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69.9734069.97341437/10/263.314جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماباء طالل بن حسن سمكري7937******

729.0581.051433/12/054.55كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80رابغوزارة الصحةاخصائي تمريضابراهيم حسن بركات الزبيدي7758******

62.32062.321438/05/163.545جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمابراهيم حسن بن علي أبو ساق8716******

64.961.572266.53221437/09/013.845جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86السلفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانابراهيم حسن يحي غيثي4933******

66.1362.611168.74711437/02/2482.67100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالتمريض 80جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضابراهيم حمد احمد حكمي2179******

67.84067.841437/10/064.115كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانابراهيم عبدهللا ابراهيم الشريف3650******

75.52075.521437/09/254.725كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانابراهيم عبدهللا بن عبدالعزيز النجيبان2677******

59.28059.281437/10/192.164جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمابراهيم عبدهللا درويش القرشي4721******

64.74661.666.34661437/08/263.825 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانابراهيم عبدهللا صالح ابالخيل4619******

52.48052.481438/05/032.425جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المجاردهوزارة الصحةطبيب مقيمابراهيم علي ابراهيم العسيري0072******

63.922.294466.21441437/04/213.745جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86شرورهاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيم اسنانابراهيم علي حمد آل مزهر1739******

51.2051.21437/10/261.34جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمابراهيم علي محمد القرني8332******

74.245.572279.81221435/09/014.645جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمابراهيم محمد بن ابراهيم المنصور9822******

61.76061.761437/10/253.475كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمابراهيم منير ابراهيم صعيدي2423******

76.643.061179.70111436/12/034.795كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسطب طوارئ80جازانحرس  الحدوداخصائي اسعاف وطب طوارئابراهيم ناصر سليمان الشوامين7963******

53.0134053.01341438/06/012.475جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيماحمد ابراهيم ابراهيم الخواجي7224******

68.90662.411171.31771437/03/304.215جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضاحمد أرديني جلوي المطيري4948******

53.10413.494466.59841431/09/1566.38100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيماحمد بن محمد بن عبدالهادي آل حماد5259******

49.3614.138963.49891431/05/1961.7100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيماحمد بن هاشم بن محمد الساده4221******

61.23.333364.53331436/10/143.45جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيماحمد جابر يحي عسيري1056******

67.3066067.30661437/09/254.065جامعة الدمامالبكالوريوسطب األسنان 86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناحمد حسن بن جاسم الخلف8905******

63.6063.61437/10/263.75جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماحمد حسين بن طاهر بوزيد3194******

57.63.322260.92221436/10/162.955جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد حمدون بن محمد القاري7606******

61.123.333364.45331436/10/142.394جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد خالد بن محمدحجازي المعطانى1556******

79.27.483386.68331434/09/174.955معهد الوسام للتدريب الصحي  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةفني إسعاف وطواريء79الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني اسعاف وطوارئاحمد خليف هادي الصفياني8948******

581.622259.62221437/08/2224جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد زهير بن سليمان مشاط3944******

606.211166.21111435/05/0675100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسعلوم التمريض80صامطهوزارة الصحةاخصائي تمريضاحمد سعيد بن طاهر البن الشيخ6825******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد سعيد مهنا الجهني2585******

58.88058.881437/10/263.115جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماحمد سلمان بن عيسى الهزاع6690******

60.325.561165.88111435/09/033.295جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيماحمد سمير بن محمد الخليفه7521******

60.48060.481437/10/262.314جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيماحمد صالح حسن الطلحي8829******

58.56058.561437/10/263.075جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عادل بن محمد العمران5357******

589.505667.50561433/09/1335جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عايض زبن السلمي4479******

68.83.327872.12781436/10/154.25جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عائض مقحص الحارثي4036******

59.2059.21437/10/262.154جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عبدالرحمن ابن محمد المغربي7897******

61.84061.841437/10/2677.3100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عبدالرحمن بشير الصباح3711******

72.321.816774.13671437/07/174.525جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80سلوىوزارة الصحةاخصائي تمريضاحمد عبدالعزيز بن محمد اليحي0215******

56.88056.881437/10/252.865كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماحمد عبدالعزيز علي حيدر7558******

53.76053.761437/09/252.545جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماحمد عبدهللا بن علي آل نصيف6217******

72.48072.481437/09/254.535جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماحمد عبدهللا حسين الخليفه0867******

60.72060.721437/10/253.345كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد على بن بحني الشيخى8750******

61.68061.681438/04/023.465جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيماحمد علي أحمد الشمراني9334******

71.8934071.89341437/10/264.495جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيماحمد علي بن محمد الحمود4467******
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70.18661.538971.72551437/09/074.335جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحرجةوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناحمد علي سعيد ال درع4707******

68.6934068.69341437/09/254.195جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عمر رجب بوقري6284******

59.12059.121438/04/023.145جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيماحمد عيدان بن احمد الزهراني3499******

60.083.505663.58561436/09/133.265جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيماحمد فاضل صبر العنزي6682******

66.4534066.45341438/04/263.985كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيم اسناناحمد فهران الفي الرشيدي1957******

65.3866065.38661437/10/253.885كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماحمد محمد بن صالح آل داؤود2036******

67.841.716769.55671437/08/054.115جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضاحمد محمد بن عبدالعزيز العريفي6196******

67.76067.761438/06/0184.7100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماحمد محمد عبدالرحمن الغامدي6419******

72.328.255680.57561434/04/284.525كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائي تمريضاحمد محمد يحي القرني2174******

69.65343.573.15341436/09/144.285كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدوادمىوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناحمد محمودعادل عبدالماجد مدني8243******

51.12051.121438/04/0163.9100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيماحمد مرزوق عبدالفتاح العمري9858******

75.04075.041437/12/024.695كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80حبوناوزارة الصحةاخصائي تمريضاحمد مهدي بن احمد ال سالم8308******

60.6966.2566.9461435/04/2975.87100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد هشام محمدزينى باتوباره0367******

66.7734066.77341437/10/274.015جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماحمد ياسر نعمان طاشكندي5397******

62.6411.474.041432/10/023.585جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماحمد يوسف بن أحمد الطويل5845******

58.72058.721437/10/263.095جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمادم محمد بن مسعد العطوي5165******

65.81345.572271.38561435/09/013.925جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيماسامه سمير محمد المنصوري9984******

56.8056.81437/10/262.855جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماسامه محمد سعد القحطاني8703******

57.363.333360.69331436/10/142.925كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماسماعيل حمزه احمد صالح3537******

59.36059.361437/09/253.175جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيماسماعيل محمد طاهر صميلي5793******

63.685.655669.33561435/08/163.715جامعة طيبةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المويهوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناشرف صالح بن محمود بابور3508******

600601437/12/2875100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماكرم محمد احمد بهادر3064******

59.285.377864.65781435/10/063.165كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضكلية الملك فهد االمنيةطبيب مقيمالبراء عبدهللا محمد باداود6355******

65.38662.133367.51991437/05/203.885كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانالبراء علي بن عبدهللا الفريح0406******

61.685.388967.06891435/10/042.464جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمالبراء منير يحي دهلوي1375******

64.2134064.21341437/10/262.774جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمالحجاج يوسف بن علي الثقفي0717******

65.921.572267.49221437/09/013.935جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86صبياءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانالحسن عبدربه محمد جعفر6979******

62.165.388967.54891435/10/042.524جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمالحسين سعيد محمد القرني4045******

49.49342.294451.78781437/04/212.145جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المضهوزارة الصحةطبيب مقيمالمعتصم غرامه يحي الشهري8370******

59.28059.281437/11/213.165كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الليثوزارة الصحةطبيب مقيمالياس محمود صالح الساعاتي5036******

74.56074.561437/09/154.665جامعة القصيمالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانانس يوسف ابراهيم العمار7194******

58.6411.470.041432/10/023.085جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانانمار باسم احمد زامكه9654******

53.22667.216760.44331434/11/052.495كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمانمار فوزي بن جميل ازهري6005******

69.12069.121437/09/254.235جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيمانور صبار محمد العنزي9679******

607.166767.16671434/11/143.255جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيماياد علي محمد الشهري7304******

64.42663.267.62661436/11/083.795كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايمن محمد مصلح الجهني1318******

65.6065.61437/10/262.94جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايمن محمدحسن احمدموسى بغدادي6896******

74.88074.881437/09/184.685كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالصيدلة 83الخرجالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىأحمد سلمان جبران غزواني9725******

68.2666068.26661438/05/034.155جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطوالوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأحمد طاهر بن شوعي عريبي0639******

63.87.583371.38331434/08/2979.75100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمأحمد طاهر بن عبدهللا الممتن7589******

66.72066.721437/12/2983.4100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأحمد عادل بن حبيب آل سويد7577******

56.48056.481437/10/262.815جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد عادل بن علي الهاشم السيد8046******

67.523.327870.84781436/10/154.085جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد عبدهللا احمد بافرج7426******
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54.081.583355.66331437/08/292.575جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد علي سعد القرني7562******

680681438/01/2785100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد غالي بن عمران العضب9886******

56.56056.561437/10/262.825كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد لبيب محمود المنزالوى2966******

53.86663.455657.32221436/09/222.555جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86عنيزهوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد محمد بن علي الزويهري3397******

53.54662.472256.01881437/03/192.525كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد محمد عبدالسالم الحياني0435******

53.333411.464.73341432/10/022.55جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمأحمد محمدصالح بن علي البديني9005******

72.696072.6961437/12/2990.87100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمأحمد ناصر بن علي المطر9377******

65.49343.161168.65451436/11/153.895كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البندريهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأديب احمد بن صالح الشتيوي6279******

52.37342.133354.50671437/05/202.415جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمأسامه جعفر بن احمد الرشيد7284******

600601437/09/1775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمأسامه عبدهللا بن عمران الجباره5611******

70.72070.721437/09/244.385جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأسامه فهد عبدالرحمن القاسم7631******

57.84057.841437/10/262.985جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمأمين عبدهللا بن احمد حيان1525******

58.56058.561437/10/263.075كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأنور سعيد سبتي الغامدي3994******

58.8058.81437/10/253.15كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمأياد طلعت اسعد غالب6377******

64.53348.572273.10561434/03/013.85كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80جازانوزارة الصحةاخصائي تمريضأيمن محمد طاهر طيب0936******

60.72060.721437/12/252.344جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمباسل سالم بن عمر السعيدي0498******

53.80811.572265.38021432/09/0167.26100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمباسل طارق عبيدهللا نجمي7086******

63.12063.121437/10/262.644جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمباسل علي ابن سعيد العدنى6959******

50.5123.554.0121436/09/1463.14100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمباسل كمال محمد قستي7184******

58.48058.481437/09/253.065جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيمباسل الفي بن عبيد الطامي2616******

57.6057.61437/11/201.954جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمباسل محمدعزيز حمزه قل8074******

66.9866066.98661438/04/264.035كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المعرشوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانبدر بشير محمد الرشيدي6423******

58.8811.566770.44671432/09/023.115جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمبدر بن عبدهللا بن محمد العثيمين1333******

68.5446.655675.19961435/02/163.1764جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80المدينةالمنورةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضبدر بن عميم بن عسم الجنفاوي7957******

57.2057.21437/09/252.95جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمبدر بن نواف بن نايف الحربي3529******

60.08060.081437/09/253.265جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمبدر سعد سالم الحربي5267******

73.441.694475.13441437/08/094.595جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الخبروزارة الصحةاخصائي تمريضبدر سعود سعيد البقمي2300******

54.93347.444462.37781434/09/242.655جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبدر صالح سالم بافقير9778******

53.9734053.97341438/05/052.565جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيمبدر عائض ظافر آل الفرد5942******

56.32056.321437/10/262.795كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبدر علي احمد الحفاشي5935******

60.963.333364.29331436/10/142.374جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبدر محمد عمر العجالني8684******

64.649.505674.14561433/09/133.815كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمبراء محمد ابن حسن حمد2402******

67.09341.572268.66561437/09/014.045جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانبسام محمد بن عثمان حكمي2987******

53.86662.133355.99991437/05/202.555جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيمبندر بن عياده بن عيسى العنزي7715******

75.3616.905692.26561430/01/014.715معهد الوسام للتدريب الصحي  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79القرياتالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني تمريضبندر سلمان علي الشمري3922******

70.728.579.221434/03/144.385كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضبندر عبدالعزيز احمد مجرشي5685******

64.32064.321437/10/263.785جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمبندر عبدهللا بن رزق هللا المبروك2424******

61.65.216766.81671435/11/053.455كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80المجاردهوزارة الصحةاخصائي تمريضبندر عوض فارس الشهري4622******

55.1466055.14661437/10/252.675كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبندر عويض غنايم الجهني8619******

65.4934065.49341437/09/243.895جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمبندر غسان يحى غنيم8942******

58.082.083360.16331437/05/2972.6100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمبندر كمال مفرح السرحاني8291******

52.64052.641437/11/0565.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمبندر محمد منديل العنزي8253******

68.37343.327871.70121436/10/154.165جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمتامر اسامه عبدهللا أوان8810******
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64.53343.327867.86121436/10/153.85جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمتركى خالد احمد العتيبي0370******

61.52061.521437/09/253.445جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86صامطهوزارة الصحةطبيب مقيمتركي حسين محمد عناب1047******

53.97345.388959.36231435/10/042.565جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمتركي خالد عبدالعزيز المقرن3209******

78.881.694480.57441437/08/094.935جامعة شقراءالبكالوريوسالمختبرات الطبية 80الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي مختبرتركي سعود صياح السمراني1555******

57.44057.441437/10/261.934جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمتركي عبيدهللا مغلى الثبيتي9246******

640641437/09/253.755جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمتركي ناصر احمد الزغبي0975******

70.6134070.61341437/10/263.374جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمثامر سالم بن مطلق الدعجاني4788******

57.84057.841437/10/262.985كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمثامر سعد شاكر الغالبي4155******

57.84057.841437/10/261.984جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمثامر معتوق ابن محمد السفياني2275******

68.9066068.90661437/11/273.214جامعة أم القرىالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانجابر ناصر مفرح آل زائد5633******

602.694462.69441437/02/0975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمجاسم عيد بن جمعه النعيمي8117******

58.88058.881437/12/293.115كليات سليمان الراجحي األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمجايز نايف صغير الشمري4871******

72.5362.983375.51931436/12/1790.67100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيمجزاع حميد صياح الظفيري5380******

640641437/09/2280100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمجعفر محمد بن عمران االحمد2349******

600601437/09/1775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمجعفر ناجي بن حبيب العبيدان7179******

55.2534055.25341437/10/261.684جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمجمال شرف بن محسن الزهرانى1752******

65.06661.666.66661437/08/263.855 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86الثنيهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحاتم براك بن عبدالمحسن العصيمي6307******

63.84063.841437/10/262.734جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمحاتم محسن سفران الخديدي6133******

69.3334069.33341438/05/054.255كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86العبالءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحامد عبدهللا حامد الوادعي3586******

64.42663.327867.75441436/10/152.794جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمحامد علي حامد ال يحي8579******

64.53343.383367.91671436/10/053.85كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب األسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحامد محمد مهدي تعشري8835******

59.443.155662.59561436/11/163.185جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86عنكوزارة الصحةطبيب مقيمحسام الدين علي بن عبدهللا التاروتي4193******

59.12059.121437/10/262.144جامعة الباحهالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحسام صالح بن احمد ميس8780******

60.889.511170.39111433/09/123.365جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمحسام عبدهللا علي جريد4358******

66.7734066.77341437/10/254.015كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحسام فهد سراج الحارثي1265******

60.8060.81437/10/263.355جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحسان حمدان سالمه العلوني1110******

55.04055.041437/11/191.664جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحسان ساعد عطاهللا الراشدي3632******

61.36061.361438/06/013.425جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحسن ابراهيم بن علي آل عبيدي8632******

64.1066064.10661437/09/253.765جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمحسن ابراهيم عبدهللا قوزي4750******

67.73345.272273.00561435/10/254.15كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تنومهوزارة الصحةاخصائي تمريضحسن ابراهيم محمد آل ميليد9788******

68.05345.383373.43671435/10/054.135جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمحسن احمد حسن الصيني6096******

61.281.622262.90221437/08/222.414جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمحسن احمد محمد الزهراني6315******

75.52075.521437/09/254.725جامعة الدمامالبكالوريوسطب األسنان 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحسن رياض بن ابراهيم الدبوس3751******

55.46663.327858.79441436/10/152.75جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسن عبدالكريم بن ياسين العباد0909******

66.66665.388972.05551435/10/0445جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسن علي بن صالح الجزيري1695******

70.41.538971.93891437/09/074.355جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البركوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحسن عوض حسن الشهري0225******

66.7734066.77341437/10/264.015جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسن فؤاد بن عبدهللا العلوان1747******

57.68057.681437/10/262.965جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسن محمد بن حسن العوض2084******

75.842.594478.43441437/02/274.745جامعة شقراءالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائي تمريضحسن محمد بن حسن عطيه1035******

49.7066049.70661438/04/022.165جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحسن محمد حسن حمدي6959******

60.72060.721437/10/263.345جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسن واصل بن علي الدندن4812******

58.312058.3121437/12/2972.89100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحسين جاسم بن محمد الزيد6690******

62.24062.241437/10/263.535جامعة جدةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحسين حسن حسين جمال5656******
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66.24066.241437/11/283.965جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86عنكوزارة الصحةطبيب مقيمحسين زكي بن احمد السبع6112******

58.8058.81437/11/283.15جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسين سامي بن محمد الرمضان5752******

53.44053.441437/09/252.515جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمحسين سعيد بن عبدهللا القحطاني5750******

71.89344.244476.13781436/04/304.495كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائي تمريضحسين سعيد محمد القحطاني5155******

56.96056.961437/10/262.875جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسين عبدالكريم بن عبدهللا الخميس9242******

603.094463.09441436/11/2775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسين عبدالكريم بن ناصر بن عامر4378******

66.77345.555672.3291435/09/044.015جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحسين علي بن ابراهيم السبيعي8018******

60.245.388965.62891435/10/043.285جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسين علي بن صالح البصيالن6320******

62.88062.881437/09/2578.6100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحسين علي بن عمران االحمد5556******

68.3734068.37341438/05/054.165كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86السليلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحسين علي بن محمد البراهيم0606******

57.28057.281437/09/252.915جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمحسين فؤاد بن علي الصفار4615******

58.24058.241437/09/253.035جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحسين محفوظ بن حسين الخضراوي7043******

56.8056.81437/10/262.855جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحسين محمد بن حمزه القصاب8466******

51.84051.841438/05/032.365جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمحسين ناصر عمر كريري8527******

55.2534055.25341437/10/251.684جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيمحسين هادي ادريس القوزي2922******

62.32062.321437/10/262.544جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحمد جابر بن علي سفياني4431******

78.72078.721437/09/254.925كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحمد عوض بن عائض الرشيدي5830******

69.0134069.01341437/10/263.224جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحمد مبارك احمد الهالبي2423******

73.28073.281437/10/264.585جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمحمد محمد عبدهللا المطيري5995******

59.04059.041437/10/263.135كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمحمزه احمد حمزه عوض1395******

72.16072.161437/12/024.515كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80البركوزارة الصحةاخصائي تمريضحمزه حسين مفرح آل سعيد4831******

640641437/10/253.755كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحمزه محمدنور ابن يحي حلواني7806******

67.522.916770.43671436/12/294.085كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضحمود رشيد سليمان العتيبي9593******

52.704052.7041437/11/0165.88100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحمود صالح حمد العنزي5018******

60.48060.481437/09/253.315جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمحمود علي بن محمد الحربي0912******

600601437/11/2875100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمحميد محمد علي الشهري3705******

55.5734055.57341437/11/282.715جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحيدر عبدهللا بن حسن الحليلي3222******

55.4666055.46661437/11/282.75جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحيدر علي بن علي السالم3247******

55.4666055.46661437/10/262.75جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86محايل عسيروزارة الصحةطبيب مقيمخالد ابراهيم محمد عسيري2466******

71.5734071.57341438/02/204.465جامعة شقراءالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضخالد بن ابراهيم بن احمد المزروع4828******

70.61344.338974.95231436/04/134.375كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالصيدلة 83حائلالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىخالد بن عايد بن عوض الشمري0258******

56.24056.241437/09/252.785جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمخالد جمال رشيد الرشيد3550******

65.6065.61437/09/253.95جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمخالد حسن علي الحازمي2110******

68.167.444475.60441434/09/244.145جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمخالد حسين عبود باقيس4022******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيمخالد خضر محمد الزيلعي5337******

66.98663.166770.15331436/11/144.035جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضخالد سعد حمود العنزي3405******

66.7734066.77341437/09/244.015جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86تيماءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانخالد سعد خلوفه الشهري6430******

64.3681.583365.95131437/08/2980.46100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرصحة عامة 80بريدهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي وبائياتخالد سعود محيسن العنزي4412******

71.5734071.57341438/05/034.465جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانخالد سعيد ابن عبد هللا منقاش0797******

53.5466053.54661437/09/252.525جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمخالد طال ل صالح اليامي5510******

68.3734068.37341437/09/254.165جامعة الدمامالبكالوريوسطب األسنان 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانخالد عبدالعزيز بن عبداللطيف العديل0632******

70.29349.227879.52121433/11/034.345كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80وادى الدواسروزارة الصحةاخصائي تمريضخالد عبدهللا بن شافي التوم7650******

70.2934070.29341437/10/254.345كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86عسفانوزارة الصحةطبيب مقيمخالد عبدهللا بن صالح الراجحي9058******
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61.923.505665.42561436/09/133.495جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيمخالد عبيد سحل العنزي8545******

73.12073.121437/10/124.575كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسالعلوم  الصيدلية83القرياتالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىخالد عقيل مطر العتيبي9549******

63.24.783367.98331436/01/2379100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمخالد علي ابراهيم شبيلي9801******

70.2934070.29341438/05/034.345جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدربوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانخالد علي بن عبدهللا الشهري8624******

61.63.333364.93331436/10/143.455كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمخالد فاروق حلمي فيصل8963******

56.081.611157.69111437/08/242.765جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86محايل عسيروزارة الصحةطبيب مقيمخالد محمد احمد عسيري8134******

56.72056.721437/10/262.845جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمخالد محمد بن ابراهيم الملحم5814******

65.06661.572266.63881437/09/013.855جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86احدالمسارحهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانخالد محمد حسن طالبي4994******

606.027866.02781435/06/0975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالتمريض 80فيفاوزارة الصحةاخصائي تمريضخالد محمد يحي مرير4909******

72.963.6576.611436/08/174.565جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المدينه/الفقيروزارة الصحةاخصائي تمريضخالد مطر زيد العتيبي5123******

60.72060.721437/10/252.344جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمخضر محمد جودهللا القرني5287******

70.1866070.18661437/09/254.335جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيمخليل ابراهيم بن منصور البطران3297******

60.88060.881438/05/033.365جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمخليل عيسى بن سعيد الزهراني2308******

55.04055.041437/10/262.665جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمدحام عبيد بن مسعر الشمري2680******

58.4058.41437/09/253.055 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمراشد ابراهيم راشد القنيعان8538******

600601438/01/0975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرافت حسن بن علي االنصاري8874******

57.23.327860.52781436/10/151.94جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمراكان حمزه بكر عون5271******

62.64062.641437/10/263.585جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمراكان عبداله سراج النفيعي0181******

58.64058.641437/10/263.085كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمراكان نزار احمد وزه8070******

62.48062.481437/10/262.564جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمرامي عبدهللا مسفر العتيبي8895******

51.23.422254.62221436/09/282.35جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمرائد احمد جميل البلوشي5118******

66.24066.241437/09/253.965كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86نجراناالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيم اسنانرائد صالح عبدهللا المنيع9357******

60.56060.561437/09/253.325جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمرائد هادي بن حسن العوامي0660******

57.68057.681437/09/252.965جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمرضا انور بن علي السنان6542******

63.447.4570.891434/09/233.685جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86عنكوزارة الصحةطبيب مقيمرضا حسين بن احمد الخليفه9288******

61.687.444469.12441434/09/243.465جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرضوان عادل ابراهيم سالغور5031******

64.96064.961437/10/253.845كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرضوان يوسف حامد بدر8455******

5611.572267.57221432/09/012.755جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمريان بن محمد بن عبدالقادر صقعه2909******

58.52813.638972.16691431/08/1973.16100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمريان خالد بن الياس قاسم0112******

77.765.133382.89331435/11/204.865كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسطب طوارئ80البطحاءحرس  الحدوداخصائي اسعاف وطب طوارئريان خليل بن ابراهيم خياط6751******

63.92063.921437/10/263.745كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمريان عبدالسالم محمدنور التركستاني4106******

61.92061.921437/09/253.495جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمريان عبدهللا ابراهيم المحيميد7498******

55.1466055.14661438/05/032.675جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86عنيزهوزارة الصحةطبيب مقيمريان علي بن عبدهللا المنصور4325******

64.96064.961437/09/253.845جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمريان عيد حسين الجهني8316******

63.65.216768.81671435/11/053.75كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائي تمريضريمان عثمان محيان فلمبان7341******

68.0329.505677.53761433/09/1385.04100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمزكي غالى بن حاسن الهذلى2116******

61.685.383367.06331435/10/053.465جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمزياد طارق ابن عبدالكريم مرزا9402******

69.76069.761437/09/244.295جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانزياد طارق صالح فرج6358******

60.723.333364.05331436/10/142.344جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمزياد طلعت بن ياسين بسيوني7321******

62.165.388967.54891435/10/042.524جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمزياد عبدالرحمن عثمان العكاس6436******

61.28061.281437/09/253.415جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الدمامالدفاع المدنىطبيب مقيمزياد عبدالعزيز زيد الزيد4000******

65.17343.505668.6791436/09/133.865جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86عفيفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانزياد محمد عبدهللا البراك0626******

62.88062.881437/10/133.615جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمزياد معوض بخيت الجهني3886******
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67.52067.521437/10/064.085كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بني يزيدوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانزيد يوسف ابراهيم المطوع3342******

65.7066065.70661437/10/263.915جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساجد فؤاد احمد النقلي8222******

57.76057.761437/10/261.974جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمساعد سعود ساعد الحارثي0197******

79.21.638980.83891437/08/194.955جامعة تبوكالبكالوريوستقنية المختبرات الطبية80الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي مختبرسالم داحش بن علي العمري4109******

55.7866055.78661437/09/252.735جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسالم عبدالعزيز بن سالم اسالم5624******

67.30664.105671.41221436/05/254.065كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80شرورهوزارة الصحةاخصائي تمريضسامى بدر بن خلف العنزي0411******

66.6666066.66661437/10/2545كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86رابغوزارة الصحةطبيب مقيمسامي سالم مثبت العسمي6082******

55.8934055.89341438/05/032.745جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسامي سعد صنيتان الشمري1519******

65.81341.572267.38561437/09/013.925جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86العارضهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسامي محمد عبده معشي0022******

58.883.333362.21331436/10/142.114جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسامي معيوض عواض الحارثي3299******

67.94661.683369.62991437/08/114.125جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80النماصوزارة الصحةاخصائي تمريضسامي ملهي نوار العتيبي8192******

60.08060.081437/10/143.265كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمسراج وليد سراج دفع5163******

60.88060.881437/09/253.365جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمسعد ساعد عبدالجبار الحارثي2000******

61.0412.173.141432/05/2676.3100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب األسنان 86الباحهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسعد صالح بن عبدهللا الغامدي6655******

63.363.505666.86561436/09/133.675جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسعد ظافر سعد العمري9963******

55.8934055.89341438/05/032.745جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيمسعد عبدهللا محمد القحطاني7437******

52.3734052.37341438/04/022.415جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسعد فالح سعيد الشهراني4458******

56.2322.983359.21531436/12/1770.29100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسعد محمد سعد بن حريب5611******

72.96072.961437/10/154.565كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسعود بن عباد بن داموك الرشيدي9911******

60.16060.161437/11/283.275جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيمسعود سعد بن هميجان المطيري2220******

57.44057.441437/10/251.934جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسعود عبدالسالم بن عبدهللا بخش4007******

56.64056.641438/05/032.835جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطناالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمسعود عبيد سحل العنزي8552******

74.722.116776.83671437/05/234.675كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائي تمريضسعود عويض عوض العازمي2398******

65.81343.505669.3191436/09/133.925جامعة طيبةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسعود فهد مطلق الحميدي6938******

65.281.666.881437/08/263.875 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86تيماءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسعود قاسم محمد الظافري6235******

54.5066054.50661437/12/292.615كليات سليمان الراجحي األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمسعود ماضي دالك الحربي0369******

74.8810.738985.61891433/02/014.685المعهد الفني للتدريب الصحي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79ظهران الجنوبحرس  الحدودفني تمريضسعيد حاضر محمد العلياني0847******

57.2057.21438/05/032.95جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86النماصوزارة الصحةطبيب مقيمسعيد سعد عوض آل غنوم3906******

600601437/10/2675100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسعيد سعد فرج الغامدي2977******

60.08060.081437/10/192.264جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمسعيد عبدهللا جارهللا الزهراني9604******

70.933417.072288.00561429/12/014.45معهد السباعي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79الرياضالدفاع المدنىفني تمريضسعيد علوي بن سعيد العلوي3415******

68.26661.538969.80551437/09/074.155جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسعيد محمد ابن سفر القحطاني6686******

59.76059.761437/10/263.225جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمسعيد مزهر محمد القحطاني9242******

50.4534050.45341437/10/262.235جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسعيد ناصر بن علي الهفوفي8172******

67.3066067.30661437/09/254.065كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الغزالةوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسفيان عبدالعزيز عبدهللا الحجيالن9177******

62.89.055671.85561433/12/043.65كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضسلطان الحسن بن عبدهللا العكاسي2866******

58.214.333372.53331431/04/1472.75100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان بن الحميدي بن صلبوخ العنزي1459******

63.283.383366.66331436/10/053.665كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلطان حامد فلجي العنزي0015******

64.283.116767.39671436/11/2380.35100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الغزالةوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلطان سليمان حمد الدريهم3396******

620621437/10/263.55كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان طارق سعيد فقيها6957******

52.89.511162.31111433/09/122.455جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان عبدالحميد محمد تقى بخارى9221******

59.922.988962.90891436/12/1674.9100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمسلطان عبدالكريم بن شالش الشمري0568******

74.565.388979.94891435/10/043.664جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان عبدهللا بن مشيني العيسى3977******
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61.6061.61437/09/253.455جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان عبدالمحسن محمد العلوان3526******

56.88056.881438/05/032.865جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الدربوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان عبدالوهاب محمد عسيري8173******

65.63.505669.10561436/09/133.95جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86االسياح بالقصيموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلطان عبيد عمر باغزال1016******

54.72054.721438/05/032.635جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المجاردهوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان علي محمد الشهري3976******

67.84067.841438/03/224.115جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80صامطهوزارة الصحةاخصائي تمريضسلطان فالح سلطان القحطاني7467******

52.482.444454.92441437/03/241.424جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمسلطان ماجد عيظه المالكي9344******

67.7334067.73341437/09/154.15جامعة القصيمالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الركنهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلمان صالح علي المقبل5365******

77.62.411180.01111437/03/304.855جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80السليلوزارة الصحةاخصائي تمريضسلمان عبدالرحمن بن عبيد المطيري1664******

57.68057.681437/10/262.965كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسلمان عبدالرحمن يوسف العليط3462******

79.367.461186.82111434/09/214.965معهد الوسام للتدريب الصحي  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةطب الطوارئ79الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني اسعاف وطوارئسلمان علي سمير العنزي5763******

53.3334053.33341437/10/191.54جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمسلمان عوض هللا عبدهللا العوفي8352******

63.84063.841437/10/263.735جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسليمان احمد حسن بنا7459******

66.7734066.77341437/10/254.015كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسليمان عبدهللا بادي بن بادي1276******

75.84075.841438/06/014.745كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسليمان عبدهللا محمد الهويش2411******

69.442.127871.56781437/05/214.265كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بارقوزارة الصحةاخصائي تمريضسليمان فيصل سليمان الربعي7493******

70.9334070.93341438/05/034.45جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسليمان يحيى احمد الزيلعي7495******

55.0411.572266.61221432/09/012.665جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسمير محمد بن عيد الجهني0498******

56.487.633364.11331434/08/202.815جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسهيل محمد سعيد العمري7855******

52.10413.383365.48731431/10/0565.13100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمشادي عمر سالم نجيم3885******

72.329.0581.371433/12/054.525كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80جدهوزارة الصحةاخصائي تمريضشاهر يحي بن عبدهللا الحربى8958******

66.77346.622273.39561435/02/224.015كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضشايع سعد بن قنيفذ العنزي8528******

600601437/12/2775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيمشوقي ابراهيم محمد الحازمي1763******

60.642.294462.93441437/04/2175.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمصادق جواد ابن صادق الخليفه7812******

52.48052.481437/09/252.425جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمصالح احمد صالح المزيني6376******

63.922.311166.23111437/04/183.745كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86سلطانهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانصالح أحمد معيض الوادعي8677******

63.282.466765.74671437/03/202.664جامعة الفيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمصالح حاتم صالح الفريجي9763******

64.21343.567.71341436/09/143.775كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحائطوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانصالح صنهات وديعان الحربي5871******

71.8934071.89341437/10/224.495كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المخرموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانصالح عبدالعزيز صالح المشيطي9744******

68.48068.481437/11/283.174جامعة أم القرىالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانصالح عبدهللا بن احمد الغامدي9800******

52.8052.81437/11/282.455جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمصالح علي بن صالح العبدالوهاب9831******

60.32060.321437/10/263.295جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمصالح علي مشبب الصاقطي0987******

51.704051.7041438/01/2064.63100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمصالح غزاي بين العتيبي8586******

67.62661.605669.23221437/08/254.095جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضصقر بن مسفر بن مسفر القحطاني3680******

66.34663.505669.85221436/09/133.975جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86البكيريهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانصقر سويد محترك العنزي7784******

570571438/06/0171.25100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمصقر مهل هجرس الذيابي6038******

72.169.722281.88221433/08/044.515كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي مختبرصالح بن عبدهللا بن صالح الغراب0763******

73.929.133383.05331433/11/204.625كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائي تمريضصالح عبدهللا صالح الحربي9356******

62.4062.41437/10/262.554جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمصهيب عماد فواد بحري7267******

63.843.605667.44561436/08/253.735جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضطارق احمد عبدهللا الزهراني1618******

72.966.155679.11561435/05/164.565كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80بالد رجال المعوزارة الصحةاخصائي تمريضطارق احمد محمد عسيري7681******

66.56066.561437/09/243.995كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانطارق زهير بن عبدالحميد سدايو6949******

63.763.555667.31561436/09/043.725جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80فيفاوزارة الصحةاخصائي تمريضطارق سليمان نزال العطوي7189******

58.88058.881437/09/253.115جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمطارق علي طالع عسيري6696******
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65.706616.022281.72881430/06/103.915جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالصيدلة 83الباحهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىطارق عويمر عمر الطلحي1102******

63.043.505666.54561436/09/133.635جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمطارق محمد يحيى فال8180******

70.1866070.18661437/10/254.335جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمطارق محمدامين عبدالفتاح قاري7688******

68.58662.133370.71991437/05/204.185كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانطارق مشبب عبدهللا السرحاني8109******

56.569.511166.07111433/09/122.825جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمطالب حسن بن محمد المنصور8214******

50.9123.122254.03421436/11/2263.64100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمطالب عبدالمنعم بن عبدهللا السعود5334******

68.8068.81437/12/2986100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمطالب واصل بن علي الجريدان4339******

59.923.333363.25331436/10/143.245كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمطاهر طارق مصطفي الطيب4961******

62.16062.161437/10/263.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيمطالل هادي محمد حداد3247******

70.641.755672.39561437/07/2888.3100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسصحة عامة 80نجرانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي وبائياتطلق قاعد طلق العتيبي0135******

600601437/12/2875100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86تنومهوزارة الصحةطبيب مقيمظافر عبدهللا محمد الشهري0528******

52.3734052.37341437/10/162.415جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمعادل احمد علي عسيري6137******

57.04057.041437/09/252.885جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعادل حسن بن على عالم8696******

73.12073.121438/04/294.575جامعة الملك خالدالبكالوريوسالصيدلة 83تبوكالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىعادل حسن عيدروس عتين5897******

72.323.333375.65331436/10/144.525كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعادل خالد بن عزيزاحمد ادريس5411******

56.883.333360.21331436/10/142.865كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الكاملوزارة الصحةطبيب مقيمعادل عابد نصار الحربي9270******

65.49341.667.09341437/08/263.895 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعادل عبيد سالم البلوي3482******

59.92059.921437/10/262.244جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمعادل عواض مرشد المطيري6444******

640641437/10/262.754جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعادل فهد بن جارهللا الزهراني5455******

48.322068.321417/11/221.034جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعادل محمد حسين المرزوق0292******

59.123.155662.27561436/11/163.145جامعة تبوكالبكالوريوسالطب البشري 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيمعاصم حماد عقال التيماني6231******

62.16062.161437/10/263.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمعاصم غرامه يحي الشهري8388******

59.6059.61437/10/252.24جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعاطف تركي ذعير العتيبي1441******

59.523.327862.84781436/10/153.195جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعاطف محمد علي حكمي8034******

69.22661.555670.78221437/09/044.245جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضعامر سمير بنوان الرويلي3080******

68.486.511174.99111435/03/124.175كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضعامر ضافي بن محمد النومسي1369******

640641437/09/152.754جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعامر عطيه بن خلف الغامدي6416******

63.04063.041437/09/253.635جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعامر محمد ابراهيم بن حسين0088******

72.966.816779.77671435/01/174.565كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80يدمهوزارة الصحةاخصائي تمريضعايض بن محمد بن سالم آل رشيد5757******

59.22.683361.88331437/02/1174100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86عنكوزارة الصحةطبيب مقيمعباس حسن عباس آل االشط0293******

58.08058.081438/05/053.015جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبد العزيز محمد منصور القحطاني0853******

60.96060.961437/10/263.375جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبد هللا ابراهيم بن علي عسيري9650******

67.0934067.09341438/05/034.045كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86املجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبداالله ابراهيم ابراهيم العبداللطيف5536******

70.8266070.82661437/11/014.395جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمعبداالله احمد مسفر الوادعي8742******

68.481.616770.09671437/08/234.175جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبداالله محمد بن عامر عسيري9613******

61.28061.281437/09/253.415جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالباري نشمي عنتر الشمري3181******

51.4134051.41341438/05/032.325جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالجليل محمدصديق منهاج الدين قابل9198******

58.47.4565.851434/09/233.055كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالحكيم هشام عبدالسالم جمعه3730******

63.864063.8641437/12/2979.83100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمعبدالحميد حسين بن محمد الخميس0729******

56.323.359.621436/10/201.794جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد المعلم3454******

65.81341.667.41341437/08/263.925 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالحميد عبدالمحسن بن محمد العضيب0152******

720721437/10/304.55جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80بنى معنوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الحمدان2530******

69.76069.761438/05/034.295جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86فيفاوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن احمد سالم الفيفي3048******
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65.4934065.49341437/09/253.895 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن احمدفؤاد محمدأمين تركستاني7588******

52.58661.544454.1311437/09/062.435جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المضهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن أحمد بن محمد عسيري1811******

54.8729.505664.37761433/09/1368.59100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن تاج الدين بن محمد السواس7037******

56.544056.5441438/06/0170.68100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن حسين يحي حداد5139******

54.4054.41437/10/251.64جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن خالد بن يوسف الزمزمي2702******

62.4062.41438/05/032.554جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن سالم ضيف  هللا الطلحي7639******

65.61.716767.31671437/08/053.95جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80العبالءوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن سعد عبدهللا العريفي7670******

64.961.655666.61561437/08/163.845جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80فيفاوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن سعود صالح العتيبي5561******

66.3466066.34661437/09/243.975جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86نجرانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن سعود عبدالرحمن الحاتم5655******

69.2266069.22661437/09/254.245جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن سالمة بخيت الرويلي7087******

69.36816.938986.30691429/12/2586.71100االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79تبوكالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني تمريضعبدالرحمن سمران سمير المطيري6186******

58.645.388964.02891435/10/043.085جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن سمير عبدالرحمن الجنيدى4490******

69.44069.441437/11/294.265كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80ظهران الجنوبوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن صالح بن عبدهللا اليامي0062******

75.36075.361437/10/294.715كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن صالح حمد الفضل4416******

68.169.505677.66561433/09/134.145جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن صالح عبدالرحمن الراشد8516******

62.725.394468.11441435/10/032.594جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن صالح عبدهللا العقل0909******

600601437/10/273.255جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الهدااالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعبدالرحمن طالل عبدهللا ميره5105******

66.3466066.34661437/10/063.975كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86شرورهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العثمان1533******

63.925.388969.30891435/10/042.744جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن عبدالكريم ابن محمدصالح كابلي7990******

66.3466066.34661438/04/182.974جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن عبدالكريم سعيد الزهراني1344******

70.93341.555672.4891437/09/044.45جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحمن عبدالمصلح صالح الفهد7263******

56.32056.321437/10/262.795كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن عدنان صالح ابو الجدائل6947******

56.24056.241438/02/232.785كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن عدنان علي ابوخشبه4758******

57.28057.281437/11/052.915كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن علي جبران والبي0491******

52.64052.641438/04/0265.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن علي محمد شكر7912******

58.88058.881437/09/253.115جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن عمر يوسف يوسف0729******

56.963.155660.11561436/11/162.875جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن عواد مرزوق الجهني2106******

57.68057.681437/10/252.965كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن غازي محمدصالح القرشي9677******

66.45341.611168.06451437/08/243.985جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن غرامه محمد األسمري0251******

68.5866068.58661437/09/254.185جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن محمد ابراهيم بن حسين5076******

600601437/10/2675100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن البوق9929******

66.883.570.381436/09/144.025كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86السليلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن محمد عبدهللا الشبالن7413******

69.9734069.97341437/09/254.315كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البكيريهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن ناحي عليان الحربي1506******

64.643.333367.97331436/10/142.814جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالرحمن يحيى بن محمدالمصطفي السباعي7191******

58.64058.641437/11/073.085كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعبدالرحمن يوسف بن محمدمكي طاشكندي6906******

58.8058.81437/10/263.15جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهااالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعبدالرحيم مشبب بن يحي حمحوم1532******

69.97343.155673.1291436/11/164.315كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالرحيم ملفي لويحق المطيري9713******

69.76069.761438/05/034.295جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الفرشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالرزاق بن محمد بن مفلح القحطاني5550******

67.7334067.73341437/10/263.14جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالسالم عثمان علي السهيمي2960******

64.10669.144473.2511433/11/183.765كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالعزيز احمد ابراهيم الحربي7462******

68.08068.081437/12/0485.1100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز احمد محمد العيد0642******

65.0666065.06661437/09/253.855جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز امين صابر االنديجاني1332******

58.48058.481438/04/073.065جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86سراه عبيدهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز بن عبدهللا بن سعيد ابن معتق4562******
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69.769.511179.27111433/09/124.295كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80اضموزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالعزيز جبر سالم الجهنى7134******

58.08058.081438/06/023.015جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز حسن بن قصادي المهدي1742******

55.4666055.46661438/05/032.75جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز حسين عبدالعزيز آل ربح8691******

64.53348.083372.61671434/05/293.85كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80نجرانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضعبدالعزيز حمد بن علي آل راكه1482******

58.8058.81437/11/283.15جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز حمدان بن مهاوش الظفيري3885******

68.8068.81438/05/034.25جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز دغش سعيد القحطاني1143******

70.464070.4641437/09/243.3564جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز سليمان خلف العفنان0847******

70.8266070.82661437/09/254.395كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسطب األسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز صالح قليل الحارثي6608******

59.92059.921437/10/262.244جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز عبدهللا رده الثبيتي0640******

63.443.327866.76781436/10/152.684جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز عبدهللا سالم العصيمي8372******

69.9844.372274.35621436/04/073.3114جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80ابهاالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضعبدالعزيز علي سعيد القحطاني8663******

57.6057.61437/10/252.955كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز غازي بن جازي العصيمي6856******

720721437/10/254.55كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز فايز بن عيد الفياني9088******

68.2666068.26661437/09/254.155جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز فهد حسن بانصر2991******

608.261168.26111434/04/273.255كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86طلحةوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز فيحان زبنان الدوسري5281******

60.08060.081437/09/253.265جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز محمد احمد عسيري2045******

57.368.211165.57111434/05/062.925كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80عمودوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الشهري6352******

66.34661.611167.95771437/08/243.975جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد عبدهللا القحطاني1494******

55.68055.681437/10/262.725كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز محمد عمر محمد0441******

56.24056.241438/05/122.785جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86عاكسهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز محمد محمد الحسنيه5868******

54.6134054.61341437/12/291.624جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز محمود محمدهاشم دويب3492******

64.64064.641437/09/253.815جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعزيز مشاري عبدالعزيز العنقري9252******

55.04055.041437/10/2668.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالعظيم علي بن عيسى العيسى4022******

5617.494473.49441429/09/1570100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالغني بن حسن بن محمد العبدالوهاب4525******

58.32058.321437/10/253.045كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالغني عبدالعزيز عبدالغني الزمزمي4797******

57.281.622258.90221437/08/221.914جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالغني محمد عبدالغني دويخ5059******

53.52053.521437/10/2666.9100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالكريم حمزه ناير الردادي1900******

63.0884.872267.96021436/01/0778.86100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب األسنان 86بدرالجنوبوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالكريم محمد دليم آل عائض5008******

61.04061.041437/10/262.384جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمعبداللطيف ابراهيم عبداللطيف السليماني8208******

63.445.388968.82891435/10/042.684جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبداللطيف حسين بن رشاد عجيمى7243******

600601437/10/2675100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبداللطيف عبدالقدوس رحيم قوقندي8863******

68.5866068.58661437/10/263.184جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعبدهللا احمد بن عبدهللا الشمراني4971******

60.24060.241437/09/253.285جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا احمد بن محمد الهديب2999******

61.68061.681438/05/033.465جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا احمد عبدهللا العفالق5313******

57.36057.361437/10/252.925كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا احمد محمد الحربي1598******

58.08058.081437/09/253.015جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا أبراهيم عبدهللا الزيدان7821******

74.24074.241438/05/034.645جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86محايل عسيروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا بن سعد بن علي الحميدي7599******

66.3466066.34661437/10/063.975كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحه/حميم زهرانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا بن سعيد بن محمد القحطاني8138******

70.1866070.18661437/09/254.335جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا حبيب بن حميد اللقماني4161******

69.97341.572271.54561437/09/014.315جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86فيفاوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا حسن احمد الحازمي3238******

75.681.677.281437/08/264.735 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا حمد بن ناصر الناصر5593******

62.082.216764.29671437/05/053.515جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا خلوفه عبدهللا عسيري7403******

74.562.411176.97111437/03/304.665جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائي تمريضعبدهللا دلي خليف العنزي9622******
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69.121.611170.73111437/08/244.235جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86النماصوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا سالم حسن الشهري4217******

61.925.561167.48111435/09/033.495جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا سامي بن سلمان العليو0685******

57.04057.041437/09/252.885جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا سعد عبدهللا السليم7226******

67.847.016774.85671434/12/114.115كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائي تمريضعبدهللا سعد محمد الشلوي3103******

69.22664.883374.10991436/01/054.245كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائي تمريضعبدهللا سعود عبدهللا العلياني3479******

50.1334050.13341437/10/262.25كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا سعيد احمد الغامدي3546******

66.4534066.45341437/09/253.985جامعة نجرانالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا سعيد عبدهللا آل حموض0904******

59.76059.761437/10/263.225جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا سلمان بن عبداللطيف العصيل3775******

65.283.327868.60781436/10/152.874جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الهدااالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعبدهللا سلمان محمد العمري9355******

50.3524.188954.54091436/05/1062.94100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا سمير بن حسين الجنوبي1806******

56.48056.481438/05/162.815جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86محايل عسيروزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا صالح عبدهللا ال فرحان3837******

57.36057.361437/10/262.925كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا صالح عيد الجهني2739******

69.2266069.22661437/09/254.245كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االسياح بالقصيموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا صالح محمد الصمعاني8007******

66.7734066.77341437/10/254.015كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا طالل علوى سالم8516******

56.169.333365.49331433/10/142.775جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا طلعت حمزه الوزنه8292******

51.94663.327855.27441436/10/152.375جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا اليمني7892******

57.92057.921437/11/201.994جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا عبدالرحمن عبود السعيد4905******

54.2934054.29341437/09/252.595جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86عنيزهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا عبدالعزيز بن علي المرشد1817******

64.42669.511173.93771433/09/123.795جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا عبدالهادي بن عبدهللا العامر4208******

61.0412.594473.63441432/02/273.385كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضعبدهللا عطاهللا جزاع العنزي7929******

55.8934055.89341437/09/252.745جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا على بن عبدهللا الطاق6484******

61.28061.281437/10/263.415جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا علي بن عبدهللا الخليفه3014******

66.98661.572268.55881437/09/014.035جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا علي عباس حكمي5548******

62.32062.321437/09/253.545جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا علي قاسم شبعاني3002******

57.443.8561.291436/07/112.935جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا فايز محمد الدوسري8042******

63.44063.441437/09/253.685جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا فهد صالح الخميس1906******

65.04065.041438/03/0181.3100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا فوزي بن حامد الرويلي3646******

56.4811.572268.05221432/09/012.815جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا محسن بن بكري محنشي7444******

76.88.455685.25561434/03/224.85االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةطب الطوارئ79الرياضالهيئة العامة للرياضةفني اسعاف وطوارئعبدهللا محسن بن حسن ال مردف1811******

65.06663.333368.39991436/10/142.854جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا محمد بن عبدهللا منشاوي1431******

60.723.255663.97561436/10/283.345جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا محمد بن عبدالمحسن الصعيليك9323******

58.83.333362.13331436/10/143.15كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا محمد بن علي الصوفي4610******

62.8062.81437/09/253.65جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا محمد حسن المالكي5776******

58.8058.81438/05/033.15جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعبدهللا محمد سفر جلفان3114******

57.283.505660.78561436/09/132.915جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا محمد عبدهللا العسيري4272******

68.16068.161437/10/294.145كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86خصيبةوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدهللا نايف محمد الخيطان0046******

66.6666066.66661437/10/2745جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدهللا هليل صالح الجهني5555******

62.565.355667.91561435/10/103.575كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضعبدالمجيد جديد ذعار الحربي7668******

63.52063.521438/01/053.695جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمجيد سالم ابن ناصر آل كريدس6772******

56.48056.481438/05/032.815جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمجيد سعد علي القحطاني6118******

68.0534068.05341437/10/224.135كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد عبدالرحمن بن محمد الضبيب1497******

51.83.027854.82781436/12/0964.75100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمجيد قاعد بن الصبي العنزي8455******

63.28063.281438/05/033.665جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86احد رفيدهوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمجيد محمد عبدهللا باجنيد1100******
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65.6065.61437/09/253.95جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86ابيارالماشيوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمجيد مفوز مهيل الحربي2485******

70.5066070.50661438/05/034.365جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد منصور سعد القرني5508******

51.7123.327855.03981436/10/1564.64100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمحسن عبدالرحمن مولوي صديق احمد شيخ5937******

59.682.9562.631436/12/232.214جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالمنعم أحمد محمد الجهنى7961******

61.04061.041437/10/263.385جامعة جدةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالهادي سالم عبدالهادي طويرقي9275******

58.085.388963.46891435/10/043.015جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالهادي على بن ناصر المحسن7948******

61.23.327864.52781436/10/153.45جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالهادي هالل بن طاهر السعيد4432******

59.52059.521437/10/073.195جامعة تبوكالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالوهاب حسين هادي العواجي3760******

52.8052.81437/12/2966100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبدالوهاب سلطان بن عبدالوهاب السلطان1018******

68.90662.216771.12331437/05/053.214جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80جازانوزارة الصحةاخصائي تمريضعبده محمد علي خريزي8298******

59.362079.361418/03/303.175جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعتيق عوض عبدالرحمن الزهراني6732******

53.52053.521438/05/0366.9100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعثمان جمال عثمان العمودي4525******

70.6134070.61341437/10/264.375جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعثمان سعيد بن حامد الغامدي1267******

66.13341.655667.7891437/08/163.955جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المجاردهوزارة الصحةاخصائي تمريضعدنان حامد ضيف  هللا المحمدي6433******

54.32054.321437/10/0867.9100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمعدنان عبدالخالق بن محمد الرمل9969******

63.123.327866.44781436/10/153.645جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعدنان محمد بن عبدهللا الموسوي7365******

60.48060.481437/10/252.314جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعدي حاتم محمدعلي المغامسي0215******

63.7611.572275.33221432/09/013.725جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمعصام عبدالخالق محمدرسالن فلمبان3992******

61.2061.21437/10/263.45جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعصام موسى عثمان عقيلي8403******

58.24058.241437/12/283.035كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعطاء فؤاد بن عبدهللا مصباح8730******

54.082.294456.37441437/04/212.575جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعقيل بطي نداء الحربي2449******

68.2666068.26661437/10/264.155جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعالء عادل بن محمد السلمان5232******

71.14665.544476.6911435/09/064.425كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيم اسنانعالء عبدالحميد زين الدين خوجه4461******

69.62089.61428/02/1687100معهد الشفاء  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79جازانحرس  الحدودفني تمريضعالء عبدهللا بن ابراهيم الخوتاني6621******

7620961428/05/1295100معهد الشفاء  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني تمريضعالء عبدهللا بن عبدالواحد راوه7807******

57.68057.681437/09/252.965جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86العالوزارة الصحةطبيب مقيمعالء عبدهللا شحات الحربي5400******

58.1613.455671.61561431/09/223.025جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمعالء عليان محمدعلي الصبحي2986******

69.9734069.97341437/10/264.315جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعلوي محمد علي عبدالواحد7388******

60.723.327864.04781436/10/152.344جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعلى حسنى بن يوسف شافعى4451******

70.50665.127875.63441435/11/214.365كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضعلى سليمان حمد الذبياني6527******

68.0534068.05341437/09/154.135جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80تثليثوزارة الصحةاخصائي تمريضعلى سيف على القحطاني4729******

60.4060.41437/10/263.35جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمعلي ابراهيم حسن سبعى8084******

6415.694479.69441430/08/0980100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدماموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلي احمد بن طاهر العلوان2601******

56.562.294458.85441437/04/211.824جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعلي احمد بن علي الزهراني3793******

69.12069.121437/10/264.235جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي احمد بن محمد الناصر4572******

64.5334064.53341437/10/263.85جامعة جدةالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيمعلي بركوت حرب الناشري3509******

75.042095.041425/03/294.695معهد السباعي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79االحساءالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني تمريضعلي بن محمد بن فرحان الفرحان1462******

77.928.761186.68111434/01/274.875معهد السباعي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية أشعة79جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني اشعةعلي جواد بن عبدالهادي الفضلي1664******

63.92063.921437/10/263.745جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي حبيب بن عبدهللا العامر5610******

57.43.155660.55561436/11/1671.75100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعلي حسن عبدهللا الضامن6789******

78.46.161184.56111435/05/154.95كلية العناية االهلية للعلوم الطبية البكالوريوسالعلوم االشعاعية80نجرانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي اشعةعلي حسيان االقعم العنزي6885******

58.72058.721437/10/263.095جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي حسين بن حسن البقشي2110******

54.5066054.50661437/10/262.615جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي حسين بن عبدالعزيز النجيدي8881******
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58.96058.961437/10/263.125جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي حسين بن محمد الرصاصي6108******

64.2134064.21341437/10/263.775جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي خضر بن عبدهللا البقشي1031******

61.52061.521438/05/083.445جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعلي سعد علي الشهراني2309******

65.06669.974.96661433/07/023.855جامعة الملك خالدالبكالوريوسالصيدلة 83بريدهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىعلي سعد علي سلطان9711******

77.127.938985.05891434/06/254.825المعهد الفني للتدريب الصحي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79نجرانحرس  الحدودفني تمريضعلي سعيد بن محمد الصادق6219******

59.683.327863.00781436/10/153.215جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي سمير بن طاهر العامر5802******

63.92063.921437/09/253.745جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمعلي صادق بن عبدهللا أل سهوان3484******

73.123.122276.24221436/11/224.575كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80حبوناوزارة الصحةاخصائي تمريضعلي صالح بن مانع ال منصور3730******

62.16062.161437/10/263.525جامعة جدةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عادل بن حسين القضيب8956******

604.866764.86671436/01/0875100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عبدالحكيم سعدون الجوفى1193******

51.424051.4241437/10/2664.28100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عبدالرحمن سعد الغامدي0257******

61.04061.041437/10/263.385جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عبدهللا محمد ال يعلى8081******

70.5066070.50661438/05/054.365كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلي عبدالمحسن بن جعفر الخرس0076******

69.76069.761437/10/264.295جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عبدالواحد بن عبدهللا السعيد5456******

51.09343.155654.2491436/11/162.295جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عبده علي ألخيري1356******

56.56056.561437/10/262.825جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عدنان بن عبدهللا الخميس7679******

56.72056.721437/10/262.845جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عمر عبدهللا مفتاح7603******

58.4058.41437/10/253.055كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمعلي عيضه علي الزهراني2470******

68.161.572269.73221437/09/014.145جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلي فهد بن علي محنشي5979******

63.6063.61437/09/253.75جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعلي محمد ابن علي الغامدي3521******

63.763.383367.14331436/10/053.725كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب األسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلي محمد بن عبدالعزيز الدوخى1740******

69.6534069.65341437/10/263.284جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعلي محمد بن علي باشميل5780******

69.2266069.22661437/10/264.245جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعلي محمد شوعي الشبيلي9910******

640641437/09/253.755جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعلي محمد مفرح عسيري7884******

68.37341.538969.91231437/09/074.165جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدربوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلي مداوي يحي القحطاني9545******

68.58661.670.18661437/08/264.185 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعلي مشبب علي القحطاني5299******

48.8534048.85341437/10/262.085جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمعلي يحي علي آل حلبوب3579******

52.6052.61437/10/1965.75100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعماد احمد محمد عبدالكريم7017******

59.841.622261.46221437/08/222.234جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعماد رشاد عبدالقادر بغدادي3214******

74.56074.561437/09/153.664جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعماد عبدالعزيز بن حامد الحربى1981******

63.842.294466.13441437/04/213.735جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86ابو عريشوزارة الصحةطبيب مقيمعماد يحيى جرادي عماري3384******

65.49345.322270.81561435/10/163.895كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمعمار صالح عبدالقادر سالم0483******

51.13610.261.3361433/05/0863.92100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجموموزارة الصحةطبيب مقيمعمار عبيدهللا ناصر الجهني8749******

63.445.366768.80671435/10/083.685جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمار ماجد ابن عبدالفتاح رجب0493******

59.525.244464.76441435/10/303.195كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمار محمد صالح عيسى السيامي1444******

67.09342.355669.4491437/04/104.045جامعة الملك خالدالبكالوريوسعلوم التمريض80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضعمر ابراهيم محمد عسيري7610******

69.3334069.33341437/10/263.254جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمر احمد بن نيال سليمان6709******

61.443.327864.76781436/10/152.434جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمر بدر بن عمر باوزير1110******

65.9681.572267.54021437/09/0182.46100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرصحة عامة 80مكةالمكرمةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي وبائياتعمر حمادى بن حميد البشرى2503******

66.0266066.02661437/09/253.945جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمعمر حمد يحياء الرشيدي1472******

72.32072.321438/05/034.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيم اسنانعمر سعد علي القحطاني1408******

67.9466067.94661437/10/154.125كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86النبهانيهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعمر صالح بن علي المعتق6336******

59.52059.521437/09/253.195جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعمر عبدالباسط احمد أمين4832******
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56.16056.161437/11/201.774جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمر عبدالعزيز محمد الزهراني2423******

56.083.327859.40781436/10/152.765كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمر عبدالكريم ابن عمر الكثيري3022******

71.2534071.25341438/04/144.435جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80النماصوزارة الصحةاخصائي تمريضعمر عبدهللا ابن شجعان العتيبي5816******

60.563.316763.87671436/10/173.325كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االطاولهوزارة الصحةطبيب مقيمعمر محمد بن عيد الزهراني5294******

680681437/11/2885100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمعمر محمد بن ماشع المطيري1677******

76.48076.481438/06/014.785كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعمر هندي ناصر الهندي2109******

57.682.294459.97441437/04/211.964جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعمران هشام محمد صالح الصواف8082******

66.34665.388971.73551435/10/043.975جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمعمرو عبداالله محمد صدقه ابوالخير9945******

59.525.388964.90891435/10/042.194جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمعمرو محمد عمر محمد8538******

57.76057.761437/11/072.975كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعوض حسن عوض العمري6489******

70.1866070.18661438/04/264.335كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعوض عويض عوض العازمي8104******

57.92057.921437/09/252.995جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمعياش سعود عياش الرشيدي7981******

64.85345.355670.2091435/10/103.835كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضعيسى شامان عويش الرشيدي1321******

55.04055.041437/10/262.665جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعيسى موسى بن عبدهللا الدليم5802******

58.4058.41437/10/263.055كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86وادى الدواسروزارة الصحةطبيب مقيمغالب ناصر مبارك الدوسري0118******

59.04059.041437/10/263.135جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمغسان سلمان بن محمد المهذب8951******

62.49.094471.49441433/11/273.555كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضغنيم سليمان عبدالعزيز السيف5897******

562.133358.13331437/05/202.755جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفادي شاكر عبدالوهاب ساعاتي7849******

59.362.133361.49331437/05/203.175جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمفارس احمد محمد باحاذق5960******

62.85.383368.18331435/10/053.65جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86رابغوزارة الصحةطبيب مقيمفارس عبدالجليل عوض باعامر0838******

57.52057.521437/11/2771.9100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86البكيريهوزارة الصحةطبيب مقيمفارس عبدهللا صالح الحربي8574******

67.843.894471.73441436/07/034.115كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االفالجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفارس عبدالهادي محمد بن سالم6504******

580581437/09/2535جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمفارس محمد عبدهللا الحاسري6077******

57.36057.361437/10/261.924جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفارس معتوق بن عيضه المولد5878******

74.88074.881437/11/294.685كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تمانيوزارة الصحةاخصائي تمريضفارس هادي بن حسن آل منصور9539******

63.642.766766.40671437/01/2679.55100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب األسنان 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفايز غدير هدوان العنزي1359******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفايز فرج هللا سويد المطيري3905******

57.522077.521426/05/292.945جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفراس بن محمد بن علي بوخمسين0456******

65.1281.955667.08361437/06/2281.41100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفراس جمال حمزه الوزنه3747******

56.08056.081437/10/252.765كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفراس فؤاد حسن سروجى4547******

54.723.322258.04221436/10/162.635جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفراس نبيل محمد سمباوه4768******

61.923.333365.25331436/10/143.495كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفهد ابراهيم بن حمد الجديبي4022******

66.98661.538968.52551437/09/074.035جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيم اسنانفهد احمد حامد العجمه3881******

66.56066.561437/09/253.995جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمفهد حمدان مفلح الحربي7033******

65.923.269.121436/11/083.935كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضفهد خلف سند الحربي6074******

66.6666066.66661438/05/0345جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ضمدوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفهد شامي عابث العمري7640******

70.08070.081437/09/244.325جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86البكيريهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفهد عبدهللا محمد آل داود5948******

57.92057.921437/09/252.995جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمفهد عليوي معال الرشيدي0044******

64.962.411167.37111437/03/303.845جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80المجاردهوزارة الصحةاخصائي تمريضفهد غالي عبدهللا العتيبي0549******

71.7866071.78661437/09/254.485كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفهد فالح فالح المطيري4967******

56.169.688965.84891433/08/102.775جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفهد محمد بن حمد الحربي6130******

55.14661.894457.0411437/07/032.675جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفهد نايف محمد المرواني0113******

68.37341.572269.94561437/09/014.165جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفهد هادي بن علي حدادي0580******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

71.048.611179.65111434/02/244.415كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسالعلوم  الصيدلية83حفر الباطنالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىفهيد عوض شداد المطيري8551******

68.8068.81438/04/264.25كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86سالموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفواز صالح بن فهيد العليوي7567******

49.9211.572261.49221432/09/012.185جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفواز طلعت عبدهللا ميرعالم9576******

600601437/10/2675100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفؤاد عبدالمحسن بن عباس العمر0775******

55.68055.681437/10/292.725جامعة نجرانالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل براك حسن الزيادي4738******

57.84057.841437/10/252.985كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل حمدان بن عبدهللا الجهني7826******

73.285.388978.66891435/10/044.585جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل سامي منيع الخليوي4870******

71.041.672.641437/08/264.415 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفيصل سليمان حمد الهديان6536******

51.842.255654.09561437/04/282.365جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفيصل صادق بن حسن العيسى1420******

58.8058.81437/10/263.15جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل عبدهللا بن علي المؤمن3881******

61.92061.921437/10/2677.4100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الليثوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل عبدهللا عتيق الجدعاني1026******

57.68057.681437/11/2772.1100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86تبوكاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمفيصل عبدهللا عقالء الشمري7980******

69.8666069.86661438/01/044.35كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضفيصل عبدان عطيه الحربي2757******

51.1043.072254.17621436/12/0163.88100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل علي احمد الغامدي4055******

67.30667.627874.93441434/08/214.065جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمفيصل علي بن تركي القحطاني5813******

69.2266069.22661437/09/254.245جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفيصل علي محمد المنصوري8061******

67.7334067.73341437/09/254.15كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفيصل فرحان جوال العنزي8519******

61.12061.121437/10/243.395جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل فهد سعد بن شبر7476******

61.84061.841437/09/253.485جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل فهد عبدالفتاح الغبيش7349******

65.38663.688969.07551436/08/103.885جامعة الخرجالبكالوريوسطب األسنان 86السليلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفيصل محمد عتيق العليوي5668******

66.45341.572268.02561437/09/013.985جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفيصل محمد منصور ال خيرات7465******

58.64058.641437/10/253.085كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمفيصل محمود برد تركستاني1827******

67.30661.533368.83991437/09/084.065جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضفيصل مهرب رحيل الرويلي5295******

64.74661.538966.28551437/09/073.825جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86شرورهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانقاسم احمد سالم غزواني8360******

63.84063.841437/09/243.735جامعة الجوفالبكالوريوسالطب البشري 86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيمكاسب محمد كاسب أباالوكل3107******

62.249.094471.33441433/11/273.535كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضكايد فرح رجاء العتيبي7919******

67.30661.572268.87881437/09/014.065جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانماجد احمد بن عبده هزازي1645******

74.1363.683377.81931436/08/1192.67100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرصحة عامة 80الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي وبائياتماجد بن عبدهللا بن علي الشقاقيق9948******

59.12059.121438/05/032.144جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمماجد حسن بريكان الكريزي5640******

66.561.572268.13221437/09/013.995جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانماجد حسن جابر معشي7334******

71.688.611180.29111434/02/244.475جامعة نجرانالبكالوريوسعلوم المختبرات الطبية80بيشهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي مختبرماجد حسين بن علي ال زمانان5825******

58.64058.641437/10/263.085جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمماجد خالد بن ابراهيم الدندن9153******

55.7866055.78661437/09/252.735جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمماجد ذعار خالد الحربي3716******

67.84067.841437/09/254.115جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيمماجد سعيد بن خليل البطران9750******

58.48058.481437/10/263.065جامعة جدةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمماجد عبدالحكيم بن عثمان عامودي7363******

69.65344.422274.07561436/03/284.285جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضماجد عبدالرحمن فهد السويقي1903******

69.013416.933385.94671429/12/264.225المعهد الفني للتدريب الصحي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79القرياتالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني تمريضماجد عبدهللا أمين الخناني9756******

65.1734065.17341437/10/262.864جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الحويهوزارة الصحةطبيب مقيمماجد عوض  هللا شديد الجعيد3782******

70.29341.611171.90451437/08/244.345جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80بيشهوزارة الصحةاخصائي تمريضماجد غازي مطلق العتيبي3974******

71.8934071.89341437/09/254.495كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجفنوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانماجد فهد بدر الحربي8957******

58.722078.721425/05/293.095جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانماجد محمد بن عبدهللا المحيميد6283******

69.0134069.01341437/11/283.224جامعة أم القرىالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانماجد محمد بن عوادى ابراهيم9695******

62.72062.721437/10/192.594جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمماجد مطلق رجاءهللا الثبيتي8849******
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71.2534071.25341438/04/144.435جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضماجد مقعد حباب العصيمي1356******

77.128.416785.53671434/03/294.825االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةطب الطوارئ79نجرانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني اسعاف وطوارئمانع حمد بن عبدهللا آل منصور1535******

72.161.616773.77671437/08/234.515جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالصيدلة 83نجرانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىمانع فارس محمد آل منجم0271******

78.566.616785.17671435/02/234.915االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةطب الطوارئ79ابهاالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني اسعاف وطوارئمانع محمد مانع اليامي0852******

71.36071.361438/05/034.445جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الربوعهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمبارك بن دغش بن حسين القحطاني3953******

68.9066068.90661438/05/034.215جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86صمخوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمبارك سفر محمد الشهراني3522******

67.4562.344469.80041437/04/123.0744جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممبارك محماس مبارك العتيبي6136******

72.481.777874.25781437/07/244.535جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضمتعب قعيد بن نايف العتيبي3085******

64.641.666.241437/08/263.815جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسطب األسنان 86نجرانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيم اسنانمتعب محمد بن ناصر الحربي8716******

62.96062.961437/09/243.625جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيممجاهد هادي علي رديني3062******

73.763.577.261436/09/144.615جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممجتبى احمد بن حسن الياسين6439******

67.7334067.73341437/09/254.15جامعة الدمامالبكالوريوسطب األسنان 86رفحاءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمجتبى محمد بن حسين العبد اللطيف3919******

74.24074.241437/12/204.645كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80حبوناوزارة الصحةاخصائي تمريضمحسن علي محمد آل مهيد1316******

53.122.811155.93111437/01/182.485جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد ابراهيم بن عبدالرحمن الصالح8233******

57.282.422259.70221437/03/282.915جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيممحمد ابراهيم عمر العلوي1661******

49.44814.494463.94241431/03/1561.81100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد ابراهيم محمد مفتي4949******

679.438976.43891433/09/2583.75100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد احمد بن ابراهيم الحليمي0398******

71.36071.361437/09/244.445جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الخاصرهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد احمد بن االدهم العنزي4977******

77.12077.121437/10/264.825جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممحمد احمد بن حسين زامل2256******

62.96062.961437/10/263.625جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد احمد بن طاهر العلوان3879******

603.527863.52781436/09/0975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممحمد احمد بن علي العباد4923******

65.7066065.70661437/10/263.915جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد احمد غانم الغامدي5553******

66.3466066.34661437/10/262.974جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد اسعد يوسف البوق0969******

604.361164.36111436/04/0975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد اكرم عبدالرحيم الصديقي4931******

76.968.672285.63221434/02/134.815المعاهد االهلية الصحيةدبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78البطحاءحرس  الحدودمساعد صحيمحمد النشمي عبدهللا العنزي5481******

56.27.622263.82221434/08/2270.25100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيممحمد امين بن عبدهللا آل سالم3516******

60.728.569.221434/03/143.345كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد بن فالح بن رمضان العنزي0894******

50.0266050.02661437/11/282.195جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيممحمد جمال بن عبدالوهاب المرزوق1128******

66.7734066.77341437/10/163.014كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد حبيب بن محمد المحمد صالح5986******

602.294462.29441437/04/2175100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد حسن ابن رجب الزهراني9769******

53.8666053.86661437/10/262.555جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممحمد حسن بن ناصر البراهيم2360******

56.243.333359.57331436/10/141.784جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد حسن عبدالكريم عدنان6539******

68.83.383372.18331436/10/054.25كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ساجروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد حسن علي الوادعي1846******

59.443.161162.60111436/11/153.185جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد حسن علي بهكلي7116******

60.96060.961437/11/283.375جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد حسين تحسين عسيري0273******

64.323.333367.65331436/10/143.785كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهالدفاع المدنىطبيب مقيممحمد حسين عبدهللا بالخير6972******

643.505667.50561436/09/133.755كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيم اسنانمحمد خالد بن احمد الحليلي8489******

57.04057.041437/10/261.884جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد خالد بن سعيد حلبي4630******

480481437/10/2660100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد خميس محمد البلوي0733******

54.50663.333357.83991436/10/141.614جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد زكى بن عمر حريرى3820******

71.5734071.57341437/09/244.465جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86عفيفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد سالم بن علي آل مطلق3224******

66.0266066.02661437/10/253.945كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد سالم سعيد باسالمه7510******

78.886.466785.34671435/03/204.935معهد الوسام للتدريب الصحي  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةطب الطوارئ79جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفني اسعاف وطوارئمحمد ساير بن عقيل الشمري9042******
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65.287.4572.731434/09/233.875جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد سلمان بن ابراهيم الحسن8736******

65.38667.4572.83661434/09/233.885جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد سلمان بن عبدهللا الغدير0953******

65.8134065.81341437/09/253.925جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد سلمان عبدهللا المطيري9644******

67.84067.841437/10/154.115كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الغضياء والسلماتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد سليمان بن محمد الزيداني3897******

59.25.733364.93331435/08/023.155جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضالدفاع المدنىطبيب مقيممحمد سليمان محمد المحمود3969******

66.02665.716771.74331435/08/053.945جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86حفر الباطنالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيم اسنانمحمد سليمان محمد المعيوف9198******

54.6134054.61341437/10/262.625جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الجفروزارة الصحةطبيب مقيممحمد سمير بن علي العباد9184******

66.77341.668.37341437/08/264.015 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86عفيفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد شالش بن عايد الشمري3813******

71.683.505675.18561436/09/134.475جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد صادق بن محمد الحسن9265******

60.88060.881437/10/263.365جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد صالح بن احمد السعيد8407******

68.26667.622275.88881434/08/224.155كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد صالح جديد العنزي8776******

59.68059.681437/10/243.215جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد صالح حمد العيسى3418******

70.083.338973.41891436/10/134.325جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد صالح سليمان الحربي7197******

70.08070.081438/04/183.324جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80ثربانوزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد صالح عثمان الغامدي1186******

52.26662.983355.24991436/12/172.45جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيممحمد صالح محمد الشهراني0021******

53.226613.638966.86551431/08/192.495جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد طاهر بن عبدالمنعم الهاجوجي2673******

62.08062.081437/10/262.514جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد طالل احمد طيب9458******

59.6059.61437/10/263.25جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد طالل بكر مليباري5827******

66.77345.322272.09561435/10/164.015كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممحمد طالل محمدحقي اسكندراني0152******

69.5466069.54661437/11/294.275كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80بدرالجنوبوزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد ظافر بن مسفر ال الحارث3842******

61.68061.681437/09/263.465كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممحمد عايد محيسن الشمري2438******

640641437/10/262.754جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدالحفيظ بن عبدالرحيم محبوب3878******

68.83.505672.30561436/09/134.25جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الزلفىوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالعزيز بن محمد السويلم3993******

602.466762.46671437/03/2075100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدالعزيز بن محمد الشيخ0870******

58.16058.161437/09/253.025جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدالعزيز بن محمد خير6851******

64.963.333368.29331436/10/142.844جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدالعزيز بن معروف جان تركستانى5511******

67.73344.105671.8391436/05/254.15كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد عبدالعزيز عدوان العدوان8926******

71.5734071.57341438/06/014.465كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86وادى الدواسراالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالكريم حسن الزهراني4109******

68.6934068.69341437/09/244.195جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالكريم صالح العنبري3386******

600601437/09/1775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدهللا بن عباس الزين7183******

68.9066068.90661437/10/154.215جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدهللا بن علي البشر2848******

73.76073.761437/09/254.615كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا بن محمد الخطاف8201******

62.64062.641437/10/263.585جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدهللا بن محمد الدوسري4904******

67.845.388973.22891435/10/044.115جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدهللا بن محمد القاضي2379******

66.34665.388971.73551435/10/042.974جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عبدهللا حسن ضليمي1722******

66.6666066.66661437/09/1545جامعة القصيمالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حقلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا صالح العايد3975******

67.73341.538969.27231437/09/074.15جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا محمد القحطاني1815******

765.683381.68331435/08/114.755كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية البكالوريوسالتمريض 80حائلالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضمحمد عبدهللا محمد الناصر2654******

59.76059.761437/09/253.225جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عثمان عبدهللا ابوعمرين2485******

58.881.783360.66331437/07/233.115جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عطيه احمد بكري2309******

65.283.383368.66331436/10/053.875كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب األسنان 86السليلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد علي ابن صالح ال يحي9569******

63.84063.841437/09/253.735جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي بن احمد الستراوي4937******

58.72058.721437/10/263.095جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي بن حسين المعني9183******
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59.68059.681437/10/263.215جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي بن صالح السبيعي5184******

57.042.133359.17331437/05/202.885جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي بن عبدهللا المفتاح7538******

602.288962.28891437/04/2275100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي بن علي الحويكم1390******

68.16068.161438/05/034.145جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي سعيد الشهراني7756******

58.16058.161437/09/243.025جامعة الجوفالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي عباس المعيرفي2276******

78.7210.938989.65891432/12/254.925المعهد الفني للتدريب الصحي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79جازانحرس  الحدودفني تمريضمحمد علي عبده السيد9446******

54.9334054.93341437/10/261.654جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي محمد االسمري5795******

61.844.3566.191436/04/1177.3100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممحمد علي محمد العوامي4616******

64.10667.444471.5511434/09/242.764جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عمر حسن يحي7252******

600601437/10/263.255جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عمر محمد باوزير7717******

66.9866066.98661437/09/164.035كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الحائطوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد عوض هللا عواض المطيري4557******

70.9047.594478.49841434/08/2788.63100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالتمريض 80تبوكالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضمحمد عيد سعد العنزي1366******

65.7066065.70661437/10/263.915جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد عيسى بن محمد الصالح0650******

67.0934067.09341437/10/264.045جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد فهد بن عبدالوهاب المؤمن6815******

63.529.505673.02561433/09/133.695جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد فهد سعود عاشور8010******

69.9734069.97341437/09/254.315كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد فهيد سالم السبيعي9074******

73.66.633380.23331435/02/204.65كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد فياض محمد العنزي5390******

63.285.394468.67441435/10/033.665جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد مبروك بن شلوه المحمدي8375******

62.32062.321437/10/252.544جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد مجدي بن فيض  هللا تورس7908******

60.32060.321437/10/253.295كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممحمد محمود صالح العباسي9205******

55.7866055.78661438/04/022.735جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممحمد مصلح مشبب آل سودان9741******

73.12073.121437/09/254.575كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد مطلق مفضى النومسي1227******

73.44073.441437/09/254.595كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد مهزع علي الحربي3034******

56.963.155660.11561436/11/162.875جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد ناصر بن محمد بومجداد1385******

71.043.327874.36781436/10/153.414جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيممحمد ناصر محمد العتيبي4770******

74.72074.721437/09/254.675كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القويعيهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد نبيل محمد زاهد1834******

65.8134065.81341437/09/253.925جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمد نزار جميل لمفون2414******

68.5866068.58661437/09/254.185جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد نزار محمود المتدارس9349******

71.89341.573.39341437/09/144.495جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الدوادمىوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد هزاع بن عبدهللا الشمراني0452******

68.483.333371.81331436/10/144.175كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممحمد وليد محمد ادهم2946******

72.64072.641438/01/034.545كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80راس  تنورهوزارة الصحةاخصائي تمريضمحمد ياسين بن عبدهللا االربش3591******

75.2075.21437/09/254.75كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86السحابينوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمد يوسف بن محمد الجمل7613******

600601437/09/1775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمد يوسف جاسم آل سليم3636******

57.6057.61437/10/262.955جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممحمود أحمد بن ناصر البوعيسى0942******

68.1041.688969.79291437/08/1085.13100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالخدمات الطبية الطارئة80الرياضحرس  الحدوداخصائي اسعاف وطب طوارئمحمود سويلم عيد العطوي1461******

68.8068.81437/09/254.25جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمود عادل ابراهيم سالغور8743******

62.4062.41437/10/253.555كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممحمود عبدالرحمن محمد نجمي5059******

67.1047.277874.38181434/10/2483.88100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمحمود عبدالعزيز عبدالقادر شاطر3444******

69.2266069.22661438/05/054.245كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمخلد حميد دهيمان الشمري8276******

56.563.316759.87671436/10/172.825كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممراد محمود صالح بن جحالن1408******

60.6413.461174.10111431/09/213.335جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممرتضى ضياء حسين السلطان8805******

76.3216.916793.23671429/12/294.775معهد السباعي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79الرياضالدفاع المدنىفني تمريضمرتضى عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالعزيز4097******

68.05343.505671.5591436/09/134.135جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممروان عبدالعزيز بن مبروك اللهيبي8723******
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66.24066.241437/09/233.965جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممساعد احمد عبدهللا البريكان1793******

66.9866066.98661437/09/254.035كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحليفه العلياوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمساعد سليمان عبدهللا النجيبان3677******

62.48062.481438/05/033.565جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيممسعود عبدهللا مسعود ال شريم1494******

67.3066067.30661437/09/254.065كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بقعاءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمسلط سعد طريس المطيري4570******

59.12059.121437/09/253.145جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممسلم عبدالمحسن بن حبيب العلق1907******

64.21348.088972.30231434/05/283.775كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائي تمريضمشاري حسين الحلو العنزي2740******

67.842.011169.85111437/06/1284.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمشاري طارق بن صالح الغامدي8230******

56.56056.561437/11/272.825جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممشاري مبارك بن مرزوق الرشيدي6013******

52.3842.811155.19511437/01/1865.48100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيممشعل عبدالحميد علي العليان1631******

60.323.563.821436/09/143.295جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممشعل عبدالعزيز عثمان الثابت5728******

53.362.133355.49331437/05/2066.7100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيممشعل غزاي بن مشعان العنزي5505******

64.323.327867.64781436/10/153.785 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممشعل محمد سليمان الشمري4955******

60.64060.641437/09/253.335جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيممصطفى احمد بن تركي آل تركي5884******

609.516769.51671433/09/1175100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب األسنان 86عفيفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمصطفى احمد حسين الشهري1876******

57.28057.281438/05/032.915جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيممصطفى حسن علي رضوان6373******

53.9734053.97341437/10/262.565جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممصطفى سعود بن علي آل سليس9561******

54.2934054.29341437/10/261.594جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممصطفى طالل عبدالوهاب فتيح2106******

53.762.294456.05441437/04/212.545جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهوزارة الصحةطبيب مقيممصطفى عباس بن علي آل عمير7132******

64.64064.641437/09/253.815جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيممصطفى مهدي بن علي الفكيه9852******

57.6057.61437/11/2872100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيممصعب خليل عبيدان البلوي8500******

56.64056.641437/10/262.835كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممصعب منير بن عبدالعزيز اركوبي6327******

64.74668.722273.46881434/02/043.825كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الحرجةوزارة الصحةاخصائي تمريضمطلق حسين صالح ال فرج7717******

57.6813.638971.31891431/08/1972.1100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخاصرهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمطلق ذعار مطلق العتيبي8106******

65.4934065.49341437/10/262.894جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممطلق فهد بن مطلق الدعجانى8926******

65.7066065.70661437/10/263.915جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممظاهر جواد بن علي المسبح2237******

60.88060.881437/10/263.365جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممعاذ احمد ابن سعيد الغامدي2176******

60.72060.721437/10/263.345جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيممعاذ بن علي بن يحيى آل عمامه4648******

54.2934054.29341437/10/252.595كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممعاذ سامي منصور دمنهوري7898******

68.5866068.58661437/09/253.184جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمعاذ محمد خورشيدعالم فضل الهى3057******

59.76059.761437/10/263.225جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيممعاذ محمد علي آل مريع4987******

54.4054.41437/09/252.65جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيممعاذ يوسف حمود الدباسي9087******

50.4534050.45341438/06/022.235جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيممعتز ابراهيم محمد النعمي9786******

604.838964.83891436/01/1375100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرالتمريض 80الجوفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضمفرح السحيل فرج الرويلي7011******

53.363.233356.59331436/11/0266.7100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممفيد محمد بن علي المهناء8750******

70.43.311173.71111436/10/184.355جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائي تمريضممدوح احمد حماد البلوي0496******

604.872264.87221436/01/0775100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضكلية الملك فهد االمنيةطبيب مقيمممدوح صالح هداج الهادي8226******

57.408057.4081437/10/2671.76100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممناف محمد عبدالجبار المؤمن3252******

63.285.572268.85221435/09/013.665جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممنتصر عبدالوهاب محمد المنصوري9909******

62.72062.721437/09/253.595جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86صبياءوزارة الصحةطبيب مقيممنصور احمد بن أحمد بيضي6035******

56.8056.81438/05/162.855جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86نجرانوزارة الصحةطبيب مقيممنصور صالح بن سعيد ال منصور6528******

57.7610.333368.09331433/04/142.975كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86قصيباءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمنصور فيصل محمد القباني7542******

68.16068.161437/09/244.145جامعة طيبةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86املجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمنصور مالك ماجد حكيم9808******

72.47217.066789.53871429/12/0290.59100االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني الصيدلة79الرياضحرس  الحدودمساعد صيدليمنيف عياد نايف المطيري7331******
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54.8266054.82661437/10/262.645جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممهدي محمد بن عبدهللا الحاجي محمد5897******

57.6057.61437/10/262.955جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86تنومهوزارة الصحةطبيب مقيممهند جبريل بن محمد بصيلي7776******

7614.638990.63891431/02/194.755معهد المهارات للتدريب الصحي  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية الصيدلة79عرعرالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعد صيدليمهند حمود سليمان القويعي3994******

72.8072.81437/10/084.555كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالصيدلة 83الجوفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىمهند سريج بن حسين المالكي1704******

57.92057.921438/05/032.995جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ظهران الجنوبوزارة الصحةطبيب مقيممهند صالح حسين آل دوسري6397******

58.24058.241437/10/253.035كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيممهند طالل محمد طوله8543******

66.241.611167.85111437/08/243.965جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الهدودوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمهند عبدهللا جابر زربه2258******

56.08056.081437/10/262.765جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممهند محمد على المرهون3244******

73.923.333377.25331436/10/144.625كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممهند محمد عمر باناعمه1323******

63.045.388968.42891435/10/043.635جامعة تبوكالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمموسى جديد سعود العنزي2747******

65.61.611167.21111437/08/243.95جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانموسى عبدالحكيم بن سالم القحطاني9541******

71.25343.383374.63671436/10/054.435كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حوطه بنى تميموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانموسى يحي أحمد كريري6970******

59.210.188969.38891433/05/1074100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب األسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمؤيد بن ابراهيم بن نصير الحربي1736******

64.53343.505668.0391436/09/133.85جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيممؤيد حيدر بن علي آل جلود3702******

64.64064.641437/10/263.815جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممؤيد محمد احمد فؤاد3905******

604.3564.351436/04/1175100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممؤيد يوسف بن عبدالمحسن العواس3554******

66.45347.4573.90341434/09/233.985جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمميثم جواد محمد الجبران9482******

63.842.827866.66781437/01/1579.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمنادر ناصر غانم الهاللي1767******

67.24814.405681.65361431/04/0184.06100االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحة دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78شرورهحرس  الحدودمساعد صحيناصر احمد علي عسيري3300******

68.2666068.26661437/09/254.155كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانناصر سالم منصور الشمري2570******

67.4134067.41341438/04/144.075جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضناصر سعد بن عبدهللا العويس3408******

61.683.327865.00781436/10/153.465جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمناصر عبدالجليل بن عبدالوهاب البحراني3095******

70.2934070.29341437/09/254.345جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الدرعيهوزارة الصحةطبيب مقيمناصر علي بن سعيد القحطاني0889******

63.683.505667.18561436/09/133.715جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمناصر محمد يحي العمري5985******

57.84057.841437/09/252.985جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمناصر منصور ناصر خواجي4528******

60.08060.081437/10/283.265جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمناصر نداء مزعل العنزي6318******

73.444.577.941436/03/144.595كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80اضموزارة الصحةاخصائي تمريضنايف احمد محمد العمري7618******

74.888.672283.55221434/02/134.685معهد الوسام للتدريب الصحي  دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78جازانحرس  الحدودمساعد صحينايف سلمان ابن عائد البذالي9728******

580581437/09/2535جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنايف صالح عبدالعزيز المطرودي3497******

56.88056.881437/10/261.864جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنايف طالل بن عمر بافقيه7605******

64.85341.666.45341437/08/263.835جامعة الجوفالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننايف عبدالكريم ابراهيم الجوفي9377******

50.4050.41437/10/1663100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيمنايف فارس هداج الهادي2551******

602.162.11437/05/2675100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيمنايف فيصل بن راضي العتيبي7626******

66.13346.772272.90561435/01/253.955كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تمريضنايف نصار عايض الرشيدي5511******

75.25.805681.00561435/07/194.75كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسطب طوارئ80نجرانحرس  الحدوداخصائي اسعاف وطب طوارئنايف هادي بن صالح المري3020******

59.76059.761437/09/253.225جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنجيب سعود صالح الطويهر3687******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمنضال ابراهيم عبدالحميد بهادر5175******

63.843.272267.11221436/10/253.735جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننهار عبدهللا ناصر العبيكان2413******

63.685.355669.03561435/10/103.715كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80العيساويةوزارة الصحةاخصائي تمريضنواف سعيد بن عباد المطيري2289******

59.847.611167.45111434/08/243.235جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنواف عبدالعزيز فهد الجمعة8438******

72.321.527873.84781437/09/094.525جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالصيدلة 83بيشهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىنواف عبدهللا بن حامد الصاعدي4520******

54.93342.294457.22781437/04/212.655جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنواف عبدهللا عمار الرقيباء2573******

70.29342090.29341428/03/204.345معهد السباعي دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية الصيدلة79الرياضحرس  الحدودمساعد صيدليهادى بن محمد بن قعيران الولدعلى4486******
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69.86661.561171.42771437/09/034.35جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80طبرجلوزارة الصحةاخصائي تمريضهادي رشيد بن هادى الرشيدى3357******

64.3524.188968.54091436/05/1080.44100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيمهادي فيصل بن سعيد آل مدن8089******

60.16060.161437/10/193.275جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهارون جواد بن كاظم العلي8503******

725.388977.38891435/10/043.54جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهاشم محمد هاشم مالكي1516******

61.04061.041437/10/263.385جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمهاشم محمد يحي حمدي0586******

600601438/02/2175100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمهاني هليل عوده الحربي1056******

67.6067.61437/12/1084.5100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانهتان محمد بن عمر بااسماعيل8083******

62.643.333365.97331436/10/143.585جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86رابغوزارة الصحةطبيب مقيمهشام محمدعبدهللا علي محمد الهندي1348******

50.133410.260.33341433/05/082.25جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمهيثم رشيد رشيد الحائطي5440******

66.13341.611167.74451437/08/243.955جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانهيثم عوض محمد آل حقبان7415******

78.48.638987.03891434/02/194.95معهد الوسام للتدريب الصحي  دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضالهيئة العامة للرياضةمساعد صحيوائل ماضي خضير الظفيري1402******

64.21343.327867.54121436/10/153.775جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86رابغوزارة الصحةطبيب مقيموسام خالد بن اسماعيل خان7503******

70.08070.081437/09/244.325كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تربهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانوسام فايز عبدالرحمن باخدلق0443******

61.36061.361437/09/253.425جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيموليد الحميدي عبدالعالي الرشيدي4847******

70.1866070.18661438/04/104.335جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80محايل عسيروزارة الصحةاخصائي تمريضوليد سعود جديع العنزي5695******

55.8934055.89341438/05/032.745جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيموليد عبدالرحمن بن حسن القحطاني1178******

63.283.505666.78561436/09/133.665جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86قلوهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانوليد محمد متيعب المطيرى8700******

51.94664.3556.29661436/04/112.375جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمياسر أحمد بن سعيد الغامدي5273******

52.3734052.37341437/10/262.415جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمياسر براهيم محمد الحصيني6819******

50.77345.572256.34561435/09/012.265جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمياسر جمعان جعفر القحطاني9515******

68.483.571.981436/09/144.175جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمياسر عبدالكريم منور العمري7725******

51.94669.505661.45221433/09/132.375جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمياسر علي ابوبكر بالبيد0018******

57.36057.361438/05/032.925جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمياسر علي عبده دوشي3983******

57.76057.761437/10/262.975جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمياسر علي يحيى ال الحارث9804******

72.323.505675.82561436/09/134.525جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمياسر محمد سعيد بن ثابت4514******

61.84061.841438/05/053.485جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمياسر يحي بن علي عسيري5683******

53.5466053.54661438/05/032.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيميحي احمد محمد عداوي8745******

68.8068.81437/09/254.25جامعة نجرانالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانيحي صالح بن مسفر آل صالح4651******

52.90662.294455.2011437/04/212.465جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86بالد رجال المعوزارة الصحةطبيب مقيميحي عائض علي القرني0167******

58.5613.638972.19891431/08/193.075جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيميحي عيسى حسن طروش2524******

57.92057.921437/10/261.994جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيميحي محمد يحى الريمى0882******

70.4070.41438/05/034.355جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانيحي مزيد عيسى عواجي0085******

58.24058.241438/05/033.035جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86سراه عبيدهوزارة الصحةطبيب مقيميحيى بن علي ابن يحيى ال عمامه4655******

66.1334066.13341437/11/293.955كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائي تمريضيزيد سالم بن محمد القحطاني8873******

600601437/11/2875100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيميزيد صالح عيضه الحارثي3122******

58.8058.81437/10/263.15جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيميزيد صالح محمد القحطاني6685******

640641437/10/262.754جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيميزيد عبدالرحمن بن ابراهيم االحمدي8698******

67.21.668.81437/08/264.055 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانيزيد عبدالرحمن عبدهللا الغامدي2369******

58.64058.641438/01/2873.3100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيميزيد عبدهللا عوضه العسيري2259******

68.3734068.37341438/05/034.165جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيميزيد محمد يحي ال هادي3643******

63.6811.7575.431432/07/293.715جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيميزيد مساعد محمد الخزيم2799******

61.8725.044466.91641435/12/0677.34100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيميزيد هادي عبدهللا الحربي1299******

51.4134051.41341437/10/252.325كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيميوسف ايهاب يوسف جان7718******
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68.8068.81437/09/254.25جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيميوسف ثامر يوسف المانع7748******

69.01341.670.61341437/08/264.225 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسطب األسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانيوسف راشد يوسف الخيبري9362******

602.511162.51111437/03/1275100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيميوسف سفر بن عوض السهلي3367******

57.66.411164.01111435/03/302.955جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيميوسف عبدالحق بن عبدالوهاب الخرس6343******

50.824050.8241437/12/2963.53100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيميوسف فهد يوسف الحسين7639******


