جاسم بن محمد المسلم2995******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

57.28فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضفائزه محمد طلب العنزي3040******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.686تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه جعفر بن محمد الخباز3076******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.034فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضمريم محمد بن حسين بوجباره3102******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.716تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضكلثم عبدالحميد بن علي العمران3212******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.446تمريض

79فيفاوزارة الصحةقابلةفايزه احمد عبداهلل ملحان3255******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

67.117قبالة

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضابرار لفاي نافع الحربي3357******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.832تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه يحي محمد عواجي3380******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

68.145فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضنجاح صادق بن يوسف السعيد3487******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.029تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضآالء نبيل محمد الشنو3549******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

77.768فني التمريض



79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه عباس ابن محمد الهاشم3585******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

78.24تمريض

79بلقرنوزارة الصحةفنية تمريضسكينه علي مرشد العبيدي3654******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

52.071فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضايمان علي بن عبداهلل آل عبدالعال3716******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

67.588فني التمريض

79المدينةالمنورةوزارة الصحةفنية عملياتنوال عبداهلل عبدالملك ابراهيم3747******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

62.596فني غرفة عمليات

79بلقرنوزارة الصحةفنية تمريضجميله على محمد بهكلي3775******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.943فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضأماني بنت حسين بن علي العبدالوهاب3803******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

60.789تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضتهاني بنت حسين بن علي العبدالوهاب3811******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

66.517تمريض

79بالد رجال المعوزارة الصحةقابلةرزينه صالح علي عسيري3845******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

63.285قبالة

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضحوراء حسين بن جاسم العلوان3868******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.88فني التمريض

79العقيقوزارة الصحةقابلةفاطمه محمد جابر العبدلي3929******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

72.294قبالة

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه الرفاعي محمد البيشي3950******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.922تمريض



79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضكوثر بنت معتوق بن علي السلمان3994******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

68.439فني التمريض

79الخرمهوزارة الصحةفنية تمريضسميه عبداللطيف بن احمد العواد4003******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

71.757تمريض

79تربهوزارة الصحةفنية تمريضصالحه جمعه سالم العلونى4034******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

68.777فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضسالمه يحي مشاوي الريثي4035******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

62.088فني التمريض

79ثريبانوزارة الصحةفنية تمريضآيات عبدالواحد بن ابراهيم الدبوس4092******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

69.547فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية عالج طبيعيجوزاء غالب رجاءاهلل المطيري4241******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

84.259عالج طبيعي

79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانشريفه عبدالهادي محمد آل حيان4305******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.606مساعد طبيب أسنان

79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانذهب محمد بن أحمد أحمديني4362******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.027مساعد طبيب أسنان

79الدربوزارة الصحةفنية تمريضسهير موسى عيسى غزاوي4383******
دبلوم سنتين بعد 

الثانوية
76.922تمريض

79تربهوزارة الصحةفنية تمريضنوره علي بن احمد كعبي4386******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

70.025فني التمريض

79تثليثوزارة الصحةفنية تمريضهتون عادل بن جابر عبدالعال4388******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

68.968فني التمريض

79القنفذهوزارة الصحةفنية اشعةمنال احمد اسماعيل السيد4413******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

69.382االشعة التشخيصية

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضمريم ناصر بن حسن آل بليس4439******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

57.501تمريض



79القنفذهوزارة الصحةقابلةحفصه محسن بن حسين الخليفي4545******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

61.79قبالة

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه يوسف بن جابر السالمه4585******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.229فني التمريض

79القنفذهوزارة الصحةفنية تمريضزينب محمد بن علي التريكي4628******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

74.495تمريض

79رنيهوزارة الصحةفنية تمريضنجالء مطلق مطحس الدوسري4706******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

73.291فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضسميره يحي يحي حزيمي4748******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

58.964فني التمريض

79ظهران الجنوبوزارة الصحةقابلةهند راشد بن سعيد اليامي4777******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

57.389قبالة

79ابهاوزارة الصحةقابلةهدى سالم فايز الشهري4834******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.859قبالة

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضرباب بنت جواد بن محمد العبادى4879******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

69.034فني التمريض

79القنفذهوزارة الصحةقابلةرويده علي بن عبدالخير المولد4927******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

69.774قبالة

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضشوق رمضان عريفج السعدي4995******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.891تمريض

79النماصوزارة الصحةفنية تمريضنوره رافع فارس الشهري5041******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

72.365فني التمريض



79شرورهوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانفاطمه علي هادي فقيهي5094******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

77.864مساعد طبيب أسنان

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضميعاد محمد حسين حوذان5122******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

57.567فني التمريض

79عاكفهوزارة الصحةقابلةزينب علي بن سعد اليامي5137******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

58قبالة

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضرحاب منزل خليوي الرويلي5173******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

48.64فني التمريض

79رنيهوزارة الصحةفنية تمريضسلمى جوهر حسن المبروك5185******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.358فني التمريض

79باللسمروزارة الصحةفنية تمريضاشواق احمد علي منتصر5292******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

64.736فني التمريض

79ظهران الجنوبوزارة الصحةفنية تمريضعماده احمد علي منتصر5326******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

53.312فني التمريض

79ظهران الجنوبوزارة الصحةفنية تمريضرمله عيسى محمد الهوساوي5328******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

56.16تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضيازي عطااهلل ربيضان العنزي5332******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

78.692تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضزهراء عبداهلل بن علي الصادق5491******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.839تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضزينب عبداهلل بن رضي السعيدي5524******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.48تمريض

79الدربوزارة الصحةقابلةود ابراهيم بن حسن غشامي5545******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.534قبالة



79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضأنوار نواف تركي العنزي5588******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.328تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضطاهره عبدالقادر بن مفرح بن منصور5610******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

75.2فني التمريض

79القريع بني مالكوزارة الصحةفنية تمريضامل محمد حسن المالكي5678******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

75.82تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضغنيمه موسى صخيبر الرشيدي5764******
دبلوم سنتين بعد 

الثانوية
80.532فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضهدى حسن بن علي المسجن5843******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

51.038تمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضناديه بنت حسين بن فهد الحفه5857******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.397فني التمريض

79شقراءوزارة الصحةقابلةندى حمود رويفد المزيني5871******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

63.091قبالة

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضفاطمه بنت عبداهلل بن احمد المطوع6040******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

84.099فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضسميره محمد احمد عقيلي6067******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.79تمريض

79ثريبانوزارة الصحةفنية تمريضماهره جواد بن عبداهلل آل ثنيان6096******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

71.855فني التمريض

79البطحاءوزارة الصحةفنية اشعةأحالم محمد بن خاتم العنزي6120******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

65.424فني أشعة

79ظلموزارة الصحةقابلةفاطمه علي بن احمد الصلبي6174******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

69.799قبالة



79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضعفراء حمزه ابوبكر ابراهيم6196******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

57.343تمريض

79الفرشهوزارة الصحةفنية تمريضورده يحي سلمان القيسي6216******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.923فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضهدى عبداهلل بن محمد بالحارث6281******
دبلوم سنتين بعد 

الثانوية
87.2تمريض

79القنفذهوزارة الصحةمساعدة صيدليأماني عيسى بن عبدالمحسن الشيوخ6419******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

85.026الصيدلة

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضبدور بنت أحمد بن عبداهلل صلبوخ6426******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

77.728فني التمريض

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضرباب سعيد عبدربه الجيزاني6460******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.91فني التمريض

79سبت العاليهوزارة الصحةفنية تمريضنوال يحي علي زيلعي6491******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

62.23فني التمريض

79االحساءوزارة الصحةقابلةحنان مران جبان العنزي6535******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

72.881قبالة

79الدماموزارة الصحةفنية مختبرمريم عبدالحميد بن عبداهلل المحمدصالح6535******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.561فني المختبرات الطبية

79رنيهوزارة الصحةفنية تمريضالعنود خالد محمد قرافي6543******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.804تمريض

79شرورهوزارة الصحةقابلةندى بخيت بن سالم اليامي6563******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

55.256قبالة

79الخرمهوزارة الصحةمساعدة صيدليفايزه سعيد محمد اسماعيل6627******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

82.323فني الصيدلة



79بدرالجنوبوزارة الصحةقابلةمنيره فارس بن مسعود ال مهري6691******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

56.837قبالة

79ميسانوزارة الصحةفنية تمريضداليه غازي عبداهلل عيسى6711******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

74.24فني التمريض

79ميسانوزارة الصحةفنية تمريضمها عواد مرزوق الجهني6716******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

71.855فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضامل ضاري كريدي الشمري6741******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

71.055تمريض

79باللسمروزارة الصحةقابلةعائشه احمد بن محمد االحمري6847******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

64.939قبالة

79مكةالمكرمةوزارة الصحةفنية تمريضعهد عبود عابد الحربي6850******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.62تمريض

79النماصوزارة الصحةفنية تمريضليلى قناعي محمد سرحاني6960******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

61.074فني التمريض

79الباحهوزارة الصحةفنية تمريضابرار محمد بن عبداهلل آل فردان6969******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

76.8فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضساره بنت حمد بن عطااهلل الشمري6988******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.801تمريض

79باللسمروزارة الصحةفنية تمريضهدى عمر حمد عريبي7172******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

60.039فني التمريض

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضزهراء احمد بن ناصر المجيبل7208******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

82.259تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضايمان ناصر بن حسن النخلي7225******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

67.083فني التمريض



79سراه عبيدهوزارة الصحةمساعدة صيدليازدهار احمد بن ابراهيم المقرن7271******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.903فني الصيدلة

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضعزالء سعيد محمد الشهراني7371******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

62.397تمريض

79احد رفيدهوزارة الصحةقابلةعبير محمد احمد األحمري7439******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

65.907قبالة

79رنيهوزارة الصحةفنية تمريضغدير على حمود االحمدى7442******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

70.123فني التمريض

79عاكفهوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانربيعه محمد ضويحي العطوي7473******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.228مساعد طبيب أسنان

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضليلي يحي محمد مباركي7500******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

55.411فني التمريض

79الدماموزارة الصحةمساعد طبيب اسنانحسناء عبدرب النبي بن حسن العبدرب النبي7534******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

87.886مساعد طبيب أسنان

79ابو عريشوزارة الصحةقابلةنهى ابراهيم عبداهلل يحي7576******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

76.727قبالة

79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانأماني يحى احمد بوكر7586******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.147مساعد طبيب أسنان

79ثريبانوزارة الصحةفنية تمريضخديجه جازى عبدالباقى الجهنى7616******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

65.891فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةمساعدة صيدليليلي ناصر عايض مبارك7616******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

85.734الصيدلة

79الرياضوزارة الصحةفنية تمريضحنان محمد بن عبيد العنزي7658******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

80.429تمريض



79االحساءوزارة الصحةقابلةفاطمه ابراهيم مطلق الحويطي7668******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

66.431فني القبالة

79ابرق الكبريتوزارة الصحةقابلةدالل حميد خابور العنزي7679******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

72.961قبالة

79النماصوزارة الصحةقابلةعائشه محمد علي عسيري7683******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

60.672قبالة

79الدربوزارة الصحةقابلةعبير علي عبداهلل شعبي7829******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

67.297فني القبالة

79المجاردهوزارة الصحةفنية تمريضصالحه محمد بن أحمد كعبي7898******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

64.318فني التمريض

79القنفذهوزارة الصحةفنية تمريضفائزه ابراهيم احمد فالته7980******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

72.307فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانزرعه موسى عبداهلل مجرشي8042******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.873مساعدي طب أسنان

79تثليثوزارة الصحةفنية تمريضساجده بنت علي بن طاهر البالدي8065******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

52.48تمريض

79بلقرنوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانداليا ابراهيم عليثه الظاهري8074******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.498مساعد طبيب أسنان

79الرياضوزارة الصحةفنية مختبرحوراء عبداهلل بن احمد آل ناصر8159******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

81.8فني المختبرات الطبية

79المضهوزارة الصحةفنية تمريضاحالم محمد موسى حكمي8270******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

56.923فني التمريض



79قياوزارة الصحةقابلةعهود علي محمد كميت8281******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.134قبالة

79شرورهوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانحوريه عبداهلل بن حبيب الحسن8364******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

77.911مساعد طبيب أسنان

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضجيهان بنت جاسم بن محمد الزيد8381******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

63.876تمريض

79المجاردهوزارة الصحةقابلةليلي احمد بن محمد البارقى8395******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

68.939قبالة

79سراه عبيدهوزارة الصحةفنية تمريضاحالم دعسان بن عوده العطوي8414******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

58.857فني التمريض

79رنيهوزارة الصحةقابلةمها مزيد فرحان المحمدي8448******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

77.17قبالة

79ابهاوزارة الصحةمساعدة صيدليسجى سعيد بن حسن آل جويريد8467******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

85.346الصيدلة

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضوسام قاسم حمزه النخلي8468******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

67.617تمريض

79ثريبانوزارة الصحةقابلةنوال مهجع عويدات البلوي8487******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

73.961قبالة

79فيفاوزارة الصحةقابلةايمان احمد بن احمد خرمي8536******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

69.137فني القبالة

79القنفذهوزارة الصحةقابلةصفيه علي حسن القوزي8579******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

70.162قبالة



79وادى الدواسروزارة الصحةقابلةفايزه صبيح حسن الخالدي8586******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

62.989قبالة

79ثاروزارة الصحةقابلةالعنود حسين بن صالح اليامي8714******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

65.379قبالة

79عقله الصقوروزارة الصحةفنية تمريضنوفه سعيد بن سعود الحربي8739******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.134فني التمريض

79باللسمروزارة الصحةفنية تمريضمنى ظافر وعالن ال هيال8765******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

70.382تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضنور عبدالرؤف عبداهلل مسلم8803******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

67.069تمريض

79القنفذهوزارة الصحةقابلةمنال معيض مشحن البلوي8899******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

70.569قبالة

79بلقرنوزارة الصحةفنية تمريضشمعه حسين جبرير قضبي8910******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

54.27فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضعبير عبداهلل حسن موكلي8927******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

58.27فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانليلي حسين محمد هزازي8933******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

80.286مساعد طبيب أسنان

79ظهران الجنوبوزارة الصحةمساعدة صيدليمنال محمد مخلف الشمري8936******

دبلوم سنتين 

وستة أشهر 

بعدالثانوية

79.284الصيدلة

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضنوره علي بن منقاز حمدي8960******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

59.367فني التمريض



79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضاريج سعيد بن عويض السناني8981******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

65.962فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةقابلةشيهانه فيصل فحيمان البلوي8985******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

69.689قبالة

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضزرعه سليمان قاسم غزواني9027******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

64.837تمريض

79صفوىوزارة الصحةفنية تمريضآيات صالح بن علي آل ثاني9132******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

83.268تمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضرحاب عيدروس عبداهلل مذكور9295******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

66.88فني التمريض

79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضعائشه احمد علي معيدي9304******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

58.693فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضالهام محمد حسن خرمي9373******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

65.84فني التمريض

79حبوناوزارة الصحةقابلةهنادي مبارك بن مسعود الزقزق9525******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

67.102قبالة

79المجاردهوزارة الصحةقابلةعليا سالم علي البارقي9599******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

69.259قبالة

79االحساءوزارة الصحةقابلةزهراء موسى بن جعفر الشعله9675******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

64.589فني القبالة

79الباحهوزارة الصحةقابلةشريفه أحمد علي عسيري9794******

دبلوم ثالث 

سنوات وستة 

اشهر بعد الثانوية

61.473قبالة



79نجرانوزارة الصحةفنية تمريضشوق موسى مكبش جعفري9817******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

55.872فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضميساء علي بن حبيب المرهون9901******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

73.267تمريض

79وادي بن هشبلوزارة الصحةفنية تمريضنوف عبيد بن سمير العنزي9933******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

63.278فني التمريض

79شرورهوزارة الصحةمساعدة طبيب اسنانمشيرة جزاء سحل العنزي9946******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

79.643مساعد طبيب أسنان

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضسميره مفرح علي الشهري9960******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

71.746فني التمريض

79ابهاوزارة الصحةفنية تمريضروان مقبل احمد البعيجي9980******

دبلوم ثالث 

سنوات 

بعدالثانوية

72.556تمريض

78الدماموزارة الصحةمساعدة ممرضةأفنان احمد حسن آل مرزوق3853******
دبلوم سنة بعد 

الثانوية
70.877المساعد الصحي

78الدماموزارة الصحةمساعدة ممرضةوعد محمد فرج الدوسري4166******
دبلوم سنة بعد 

الثانوية
83.542المساعد الصحي

78بريدهوزارة الصحةمساعدة ممرضةتهاني صنهات شالح الحربي4628******
دبلوم سنة وستة 

اشهر بعد الثانوية
76.277المساعد الصحي

78الرياضوزارة الصحةمساعدة ممرضةمشاعل مالح سعد الرويلي5383******
دبلوم سنة وستة 

اشهر بعد الثانوية
65.909المساعد الصحي

78الرياضوزارة الصحةمساعدة ممرضةنوره ابراهيم ناصر الهليل6915******
دبلوم سنة وستة 

اشهر بعد الثانوية
76.923المساعد الصحي

78مكةالمكرمةوزارة الصحةمساعدة ممرضةساره حسين حاسن الغامدي7069******
دبلوم سنة بعد 

الثانوية
63.384المساعد الصحي

78مكةالمكرمةوزارة الصحةمساعدة ممرضةسهام حسين حاسن الغامدي7077******
دبلوم سنة بعد 

الثانوية
63.864المساعد الصحي

78الرياضوزارة الصحةمساعدة ممرضةنوره ناصر محمد المنيعير7092******
دبلوم سنة بعد 

الثانوية
58.91المساعد الصحي



78الدماموزارة الصحةمساعدة ممرضةرقيه علوي بن صالح الشعله7303******
دبلوم سنة وستة 

اشهر بعد الثانوية
59.68المساعد الصحي

78مكةالمكرمةوزارة الصحةمساعدة ممرضةسلوى حسين حاسن الغامدي7688******
دبلوم سنة بعد 

الثانوية
70.478المساعد الصحي

78الرياضوزارة الصحةمساعدة ممرضةهدى مالح سعد الرويلي9640******
دبلوم سنة وستة 

اشهر بعد الثانوية
70.442المساعد الصحي


