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ي7284****** ماءاخصائية تمريضابتسام الحميدي بن رفاعي العتيب  79.84079.84البكالوريوسضر

ي9327****** ر 64064البكالوريوسعرعراخصائية تمريضابتسام حمود مخلف العنر

65.06663.8568.9166البكالوريوسباللحمراخصائية تمريضابتسام عايض معيض الشهري7831******

ي3879****** ر جلاخصائية تمريضابتهاج ثامر صامل العنر 60.16060.16البكالوريوسطن 

69.86661.6571.5166البكالوريوسالحمنهاخصائية تمريضابتهاج عتيق عبدهللا الرويتعي8536******

62.245.844468.0844البكالوريوسثالثاء الخرماخصائية تمريضابرار ابراهيم بوكر زميم6867******

69.9734069.9734البكالوريوسالخفج طبيب مقيمابرار جمال عبدالرحمن توكل1040******

ي2338******
ر السيحانر 66.0266066.0266البكالوريوسظلماخصائية تمريضابرار حمدان بن حسي 

64.1066064.1066البكالوريوسعرعراخصائية تمريضابرار محمد حمدان الرويلي4766******

ي الرويلي9807******
جلاخصائية تمريضاحالم معاون راضر 62.96062.96البكالوريوسطن 

57.441.822259.2622البكالوريوسنجراناخصائية تمريضاروى محمد علي كاتب8542******

50.56050.56البكالوريوسنجراناخصائية تمريضاري    ج سعيد بن جمعان اليامي9616******

ي1603****** 61.60061.60البكالوريوسالمويهاخصائية تمريضاري    ج سند مبارك العتيب 

جلاخصائية تمريضازدهار محمد حمود الرويلي5750****** 68.48068.48البكالوريوسطن 

76.32076.32البكالوريوسابهااخصائية تمريضازهار سعيد محمد الشهري9372******

ي9083******
58058البكالوريوسالخرجطبيب مقيمارساء محمد عبدالحميد الثقفر

ي7844******
 
61.603.883365.4833البكالوريوسالمجاردهاخصائية تمريضارسار محمد عائض البارق

63.606.033369.6333البكالوريوسالطائفاخصائية تمريضاسماء علي حمزه ابوالروص7913******

55.04055.04البكالوريوسطريفاخصائية تمريضاشواق سعيد عايض العمري4956******

ي8334****** 68.0534068.0534البكالوريوسفرساناخصائية تمريضاشواق يجي سعيد كعب 

از مفرح حساب الرويلي8218******
ر 78.72078.72البكالوريوسالجوفاخصائية تمريضاعن 

64.32064.32البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضافراح عتيق مفلح الغامدي5410******

66.98665.944472.9310البكالوريوسالخرمهاخصائية تمريضافراح يجي عبدالرحمن المالكي8372******

62.481.994464.4744البكالوريوسبلجرشىطبيب مقيمافنان حميد بن بريك السلمي2087******

ر خالوي8281****** 61.608.177869.7778البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيماالء علي ياسي 

69.3334069.3334البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيماالء محمد بن عبدالرحمن الغامدي0008******

66.4534066.4534البكالوريوسالباحهطبيب مقيماالء معتوق ابن عطيه الطلجي8226******

58.48058.48البكالوريوسالعيساويةاخصائية تمريضالبندري علي مخيليل الرويلي3245******

ي2773******
58.562.855661.4156البكالوريوسالعرضيه الشماليهاخصائية تمريضالعنود جاري بكري الشمرانر

71.682.055673.7356البكالوريوستبوكاخصائية عالج طبيعيالعنود سلطان محمد السويلم6157******

ي3789******
انر ر 54.93341.666756.6001البكالوريوسالحرجهاخصائية تمريضالعنود طالل محمد جن 

56.64056.64البكالوريوسالحرجهاخصائية تمريضالعنود علي احمد صديق5662******

ي5067****** 63.60063.60البكالوريوسطريفاخصائية تمريضالعنود محمد عبدالرحمن العتيب 

79.84079.84البكالوريوسالخرجطبيب مقيم اسنانالهنوف خالد عبدالعزيز بن حزيم1576******

ي1951****** 69.2266069.2266البكالوريوسالطائفاخصائية تمريضالهنوف مطلق ابراهيم العتيب 

ى0242****** ي سالم محمدسعد الكسين 
63.361.855665.2156البكالوريوسالقنفذهاخصائية تمريضامانر

62.161.816763.9767البكالوريوسنجراناخصائية تمريضامجاد عبداالله عبدالرحيم الشيخ1686******

62.32062.32البكالوريوسالريثاخصائية تمريضامنه شاوش محمد ابوطقه0715******

ي5400******
69.12069.12البكالوريوسخميس مشيططبيب مقيمامواج قاسم سعيد القحطانر

ه ظافر حمد الشهري7840****** 66.9866066.9866البكالوريوسخميس مشيطاخصائية تمريضامن 

ه علي بن مهدي الجعبوري4301****** 66.7734066.7734البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضامن 

ه علي سليمان الشمري6678****** 61.8720061.8720البكالوريوسالخرجطبيب مقيمامن 

ي2772******
ه محمد عبدهللا البيشى 61.12061.12البكالوريوستثليثاخصائية تمريضامن 

ه مسفر بن مسعود ال سالم0595****** 55.68055.68البكالوريوسنجراناخصائية تمريضامن 

ي0015******
ه مسفر سعد الشهرانر ورهطبيب مقيم اسنانامن  77.28077.28البكالوريوسرسى

ه مشعل عبدهللا الربيعي8737****** 67.0934067.0934البكالوريوسالمويهطبيب مقيمامن 

61.28061.28البكالوريوساضمطبيب مقيمامينه فوزي سعود الفالح8448******

ر عبدالرحمن مظفر0634****** 56.24056.24البكالوريوسنجراناخصائية تمريضانصاف حسي 

اخصائية عالج طبيعيايثار مرعي زيد مدخلي0440******
76.16076.16البكالوريوسبلجرشى

ر المدابعر5203****** 63.441.994465.4344البكالوريوسظلمطبيب مقيمايالف محمد بن حسي 
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ي2423****** ر 68.3734068.3734البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضايمان جايز فالح العنر

68.9066068.9066البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمايمان جواد بن عبدهللا المسلم5776******

78.40078.40البكالوريوسجدهطبيب مقيمايمان حمد بن صالح البالدي5386******

64.533414.327878.8612البكالوريوسالدمامطبيب مقيمايمان سعد علي الظفن 8106******

71.4666071.4666البكالوريوسالرياضطبيب مقيمايمان سلمان بن عبدالمحسن الحسن6645******

74.88276.88البكالوريوسجدهطبيب مقيمايمان عبدالرحمن بن عبدهللا باعثمان9959******

64.9614.361179.3211البكالوريوسالدمامطبيب مقيمايمان عبدالكريم بن حسن المحاسنه7124******

ي1511****** 66.66661.588968.2555البكالوريوسنجراناخصائية تمريضايمان عبدالمحسن بن علي الحاج 

78.72078.72البكالوريوسدومه الجندلاخصائية تمريضايمان فيصل مفلح الشمري4291******

71.36071.36البكالوريوسابهااخصائية تمريضايمان منيس مونس الغامدي5001******

67.9466067.9466البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضأثن  فالح رشيد البلوي9820******

75.04075.04البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيأثن  مثقال محمد الصالح2724******

65.8134065.8134البكالوريوسالريثاخصائية تمريضأحالم حمد حسن عقدي2544******

ي9915******
68.9066068.9066البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضأحالم رازم احمد مجرشى

66.56066.56البكالوريوسعرعراخصائية تمريضأحالم سعدي حمود الشمري7046******

69.9760069.9760البكالوريوسعريعرهطبيب مقيمأري    ج مجيد بن علوي الساده8951******

ر7497****** 65.60065.60البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضأسماء سالمه بن سويلم الشوامي 

61.04061.04البكالوريوسفرساناخصائية تمريضأفنان خالد يجي زكري9628******

79.04079.04البكالوريوستندحهاخصائية اشعةأفنان عبدهللا بن سفر ال بكار1138******

73.76073.76البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيأفنان هادي علي مباركي4573******

ي6502****** 57.20057.20البكالوريوسظهران الجنوباخصائية تمريضأليان صايل زبن العتيب 

ي علي عبده مدخلي3261******
68.9066068.9066البكالوريوسجازانطبيب مقيمأمانر

74.08074.08البكالوريوسالجوفاخصائية تمريضأمجاد تركي ونيس الشمري3499******

ي4804****** جلاخصائية تمريضأمجاد عوض فرحان الوهيب  65.81344.188970.0023البكالوريوسطن 

ي3816****** 66.88066.88البكالوريوسابهاطبيب مقيمأمل جابر بن احمد عسن 

ي5950******
ي الشمرانر 65.38664.2069.5866البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضأمل جابر حج 

ي7439******
71.68071.68البكالوريوسالطائفاخصائية تمريضأمل حزام فهيد البيشى

هاخصائية تمريضأمل علي بن حسن آل زاهر7969****** 75.20075.20الماجستن السعن 

ي3466******
62.80062.80البكالوريوستثليثاخصائية تمريضأمل عيد ابن شعيل الشهرانر

77.60077.60البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيأمل نايف محمد الصالح9717******

ه الفرجي ورهان الرويلي1620****** 72.48072.48البكالوريوسالرديفه والرافعيهاخصائية تمريضأمن 

ه فهد محمد الدغمي6094****** 63.36063.36البكالوريوسالقرياتاخصائية تمريضأمن 

ه ناض بن محمد العمار3910****** ماءاخصائية تمريضأمن  78.56078.56البكالوريوسضر

64.8534064.8534البكالوريوسابهاطبيب مقيمآسيا محمد ذيبان الغامدي3046******

77.28077.28البكالوريوسالعقيقاخصائية عالج طبيعيآالء علي سعد األحمري4506******

ي3054******
ر
75.204.233379.4333البكالوريوسخميس مشيططبيب مقيم اسنانآالء محمد ابوبكر الصاق

55.4666055.4666البكالوريوسنجراناخصائية تمريضبتول علي احمد ضيجي5747******

ي4914****** 61.52061.52البكالوريوسرفحاءاخصائية تمريضبدور حميد بن عايش المطن 

61.52061.52البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمبدور سعد خليف الرشيدي9118******

ي0665******
54.9334054.9334البكالوريوسنجراناخصائية تمريضبدور ناض فايز الشهرانر

ي6286****** 64.96064.96البكالوريوسالقرياتاخصائية تمريضبسمه غدير كاسب الكويكب 

70.72070.72البكالوريوسالرياضطبيب مقيمبشاير بنت علي بن حسن الزويد0262******

70.40070.40البكالوريوسدومه الجندلاخصائية تمريضبشاير مازن عليق الرويلي6558******

64064البكالوريوسبريدهطبيب مقيمبشاير محبوب احمد العلونر9715******

ي0583******
67.09341.688968.7823البكالوريوسينبع النخلاخصائية تمريضبشائر سليم بن صالح الجهبر

75.52075.52البكالوريوسالوجهاخصائية عالج طبيعيبشائر عبدالعزيز علي الحكمي2082******

56.48056.48البكالوريوسالجوفطبيب مقيمبشائر فايز بن هليل السحيمي7742******

ي7209******
71.68071.68البكالوريوسابهااخصائية تمريضبشائر فوزان محمد البيشى

ى هويمل خطار الرويلي2176******
73.12073.12البكالوريوسدومه الجندلاخصائية تمريضبشى

71.36374.36البكالوريوسالوجهاخصائية عالج طبيعيبنان احمد محمد الماص2279******
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77.60077.60البكالوريوسنجرانصيدىلبيان احمد عبدالرزاق الخالدي6644******

60.726.355667.0756البكالوريوسفيفااخصائية تمريضتغريد عيش محمد حكمي2552******

ي4223******
ي طالل سالم اليمانر

62062البكالوريوسقيااخصائية تمريضتهانر

ي8885****** ر ي عويد فنيخر العنر
70.9760070.9760البكالوريوستيماءاخصائية تمريضتهانر

ي8759****** ي محمد سعد الحرن 
70.08070.08البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمتهانر

ي محمد علي جبيلي3657******
59.04059.04البكالوريوسالخرجطبيب مقيمتهانر

ي محمد محمد هزازي8549******
66.4534066.4534البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضتهانر

64064البكالوريوسجازانطبيب مقيمتيسن  حسن جده حكمي7743******

51.202.811154.0111البكالوريوسنجراناخصائية تمريضجادل مرزوق مبخوت اليامي9505******

ان الرويلي0515******
ر 59.04059.04البكالوريوسالقرياتاخصائية تمريضجميله دحل عنن 

ي5631******
66.1334066.1334البكالوريوساضمطبيب مقيمجبر منصور محمد الجهبر

65.493411.338976.8323البكالوريوسجازانصيدىلجواهر بنت سالم بن عيش الدري  هم8786******

ى2042****** ر 72.483.038975.5189البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيجواهر عائض ثارى العنر

ي8111******
74.56074.56البكالوريوستثليثاخصائية تمريضجيهان عبدهللا محمد الشهرانر

68.5866068.5866البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمحسون حمزه عبدهللا الحيدري2325******

ي7846****** 63.681.861165.5411البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضحصة عبيد دحيم العتيب 

65.0666065.0666البكالوريوسطريفاخصائية تمريضحصه حمد فهيد السبيل6959******

55.5734055.5734البكالوريوسالخرجطبيب مقيمحنان باقر بن عبدالمحسن المسلم3702******

70.40070.40البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمحنان عبدالشكور محمد نياز5671******

ي3714******
58.24058.24البكالوريوسنجراناخصائية تمريضحنان عبدهللا بكري كيالنر

59.923.533363.4533البكالوريوسالمجاردهاخصائية تمريضحنان عبدهللا حسن الشهري5588******

59.1120059.1120البكالوريوسطريفاخصائية تمريضحنان محمد سيار الرشيدي4270******

77.76077.76البكالوريوسابهااخصائية تمريضحنان محمد عبدهللا العمري1578******

ي9357******
ر سعود بن عبدهللا السفيانر 69.9734069.9734البكالوريوسرابغطبيب مقيمحني 

ر محمدناض الرقيع5717****** ر محمداألمي  اءطبيب مقيمحني  54.93341.994456.9278البكالوريوسرياض الخن 

73.44073.44البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضحوراء سليم خلف الطاها8643******

71.893412.466784.3601دبلوم سنة بعد الثانويةالرياضمساعد صجيحياة فهد محمد الدورسي4366******

ي5899****** 59.84059.84البكالوريوسفرساناخصائية تمريضخديجه علي عبده زغب 

ي7199****** 60.406.338966.7389البكالوريوسالمجاردهاخصائية تمريضخديجه محمد سالم عسن 

ر حزاب الشمري6132****** 68.96068.96البكالوريوسالشناناخصائية تمريضخلود حسي 

68.90663.566772.4733البكالوريوسرابغاخصائية تمريضخلود خالد بن ذياب احمد6349******

ي0115******
66.13341.822267.9556البكالوريوسابوراكهاخصائية تمريضخلود زيد خليف الجهبر

70.93342.255673.1890البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيخلود عبدالعزيز عبدهللا العيش6970******

ي5040******
60.88060.88البكالوريوسظهران الجنوباخصائية تمريضخلود عمر عبدهللا الشمرانر

ي5356****** ر 57.3040057.3040البكالوريوسرفحاءاخصائية تمريضخلود مقبل هويمل العنر

ية محمد ملهي داحش3446****** 57.60057.60البكالوريوسظهران الجنوباخصائية تمريضخن 

64.853412.3077.1534البكالوريوسجدهطبيب مقيمدانيه عبداللطيف عبدهللا البخاري8523******

60.328.172268.4922البكالوريوساضمطبيب مقيمدعاء عبدالقادر احمد زكي4711******

ي8476****** 66.562.038968.5989البكالوريوسينبع النخلاخصائية تمريضدعاء علي بن سلمان البشى

648.177872.1778البكالوريوسالرياضطبيب مقيمدعد سعيد احمد العمودي0664******

71.2534071.2534البكالوريوسدومه الجندلاخصائية تمريضدالل رحيل فالح الرويلي2482******

70.29342.383372.6767البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيذكرى عبدهللا سليم النمري7792******

74.08074.08البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضذكرى عبيد بن حامد البلوي0027******

ي مذكور7197******
64.4266064.4266البكالوريوسجازانطبيب مقيمرافان عبدالرحمن بن محمدالحارن 

اري6672****** 57.44057.44البكالوريوسطريفاخصائية تمريضرحاب فواز سايل الشى

ي7753******
59.36059.36البكالوريوسالفرشهاخصائية تمريضرحمه ابراهيم محمد وحيشى

72.48072.48البكالوريوسالرياضطبيب مقيمرزان خالد محمد الهدلق1501******

76.32076.32البكالوريوسالرياضطبيب مقيمرغد صالح خالد الرشيد9546******

ي7699******
57.04057.04البكالوريوسالحرجهاخصائية تمريضرقيه محمد حمد البيشى

وك5131****** زا بن ناض المن  هاخصائية تمريضرقيه من  68.693410.044478.7378البكالوريوسالسعن 
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69.124.061173.1811البكالوريوسالقرياتاخصائية عالج طبيعيرمله سمن  بن احمد زين الدين5833******

ي8240****** 76278البكالوريوسجدهطبيب مقيمرنا صالح بخيت الحرن 

ي مدهر3217******
58.64058.64البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمرناد جعفر زيبر

63.281.855665.1356البكالوريوسالقنفذهاخصائية تمريضرهام عثمان عمر هوساوي6304******

72.80072.80البكالوريوسالطائفطبيب مقيمرهام ناض حامد العصيمي0952******

ي7656******
 
70.18662.383372.5699البكالوريوسطريفاخصائية عالج طبيعيرهف طالل عيضه الطويرق

ر بن حامد المطوع8040****** 69.0134069.0134البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمرهف ياسي 

62.569.888972.4489البكالوريوسالرياضطبيب مقيمرىه طارق عبدالوهاب اسماعيل4430******

76.80076.80البكالوريوسظلماخصائية تمريضروان حزام غزاي المقاطي0676******

ر حكمي5710****** 61.12061.12البكالوريوسفرساناخصائية تمريضروان طارق الحسي 

67.62661.933369.5599البكالوريوسينبعاخصائية تمريضروان عبدالسالم علي البدير9300******

ي5723******
68.80068.80البكالوريوسخميس مشيطاخصائية تمريضروان علي بن محمد الحارن 

ي6536****** ر 56.961.933358.8933البكالوريوساضمطبيب مقيمروان محمد ابن حمدان العنر

77.28279.28البكالوريوسجدهطبيب مقيمروثينه جمال محمد صعيدي4678******

63.766.3070.06البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمرويدا محمدعلي حمزه مشدي0333******

ي4662******
 
69.12069.12البكالوريوسالليثطبيب مقيمريم حمود عبدهللا الطويرق

76.16076.16البكالوريوسالطائفطبيب مقيمريم رشدي عثمان فلفالن3435******

65.28065.28البكالوريوسالريثاخصائية تمريضريم سالم ناض الن 9196******

ي4468******
71.5734071.5734البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضريم سليم بن فري    ج المروانر

56.68056.68البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمريم عيد فهد الرشيدي6033******

ي7072******
66.9866066.9866البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضريم فالح سعد الشهرانر

ي9930****** ر ي بغيث العنر
ر
61.84061.84البكالوريوسالحديثةاخصائية تمريضريم الق

ي2562******
51.522.511154.0311البكالوريوسطريفاخصائية تمريضريم ناض بن رهيدن الجهبر

74.881.888976.7689البكالوريوسرابغاخصائية تمريضري  هام سعود سلمان الحازمي7981******

63.52063.52البكالوريوسفيفااخصائية تمريضزهراء موش فتح الدين معافا0493******

70.082.166772.2467البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضزهراء وهب بن محمد آل عباس7772******

ي6015****** 55.893411.266767.1601البكالوريوسالمويهاخصائية تمريضزهره محمد بن علي الصحب 

هاخصائية تمريضزينب باقر بن حسن الدار3758****** 58.0819.261177.3411البكالوريوسالسعن 

72.48072.48البكالوريوسالجبيلطبيب مقيمزينب عبدالخالق بن علي الجاسم1735******

63.12063.12البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمزينب علي بن صالح البورسور2056******

68.3734068.3734البكالوريوسابهاطبيب مقيمزينة منصور محمد الشمري2035******

******5009
ر
71.8934071.8934البكالوريوسالطائفطبيب مقيمسارا فهد بن محمد المطرق

49.1734049.1734البكالوريوسنجراناخصائية تمريضساره بالل بن سلطان اليامي6476******

70.29343.905674.1990البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضساره جمعه بن نصيب الشامشي0107******

73.12073.12البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضساره حسن بن علي طوهري2498******

ي6566****** 50.77342.344453.1178البكالوريوسنجراناخصائية تمريضساره عبدهللا بن ضفيدع الحرن 

يف9441****** 59.12059.12البكالوريوسالخرجطبيب مقيمساره عبدهللا بن عبيد الشى

59.843.6063.44البكالوريوسقيااخصائية تمريضساره علي احمد عقيلي5026******

جلاخصائية تمريضساره عياده عايش الرويلي5753****** 66.1334066.1334البكالوريوسطن 

63.84063.84البكالوريوسظلماخصائية تمريضساره فكر سعد البقمي9343******

ي5121****** 68.69342.166770.8601البكالوريوستبوكطبيب مقيمساره فيصل محمد المطن 

75.361.816777.1767البكالوريوسالطائفاخصائية تمريضساره ماجد حامد بخاري3478******

70.2934070.2934البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضساره مبارك بريص الغامدي6376******

ع شليل الغامدي8023****** 73.76073.76البكالوريوسالباحهاخصائية تمريضساره مشى

67.0934067.0934البكالوريوسخميس مشيطاخصائية تمريضساميه حسن جابر جذمي5780******

57.28057.28البكالوريوسطريفاخصائية تمريضساميه حسن عقاب الرويلي3475******

ي2902******
67.52067.52البكالوريوسباللحمراخصائية تمريضساميه عامر محمد البيشى

56.48056.48البكالوريوسالعيساويةاخصائية تمريضساميه موفق فرحان الرويلي2365******

63.04063.04البكالوريوسالمويهاخصائية تمريضسبيكه عبدهللا بن مشوح المشوح5460******

65.38663.905669.2922البكالوريوسابهااخصائية تمريضسج  فاضل بن عباس الخباز1595******
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70.50662.883373.3899البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيسحر سويلم خليفه الشمري6773******

ي6998******
ي صحة عامةسحر عبدهللا بالقاسم القرنر

73.33604.533377.8693الماجستن ينبعاخصان 

68.58661.994470.5810البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمسدين عصام عبدالصمد عزت2916******

ي9992****** ر ر سلمان العنر ماءاخصائية تمريضسعاد حسي  72.807.5080.30البكالوريوسضر

61.281.827863.1078البكالوريوسقيااخصائية تمريضسعيده جيالن علي علوص5170******

ي0163******
64.32064.32البكالوريوسقيااخصائية تمريضسعيده ظافر محمد البيشى

64.8214064.8214البكالوريوسحريمالءطبيب مقيمسلطانه علي سليمان الشمري6686******

61.60061.60البكالوريوستبوكطبيب مقيمسلوى محمد مسلم البلوي2901******

ي7252****** 69.86661.677871.5444البكالوريوسينبعاخصائية تمريضسماح عبدهللا حامد الحرن 

57.44057.44البكالوريوسساجرطبيب مقيمسماهر عبدهللا علي باحاوي9092******

ي1738******
58.321.5559.87البكالوريوسالقوزاخصائية تمريضسمحه منصور حمدان الشمرانر

62.88062.88البكالوريوسخميس مشيططبيب مقيمسمر علي صقر العمري3310******

ي1400****** 66.0266066.0266البكالوريوسالمويهاخصائية تمريضسمر فهد قاعد العتيب 

67.0934067.0934البكالوريوسباللحمراخصائية تمريضسمر مسفر محمد األسمري4984******

51.0934051.0934البكالوريوساضمطبيب مقيمسمر يج احمد دليح9023******

ي4312****** ه علي محمد كعب  67.844.044471.8844البكالوريوسابهااخصائية تمريضسمن 

ه محمد علي نسيب0471****** 63.68063.68البكالوريوسجازانطبيب مقيمسمن 

60.16060.16البكالوريوسبلجرشىطبيب مقيمسميه ابراهيم محمد الغامدي4865******

56.246.222262.4622البكالوريوسقيااخصائية تمريضسميه دخيل علي الحاتمي3259******

61.204.044465.2444البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضسميه سعد علي الغامدي4292******

57.60057.60البكالوريوسمحايل عسن طبيب مقيمسميه عبييد ابن علي آل مزهر6699******

ي6680******
79.20079.20البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضسميه محسن ابن محمد القرنر

58.80058.80البكالوريوسالعيساويةاخصائية تمريضسناء عبدهللا بن سلمان الخالدي0543******

55.8826055.8826البكالوريوسطريفاخصائية تمريضسهام سالم ساير الشمري4940******

64.4266064.4266البكالوريوسالريثاخصائية تمريضسهام محمد سليمان نجاب5079******

71.36071.36البكالوريوسدومه الجندلاخصائية تمريضسهام هازع بن عناد الرويلي9930******

60.1612.3072.46البكالوريوسبريدهطبيب مقيمسه عبدالقادر بن عيد الغامدي5898******

68.37344.061172.4345البكالوريوسالطائفطبيب مقيمشذا عبدالرحمن عبدالوهاب فلمبان2306******

53.76053.76البكالوريوسطريفاخصائية تمريضشذا محمد بن سعد الجميعي4308******

61.04061.04البكالوريوسبيشهطبيب مقيمشذى ابراهيم بن قاسم القاسمي5671******

ي2473******
وق خلف مخمر الفهيف  55.68055.68البكالوريوسالعيساويةاخصائية تمريضرسى

ي3272****** ر وق سالم عبدهللا العنر 57.9280057.9280البكالوريوسطريفاخصائية تمريضرسى

ي1640****** ر وق محمد دريفيل العنر 55.68055.68البكالوريوسطريفاخصائية تمريضرسى

ي0373****** يفه براق بن جابر عسن  643.883367.8833البكالوريوسالمجاردهاخصائية تمريضرسى

يفه محمد بن عمر خرمي8936******
62.40062.40البكالوريوسبالد رجال المعطبيب مقيمرسى

ي0746****** يفه مفرح بن علي عسن 
49.3866049.3866البكالوريوسنجراناخصائية تمريضرسى

56.08056.08البكالوريوسنجراناخصائية تمريضشقراء صالح مضيع سهلي7724******

63.68063.68البكالوريوسالحرثاخصائية تمريضشقراء عبده احمد حملي4058******

59.84059.84البكالوريوسطريفاخصائية تمريضشوق مساعد عياء الرويلي9257******

الرياضمساعدة طبيب اسنانشيخه ابراهيم بن محمد الفايز3183******

دبلوم ثالث سنوات وستة 

69.866619.211189.0777اشهر بعد الثانوية

جلاخصائية تمريضشيخه راشد حريث الرويلي3331****** 68.5866068.5866البكالوريوسطن 

79.361.988981.3489البكالوريوسالدماماخصائية تخديرشيماء سالم بن مصبح النعيمي3708******

ي2057******
52.0534052.0534البكالوريوسنجراناخصائية تمريضصالحه عائض صليهم الحارن 

68.16068.16البكالوريوسخميس مشيطاخصائية تمريضصالحه محمد بن عبدهللا البيشى4422******

ي0600******
59.36059.36البكالوريوسالحرجهاخصائية تمريضصالحه مناجي سعد الشمرانر

72.162.283374.4433البكالوريوسرنيهاخصائية تمريضصباح حمود عيد الدورسي4288******

65.7066065.7066البكالوريوسالريثاخصائية تمريضصفيه احمد محمد النجعي5678******

ي محمد عواض الزيادي1357******
71.5734071.5734البكالوريوسابهااخصائية تمريضضر

ي6017******
66.9866066.9866البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضظبيه شبنان سعيد الشهرانر

ان عقدي1666****** 63.04063.04البكالوريوسالحرثاخصائية تمريضعائشة يحب  جن 
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55.46661.994457.4610البكالوريوسبريدهطبيب مقيمعائشه بنت عبدهللا بن ابراهيم المقهوي6973******

63.52063.52البكالوريوسالحرثاخصائية تمريضعائشه علي محمد محزري4679******

ورهاخصائية تمريضعائشه مفرح فرحان صهلوىل5348****** 55.68055.68البكالوريوسرسى

ي0869******
60.327.955668.2756البكالوريوسالمضيلفاخصائية تمريضعبن  ابراهيم احمد العشى

67.0934673.0934البكالوريوسخميس مشيطاخصائية تمريضعبن  علي بن اسماعيل الن 6191******

77.605.0582.65البكالوريوسالوجهاخصائية عالج طبيعيعبن  ناض سليمان الحنيش0415******

67.9466067.9466البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضعبن  يحب  محمد المالكي2691******

60.56060.56البكالوريوسنجراناخصائية تمريضعزالء راشد راجح الغامدي6357******

ي7798******
66.7734066.7734البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضعزه عزيز طامي القرنر

63.205.061168.2611البكالوريوسالمجاردهاخصائية تمريضعزه محمد احمد العمري6385******

ي3455******
62.40062.40البكالوريوسالقنفذهاخصائية تمريضعزيزه مناجي سعد الحارن 

69.12069.12البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضعهود أبوشمله بن عامر حكمي0715******

ي6386****** 67.41344.061171.4745البكالوريوسالحمنهاخصائية تمريضعهود جزاء بن سهيل المطن 

ي3979****** ر 63.6812.477876.1578البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعهود سالم عوض العنر

ي0610******
59.04059.04البكالوريوستثليثاخصائية تمريضعهود سعيد مصلح الشهرانر

59.448.172267.6122البكالوريوسالمهدطبيب مقيمعهود عبدالرزاق ابن احمد الصوماىلي4619******

ي7550******
72072البكالوريوسابهاطبيب مقيمعهود عبدهللا يجي الشهرانر

ي5572******
68.80068.80البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضغاليه صالح عايض الشمرانر

59.445.944465.3844البكالوريوسظلماخصائية تمريضغاليه عبدهللا علي البسيشي0051******

59.84059.84البكالوريوسميسانطبيب مقيمغدير اسماعيل بن ابراهيم سندي9155******

ي مختن غدير جاسم بن عبدهللا الخليفه7523******
702.005672.0056الماجستن حفر الباطناخصان 

ى5452****** ر 74.5440074.5440البكالوريوسحائلطبيب مقيمغزل غازى ممدوح العنر

74.40074.40البكالوريوسابهااخصائية تمريضغشمه مسفر ابن محمد البيشى2069******

72.48072.48البكالوريوسينبعاخصائية تمريضغيداء حكم صالح سيد5857******

ي2127****** فاتن فؤاد بن عبدهللا جمب 

ي مساعدة طبيب 
اخصان 

73.12073.12البكالوريوسجدهاسنان

 منسكي8783******
ر 65.28065.28البكالوريوسالريثاخصائية تمريضفاطمه احمد حسي 

76.80076.80البكالوريوسحفر الباطناخصائية اشعةفاطمه احمد موش دغاس6326******

70.2934070.2934البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضفاطمه حمد سعد الغامدي5675******

ي الرويلي3458******
ر
53.2266053.2266البكالوريوسطريفاخصائية تمريضفاطمه خلف الق

ي مهدي الحداد4865******
71.893410.272282.1656البكالوريوسينبعاخصائية عالج طبيعيفاطمه رضر

62062البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمفاطمه سعود عبدرب الرسول الزاهر6026******

فاطمه عادل بن علي الجابر6573******

اخصائية صحة ورعاية فم 

74.56074.56البكالوريوسالعالواسنان

60.96060.96البكالوريوسالفرشهاخصائية تمريضفاطمه عائض ابن امبارك الغامدي8171******

ر النمر7882****** 51.202.961154.1611البكالوريوسنجراناخصائية تمريضفاطمه عبدالكريم بن حسي 

58.965.077864.0378البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمفاطمه عدنان هاشم الهاشم0988******

61.44061.44البكالوريوسفرساناخصائية تمريضفاطمه عمر سلطان طالع4148******

66.24066.24البكالوريوسمليجهطبيب مقيمفاطمه فهد بن عبدالرحيم الفرج2996******

61.684.044465.7244البكالوريوسابهاطبيب مقيمفاطمه محمد ابراهيم هوساوي3071******

ي3131****** 63.763.533367.2933البكالوريوسمحايل عسن اخصائية تمريضفاطمه محمد بن سليمان عسن 

53.65342.722256.3756البكالوريوسالحديثةاخصائية تمريضفاطمه محمد بن عبدهللا الناجم9974******

57.44057.44البكالوريوسظهران الجنوباخصائية تمريضفاطمه محمد عبدالرحمن االسمري7336******

57.76057.76البكالوريوسالمخواهطبيب مقيمفاطمه هالل علي الرفيدي4212******

ي4242****** 55.57343.888959.4623البكالوريوسرساه عبيدهطبيب مقيمفاطمه يجي ابراهيم الشعب 

اجي7247****** 63.76063.76البكالوريوسفيفااخصائية تمريضفايزه حسن علي رسى

67.4134067.4134البكالوريوسالحرثاخصائية تمريضفائزه عمر سلطان طالع4130******

ي8029****** 51.84051.84البكالوريوسالرسطبيب مقيمفريده خلف بن عوض الحرن 

ي4356****** 70.2934070.2934البكالوريوسظلماخصائية تمريضفريده محمد بن بريك العتيب 

ي4277****** 66.4534066.4534البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضفصل سعود بن محمد االكلب 

64.4266064.4266البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضفوزيه نصيب هالل الغامدي5832******

جلاخصائية تمريضكريمه صعيوان دبيان الشمري8210****** 63.9840063.9840البكالوريوسطن 
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ي2991****** ر 63.44063.44البكالوريوسابهاطبيب مقيملطيفه محمد جريبيع العنر

74.88074.88البكالوريوسالوجهاخصائية عالج طبيعيلم زيد فرج الفرج7637******

ي معالجة نطقلمياء سعود عبدهللا السبيعي3488******
67.41344.955672.3690البكالوريوسابهااخصان 

ين7315****** ر ابوخن  60060البكالوريوسفرساناخصائية تمريضلوله عبده حسي 

ي0550****** 64.7466064.7466البكالوريوسطريفاخصائية تمريضليل جايز بن حماد المطن 

ي1782******
ر
73.764.061177.8211البكالوريوسبدراخصائية تمريضماجده سويلم السلمي العوق

59.281.783361.0633البكالوريوسرفحاءاخصائية تمريضماجده علي سليمان الرويلي6150******

 العلي4476******
ر 63.28063.28البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمماريه عبدالهادي حسي 

ي2620****** 63.84063.84البكالوريوسالريثاخصائية تمريضمدى عبدالرحمن عبده عواج 

54.5066054.5066البكالوريوسمحايل عسن طبيب مقيممرام سعيد محمد االحمري2283******

ي2674****** 67.62661.822269.4488البكالوريوسالطائفاخصائية تمريضمرام عادل محمد عنن 

75.84075.84البكالوريوسربيقاخصائية تمريضمرام فايز محمد العتيب 2172******

57.045.172262.2122البكالوريوسفرساناخصائية تمريضمرام محمد احمد ابكر3079******

ي0045******
71.89344.055675.9490البكالوريوسالرياضطبيب مقيممرام معيض بن ثويب الحارن 

ل مزكي الشمري0894******
ر 78.88078.88البكالوريوسابهاصيدىلمريفه منن 

73.761.994475.7544البكالوريوساالحساءطبيب مقيممريم بنت عادل بن علي البشى5280******

ر بن محمد دغريري3626****** 69.44069.44البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضمريم حسي 

74.082.166776.2467البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضمريم صالح بن احمد الحساوي1242******

75.20075.20البكالوريوسالشعبهاخصائية عالج طبيعيمريم علي بن حسن آل محمود7730******

59.202079.20البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضمريم مبارك عبدهللا الدورسي8262******

54.40054.40البكالوريوسنجراناخصائية تمريضمريم محمد ابن عائض العمري0227******

58058البكالوريوستبوكطبيب مقيممريم مضجي بن احمد الشهري0327******

56056البكالوريوسالعيساويةاخصائية تمريضمزنه نواف سليمان الشمري8727******

ه عزيز بن معيطن الرويلي7830****** 67.84067.84البكالوريوسطريفاخصائية تمريضمسن 

هطبيب مقيممشاعل بشن  شايوش الشمري4773****** ر 63.0880063.0880البكالوريوسعنن 

74.88074.88البكالوريوسالجوفاخصائية تمريضمشاعل عبده محمد دوش0561******

ي2399****** 71.57348.172279.7456البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيممشاعل مبارك احمد الهالن 

ي6482****** 77.12077.12البكالوريوستبوكطبيب مقيم اسنانمشاعل يوسف عبدالعزيز اندرقن 

هاخصائية تمريضمعصومه احمد بن هاشم ابوالرجي5471****** 67.73347.333375.0667البكالوريوسالسعن 

66.77341.8568.6234البكالوريوسينبع النخلاخصائية تمريضمعصومه علي بن مهدي آل مهنا8806******

61.1210.233371.3533البكالوريوسالرياضطبيب مقيممالك عبدهللا حامد بافقيه3004******

جلاخصائية تمريضمالك عيد سعود الرويلي1203****** 62.24062.24البكالوريوسطن 

78.24078.24البكالوريوسالجوفاخصائية عالج طبيعيمالك فايز زايد الرويلي2463******

60.5610.233370.7933البكالوريوسالرياضطبيب مقيممنار طه عمر الخطيب8526******

59.127.938967.0589البكالوريوسنجراناخصائية تمريضمنال ابراهيم سعيد اليام0296******

68.5866068.5866البكالوريوسحقلاخصائية تمريضمنال بشن  محمد العطوي3633******

ي2601****** 74.721.6576.37البكالوريوسينبعاخصائية تمريضمنال عواض صالح المطن 

ي اليامي0822****** 49.7066049.7066البكالوريوسنجراناخصائية تمريضمنال مبارك خن 

74.565.966780.5267البكالوريوسالخرجاخصائية تمريضمنال همالن علي الهمالن4474******

624.816766.8167البكالوريوستيماءاخصائية تمريضمنال يجي عبدالقادر نوري7245******

63.04063.04البكالوريوسقيااخصائية تمريضمناير علي غراهيد الجعيد4374******

ي7650******
ي بن حسن مجرشى

64.5334064.5334البكالوريوسابهاطبيب مقيممبر بيشى

ي9899****** 62.08062.08البكالوريوستبوكطبيب مقيممبر حميد حماد العمن 

66.247.333373.5733البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضمبر سلمان بن جن  آل جن 6348******

63.68063.68البكالوريوستثليثاخصائية تمريضمبر عامر مبارك الضويلع8590******

66.0266066.0266البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضمبر مرزق سعد البلوي2701******

ي7658****** 70.40070.40البكالوريوسحائلطبيب مقيممبر مضجي خلف الحرن 

ه سعد فهاد التميمي2894****** 53.6534053.6534البكالوريوسطريفاخصائية تمريضمنن 

79.04079.04البكالوريوسالجوفاخصائية تمريضمها حابس عقيل الرويلي8078******

70.3786070.3786البكالوريوسحائلطبيب مقيممها عوض صويمل الرشيدي5162******
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ي3182******
62.96062.96البكالوريوسابهاطبيب مقيممها محمد عبدهللا الشهرانر

ي3175******
 
75.04075.04البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضمواهب حمدان مريزيق المرزوق

ي1495******
63.04063.04البكالوريوسعرعراخصائية تمريضمواهب راشد بخيت الجهبر

69.12069.12البكالوريوسالقنفذهطبيب مقيمموده سالم بن عبدالقادر باحويرث8413******

70.724.011174.7311البكالوريوسرابغاخصائية تمريضميعاد عبدالخالق عبدهللا الدورسى9308******

ي3672******
68.5866068.5866البكالوريوسجازانطبيب مقيمميمونه عبدهللا سليمان الفيفر

50.34662.2552.5966البكالوريوسنجراناخصائية تمريضناديه سعيد محمد الشهري0948******

60.3040060.3040البكالوريوسرفحاءاخصائية تمريضناديه عبدهللا نهار الشمري1882******

ي3573******
66.24066.24البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضناديه مبارك فراج الحارن 

66.1334066.1334البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضنجاح ابوشمله ظافر حكمي4271******

ي8681******
ر القحطانر 55.78661.994457.7810البكالوريوسرساه عبيدهطبيب مقيمنجالء مرعي حسي 

78.56078.56البكالوريوسالرياضطبيب مقيمنجود سعييد عبدالعزيز العمري3788******

ي9981****** ر 69.1306069.1306البكالوريوسحائلطبيب مقيمنجود مشوح عليوي العنر

ماءاخصائية تمريضنجوى ابراهيم بن علي ضامري1005****** 70.727.544478.2644البكالوريوسضر

70.2934070.2934البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضنجوى عرار محمد حدور4867******

53.01342.827855.8412البكالوريوسطريفاخصائية تمريضنجيبه علي بن حسن رضوان3517******

58.964.016762.9767البكالوريوسطريفاخصائية تمريضنجيه بنت كمال بن جعفر حبيب5165******

ي4984******
57.926.177864.0978البكالوريوسفيفااخصائية تمريضندا يجي أسعد الفيفر

62.80062.80البكالوريوساضمطبيب مقيمندى جميل عبدالعزيز العطا2951******

73.44073.44البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضندى صالح حمدان الغامدي2034******

63.12063.12البكالوريوسالحرثاخصائية تمريضندى علي هادي دورسي7396******

70.40070.40البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمنشين غازي عبدالرحمن البوق5655******

58.72058.72البكالوريوسالحسوطبيب مقيمنسيبه عبدالرحمن عبدهللا الشنقيطي7651******

ي3654****** ر 69.44069.44البكالوريوسدومه الجندلاخصائية تمريضنعمه محسن علي العنر

ي3079****** 69.9734069.9734البكالوريوسجازانطبيب مقيمنهاد خالف محمد خواج 

66.0266066.0266البكالوريوسابهاطبيب مقيمنه جميل بن مجي الدين الحموي3869******

ر محمد العساف5964****** 76.962.344479.3044البكالوريوسالمدينةالمنورةصيدىلنه حسي 

69.54661.811171.3577البكالوريوسالحمنهاخصائية تمريضنه سلمان عطيه الرحيلي2861******

ي0530****** ر 65.1734065.1734البكالوريوستيماءاخصائية تمريضنوادر عائش زيد العنر

جلاخصائية تمريضنوال سعد نداء الرويلي1797****** 66.3466066.3466البكالوريوسطن 

جلاخصائية تمريضنوال محمد بن سفاح الرويل7171****** 66.6666066.6666البكالوريوسطن 

71.78663.138974.9255البكالوريوسالوجهاخصائية عالج طبيعينوره ابراهيم محمد ال عبداللطيف3063******

48.322.844451.1644البكالوريوسنجراناخصائية تمريضنوره سعود ابن عبدهللا الدورسي4167******

يهصيدىلنوره صالح عل الجميعه5961****** 77.922.366780.2867البكالوريوسالبكن 

52.9066052.9066البكالوريوسمغيبطبيب مقيمنوره عبدالعزيز بن حمد الشبانه4090******

62062البكالوريوسنجراناخصائية تمريضنوره عبيد بن محمد المقاطي8492******

ي1074******
59.201.994461.1944البكالوريوسرساه عبيدهاخصائية تمريضنوره علي مستور الشهرانر

72.96072.96البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضنوره فايز مرزوق السلوىلي2789******

ي5687******
67.4134067.4134البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضنوره محمد علي الشمرانر

70.72070.72البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضنوره محمد يج حقوي4858******

50.9866050.9866البكالوريوسنجراناخصائية تمريضنوف بشن  بن صالح اليامي3525******

ي2458******
66.24066.24البكالوريوسخميس مشيططبيب مقيمنوف دغش حمدان الشمرانر

64.42661.633366.0599البكالوريوسالقنفذهاخصائية تمريضنوف علي احمد عامري6410******

ي8531****** ر 61.36061.36البكالوريوسشواقاخصائية تمريضنوف عوض هليل العنر

ي9505****** ي صياح الظفن  61.8419.005680.8456دبلوم سنة بعد الثانويةالرياضمساعد صجينوف غرن 

73.1360073.1360البكالوريوسالغزالةاخصائية تمريضنوفاء شداد بن شديد الرشيدي5548******

ي7551****** 74.72074.72البكالوريوسعرعراخصائية عالج طبيعيهاجر علي احمد عسن 

70.08070.08البكالوريوسفيفااخصائية تمريضهاجر يجي علي نباش0303******

68.58668.172276.7588البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيمهاله احمد درمي عبدهللا8565******

ي7055******
ر العمرانر 66.24066.24البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضهبه حمود حسي 
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77.28077.28البكالوريوسصويراخصائية عالج طبيعيهبه شاشان سلمان الزارع3378******

60.7212.3073.02البكالوريوسالرياضطبيب مقيمهدايه عبدالباسط محمد قرقبر بخارى5474******

67.6374067.6374البكالوريوسالغزالةاخصائية تمريضهدى عقيل غازي الرشيدي8210******

61.7610.261172.0211البكالوريوسحفر الباطناخصائية تمريضهدى مكي بن صالح آل دهيم5177******

70.6134070.6134البكالوريوسالرياضطبيب مقيمهديل هشام احمد الماجد6828******

71.68071.68البكالوريوسطريفاخصائية تمريضهال سعود جديع الرويلي5554******

75.20075.20البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمهنا عبدالعزيز عبدالقادر ابوعوف6229******

56.40056.40البكالوريوسنجراناخصائية تمريضهناء عبده احمد حكمي9372******

64064البكالوريوسالوجهاخصائية تمريضهنادي احمد بن سعود آل حمد1912******

49.601.627851.2278البكالوريوسنجراناخصائية تمريضهنادي سعيد عوض اليامي9167******

54.7211.266765.9867البكالوريوسصامطهاخصائية تمريضهنادي شوعي محمد قيشي7543******

63.04063.04البكالوريوسالحرثاخصائية تمريضهند علي احمد حكمي5905******

ي3347****** 78.72078.72البكالوريوسينبعاخصائية عالج طبيعيهند مقنع بن ضبيان المطن 

ي2513******
61.121.5562.67البكالوريوسالقنفذهاخصائية تمريضهنوف علي حامد الشيجر

ي1322****** 68.9066068.9066البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضهيا فائز محمد االكلب 

59.20059.20البكالوريوسطريفاخصائية تمريضهيام هويمل خطار الرويلي4797******

59.923.994463.9144البكالوريوسالمزاحميهطبيب مقيمهيفاء عبدهللا فهد أبالخيل3310******

51.6266051.6266البكالوريوسنجراناخصائية تمريضوافيه محمد بن علي مباركي0346******

64.74663.705668.4522البكالوريوسظهران الجنوباخصائية تمريضوجدان احمد مسفر الوادعي1078******

67.20067.20البكالوريوسخميس مشيطاخصائية تمريضوجدان سعيد ظافر األحمري7252******

72.96072.96البكالوريوسالرياضطبيب مقيموجدان عبدالرزاق صالح الغامدي7409******

ي4621******
72.802.966775.7667البكالوريوسالمندقاخصائية عالج طبيعيوجدان عبدالسالم عبدهللا القحطانر

69.44069.44البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيموصال عل حسن ابونوره4922******

ي4626******
61.44061.44البكالوريوسالمضهاخصائية تمريضوضج حزام بن عايض الشهرانر

يم الغامدي4869****** 75.84075.84البكالوريوسبلجرشىاخصائية تمريضوعد سعد رسى

65.283.483368.7633البكالوريوسالحسواخصائية تمريضوعد عبدهللا بن محمد عبدالعزيز5445******

63.20063.20البكالوريوسابهاطبيب مقيموفاء صالح بن موش الخزاع0032******

ي5704****** 69.54661.994471.5410البكالوريوسالطائفطبيب مقيموئام سلمان ابن نغيمش الحرن 

ر قاسم حمدان الفراس8515****** 69.12069.12البكالوريوسابوعجرماخصائية تمريضياسمي 


