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61.63.744465.3444البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانابراهيم بن سليم بن محمد القنبر7777******

75.22.377.5البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةابراهيم بن ضيف هللا بن ابراهيم اليوسف8585******

67.52067.52البكالوريوسإدارة الرعاية الصحية80الحريقاخصائي صحة عامةابراهيم حافظ عوض السماري5451******

71.1466071.1466البكالوريوستقنية االجهزة الطبية80ابوعجرماخصائي اجهزة طبيةابراهيم خالد ابراهيم العمير9792******

68.6882.061170.7491البكالوريوس علوم صحية80باللسمراخصائي صحة عامةابراهيم زيد بن علي آل سليمان1584******

62.24062.24البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الفرشهطبيب مقيم اسنانابراهيم سعيد ابن محمد القحطاني2760******

52.48052.48البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمابراهيم سليمان بن عبدهللا العماري7265******

58.961.627860.5878البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمابراهيم عبدهللا ابراهيم ال داود1126******

78.2412.411190.6511دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية79الرياضفني مختبرابراهيم عبدهللا ابراهيم المالكي3380******

75.682.177877.8578البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الشعبهاخصائي مختبرابراهيم عبدهللا بن طالل المطيري8631******

60.41.933362.3333البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانابراهيم علي ابراهيم صليلي6362******

61.21.961163.1611البكالوريوسطب األسنان 86العالطبيب مقيم اسنانابراهيم علي محمد القرني0781******

69.763.911173.6711البكالوريوساشعة تشخيصية80القنفذهاخصائي اشعةابراهيم علي محمد عسيري5889******

69.0134271.0134البكالوريوسعلوم اشعة80شواقاخصائي اشعةابراهيم فيصل عبدالعزيز نهاري5899******

58.241.633359.8733البكالوريوسالطب البشري 86الظبيهطبيب مقيمابراهيم ماجد عبيد العتيبي0461******

6411.933375.9333البكالوريوسالطب البشري 86جدهطبيب مقيمابراهيم محمد ناصر عسيري1421******

59.76059.76البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمابراهيم محمد يحي حكمي1552******

567.983363.9833البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانابراهيم منصور ابراهيم ابابطين6824******

62.241.738963.9789البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانابراهيم نصار ابراهيم النصار4444******

63.761.865.56البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86ابهاطبيب مقيم اسناناحمد ابراهيم احمد عنبري1837******

59.761.861.56البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسناناحمد ابراهيم بن احمد المادح0016******

63.69.3572.95البكالوريوساألشعة 80وادى الدواسراخصائي اشعةاحمد ابراهيم بن محمد االصم9193******

60.81.862.6البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكطبيب مقيم اسناناحمد ابراهيم محمدربحي نجم0117******

56.247.938964.1789البكالوريوسطب األسنان 86الطائفطبيب مقيم اسناناحمد اسماعيل ابراهيم العقيلي8822******

66.34669.694476.041البكالوريوسالطب البشري 86جدهطبيب مقيماحمد بشيبش سليمان المحمادي1655******

56.963.855660.8156البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسناناحمد بن سعيد بن محمدنور بابنجى9318******

64.853410.694475.5478البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86وادى الدواسرطبيب مقيم اسناناحمد بن مفضي بن محترك الرويلي4270******

57.0881.633358.7213البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيماحمد جاسم بن محمد المبارك4088******

61.12061.12البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86املجطبيب مقيم اسناناحمد جمعان ماطر الحربي9981******

66.1334066.1334البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البطحاءطبيب مقيم اسناناحمد حسين بن شرف ال طه4608******

58.882.494461.3744البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسناناحمد خالد سعيد محروس5619******

79.27.844487.0444دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةفني إسعاف وطواريء79الرياضفني اسعاف وطوارئاحمد خليف هادي الصفياني8948******

61.21.972263.1722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسناناحمد زايد علي الغامدي3561******

65.70663.483369.1899البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائي تمريضاحمد سالم غنام الصاعدي8262******

66.34661.805668.1522البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسناناحمد سعد قاسم خوش حال6507******

63.44063.44البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسناناحمد سعيد بن جارهللا الحارثى9070******

60.722.044462.7644البكالوريوسصحة عامة 80الرياضاخصائي وبائياتاحمد سالمه سليمان البلوي3899******

63.761.727865.4878البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسناناحمد صالح عبدهللا الفضل0152******

77.287.133384.4133البكالوريوسالعلوم االشعاعية80جدهاخصائي اشعةاحمد عبدالرحمن علي فقيهي0634******

67.62664.027871.6544البكالوريوسالعلوم االشعاعية80عرعراخصائي اشعةاحمد عبدالرحمن محمد الثبيتي3950******

73.441.916775.3567البكالوريوسالصيدلة 83بريدهصيدلىاحمد عبدالعزيز حمد التويجري2312******

60.641.862.44البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسناناحمد عبدالعزيز ناصر الدوسري7851******

52.624052.624البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيماحمد عبدهللا سعيد الغامدي3314******

60.081.861.88البكالوريوسطب األسنان 86حقلطبيب مقيم اسناناحمد عبدالمحسن جابر المومن0226******

60.965.922266.8822البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدوادمىطبيب مقيم اسناناحمد عبدالمحسن فهد المارك7635******

641.855665.8556البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسناناحمد عبيد محمد المحرول7588******

64.74661.866.5466البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسناناحمد عدنان احمد سماره9698******

582.655660.6556البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البشائرطبيب مقيم اسناناحمد علي ردعان القرني4648******

55.27.811163.0111البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيماحمد عمر برهان ادريس4152******

60.724.711165.4311البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيماحمد عمر عسيري آل خضير2294******

612.563.5البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحناكيهطبيب مقيم اسناناحمد عيد ضيف  هللا الحجيلي1544******

69.449.605679.0456البكالوريوساشعة تشخيصية80الطائفاخصائي اشعةاحمد عيد مبارك العتيبي6257******

63.043.516766.5567البكالوريوسطب األسنان 86الطائفطبيب مقيم اسناناحمد عيدان عبدهللا الزهراني2538******

60.083.866763.9467البكالوريوسالطب البشري 86حفر الباطنطبيب مقيماحمد فاضل صبر العنزي6682******

59.841.861.64البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الباحهطبيب مقيم اسناناحمد محمد ابراهيم الصحفي9541******

57.121.805658.9256البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيماحمد محمد احمد بديري0633******

64.961.738966.6989البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االفالجطبيب مقيم اسناناحمد محمد بن جابر القاضي1468******
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74.08276.08البكالوريوسعلوم اشعة80مكةالمكرمةاخصائي اشعةاحمد محمد بن عباس اوان1745******

69.76069.76البكالوريوسالتمريض 80اضماخصائي تمريضاحمد محمد بن عبدالعزيز العبدالعزيز6056******

74.563.477878.0378البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الرياضاخصائي مختبراحمد محمد بن عبدالقادر قدير1401******

68.482.322270.8022البكالوريوسالعلوم االشعاعية80حقلاخصائي اشعةاحمد محمد عبدهللا االسمري1340******

62.43.522265.9222البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسناناحمد مصلح خليف الرشيدي1676******

61.61.863.4البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسناناحمد ناصر احمد شكري9251******

70.93342.038972.9723البكالوريوساشعة تشخيصية80عرعراخصائي اشعةاحمد هادي احمد شاجري4963******

61.21.863البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسناناحمد هادي محمد اليامي8622******

66.77341.622268.3956البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيماحمد ياسر نعمان طاشكندي5397******

641.933365.9333البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسناناحمد يعقوب ابراهيم آل ابراهيم9610******

61.921.863.72البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86املجطبيب مقيم اسناناسامه أحمد محمد البدوي2386******

60.081.861.88البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86االطاولهطبيب مقيم اسناناسامه صالح بن عبدالرحمن الزهراني9158******

69.33349.722279.0556البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80شقراءاخصائي مختبراسامه عبدالرحمن حمد الخريجي0867******

62.561.855664.4156البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسناناشرف سالم بخيت الحجيلي1283******

67.7844.394472.1784البكالوريوس(إدارة الرعاية الصحية)صحة عامة 80الكهفهاخصائي صحة عامةاكرم صالح مبارك األحمدي5997******

57.12057.12البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمالبراء حازم بن عطاهللا الحبيشي5710******

60.881.562.38البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانالبشير عبدالواحد جميل عجيب8806******

60.81.683362.4833البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانالحارث هاني سراج سقا6625******

65.81341.867.6134البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانالحسن خالد سليمان الصيعري9429******

64.85341.805666.659البكالوريوسطب األسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانالعماد مصطفى بن محمدحبيب كوثر9134******

60.161.861.96البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانالوليد طالل بن معند العنزي9574******

58.969.866768.8267البكالوريوسالطب البشري 86رابغطبيب مقيمامجد الحسن ابوبكر العطاس5637******

60.56060.56البكالوريوسصحة عامة 80بيشهاخصائي وبائياتانس عبدالرحيم عواض المزيني0727******

59.70411.594471.2984البكالوريوسطب األسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانانس فواز انور فلمبان4620******

58.6411.761170.4011البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانانمار باسم احمد زامكه9654******

63.4063.4البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهطبيب مقيم اسنانانمار عصام عبدالرحمن قطان5575******

67.73342.044469.7778البكالوريوسصحة عامة 80بيشهاخصائي وبائياتانور محمد ظافر الشهراني3809******

61.681.855663.5356البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عقله الصقورطبيب مقيم اسنانايمن سعيد جزاء المطيري8553******

602.827862.8278البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانايمن عبدهللا عتيق الحيدري2268******

63.521.865.32البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانايمن محمد بن سعود الشريف7811******

62.966.361169.3211البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائي تمريضايمن مشوح عواد العنزي9967******

70.82668.055678.8822البكالوريوسعلوم اشعة80الرياضاخصائي اشعةايوب صالح سليمان الحجي8296******

74.881.838976.7189البكالوريوسالصيدلة 83ظلمصيدلىأحمد سلمان جبران غزواني9725******

79.04079.04البكالوريوسالمختبرات الطبية 80عفيفاخصائي مختبرأحمد صنات عزيز العتيبي6494******

62.0810.044472.1244البكالوريوسطب األسنان 86الدمامطبيب مقيم اسنانأحمد عادل بن عبدالمنعم السنان0222******

563.655659.6556البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86طبرجلطبيب مقيم اسنانأحمد عبدهللا سليمان اليحيى4197******

60.4641.627862.0918البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمأحمد عيسى بن سعيد الماحوزي9101******

65.4934065.4934البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البشائرطبيب مقيم اسنانأحمد فطيس سالم العلياني5786******

62.081.805663.8856البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86املجطبيب مقيم اسنانأحمد قابل عتيق الذبيانى1848******

75.6811.987.58دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79الرياضفني تمريضأحمد مسفر زارب الوادعي0998******

71.041.627872.6678البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمأسامه حسين محمد ابوحاوي3593******

60.8060.8البكالوريوسالطب البشري 86بريدهطبيب مقيمأسامه محمد صالح الخليفه9695******

60.081.805661.8856البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانأنس حسن فالح القحطاني2689******

70.82666.105676.9322البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80وادى الدواسراخصائي مختبرأنس سالم سعيد الزيداني8053******

70.722.688973.4089البكالوريوساشعة تشخيصية80تبوكاخصائي اشعةأنس يحي بن محمد درويش5225******

59.041.805660.8456البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86املجطبيب مقيم اسنانأنمار خالد حامد فران6426******

57.763.694461.4544البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمأيمن عبدهللا عبدالرحمن الشهري6505******

57.3287.805665.1336البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمأيمن محمد دائل الشمراني6213******

60060البكالوريوسطب األسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانآدم احمد بن محمد القضي3174******

70.43.611174.0111البكالوريوسصحة عامة 80الدماماخصائي وبائياتباسم بن احمد بن علي آل خلفان6246******

59.84059.84البكالوريوسطب األسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانبدر صالح نغيمش السفياني0018******

66.6249.866776.4907البكالوريوسالطب البشري 86جدهطبيب مقيمبدر مؤيد بن جعفر آل ماجد0393******

74.88074.88البكالوريوستقنية االجهزة الطبية80السليلاخصائي اجهزة طبيةبدر ناصر عبدالعزيز الحميدي3987******

56.43.516759.9167البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانبراء برهان بن ضياءالدين خوجه6362******

60.16060.16البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانبسام عبدالعزيز بن ناصر الخليفه0617******

61.361.933363.2933البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانبالل طاهر محمد مقري3283******

71.25345.7577.0034البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمبالل عبدهللا سالم الحارثي3551******
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75.3617.266792.6267دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79الرياضفني تمريضبندر سلمان علي الشمري3922******

585.233363.2333البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86العالطبيب مقيم اسنانبندر سليم عبدهللا الهويمل8616******

604.961164.9611البكالوريوس علوم صحية80الجوفاخصائي صحة عامةبندر صابر ابراهيم الثبيتى1907******

6011.271.2الماجستيرالتمريض 80بلجرشىاخصائي تمريضبندر عبدهللا احمد قشاش1937******

64.53341.933366.4667البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانبندر محمد موسى ذباب6563******

59.921.855661.7756البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانبندر وصل داخل المقاطي0624******

58.41.559.9البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمتامر حسن محمد بغدادي6510******

60.082.616762.6967البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانتركى خازم بن علي الغامدي6978******

65.38661.867.1866البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الكاملطبيب مقيم اسنانتركى مصطفي عمر باعقيل8203******

58.961.738960.6989البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسنانتركي ابراهيم بن عياد العنزي4155******

72.645.488978.1289البكالوريوسطب طوارئ80البطحاءاخصائي اسعاف وطب طوارئتركي سطام عبدهللا الحربي1818******

73.446.522279.9622البكالوريوسالعلوم االشعاعية80مكةالمكرمةاخصائي اشعةتركي عطيه بن احمد الحضريتي5090******

62.881.805664.6856البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانتركي ممدوح بن علي الحربي1386******

63.041.864.84البكالوريوسطب األسنان 86قريه العلياطبيب مقيم اسنانتميم عبدهللا بن عبدالعزيز الفالح7705******

70.82669.722280.5488البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80الرياضاخصائي مختبرثامر عبدالعزيز بن مسلم العنزي4941******

79.3611.055690.4156دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني الصيدلة79الرياضمساعد صيدليثامر عطيه صبر العنزي0558******

62.321.864.12البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عقله الصقورطبيب مقيم اسنانثامر ناصر مفلح الرشيدي4016******

5510.022265.0222البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانجاسم احمد بن حسين البريه1206******

62.161.863.96البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الفيصليهطبيب مقيم اسنانجمال عادل جمال سالم9263******

59.682.827862.5078البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86موققطبيب مقيم اسنانجمال مدب نومان الظفيري4781******

64.96064.96البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانجميل ابراهيم بن عبدهللا الحاجي محمد6727******

75.210.666785.8667دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية79الرياضفني مختبرجهاد خالد بن سالم الغامدي2019******

641.738965.7389البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهطبيب مقيم اسنانجهاد علي حمدان الغامدي8039******

63.68063.68البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمجهاد نبيل بن جميل قطب0890******

64.321.972266.2922البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانحاتم احمد علي الوادعي6028******

65.06661.961167.0277البكالوريوسطب األسنان 86االرطاويةطبيب مقيم اسنانحاتم براك بن عبدالمحسن العصيمي6307******

70.562.144472.7044البكالوريوسهندسة طبية حيوية80بلجرشىاخصائي اجهزة طبيةحاتم ناصر بن علي آل سرور0068******

567.638963.6389البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحمنهطبيب مقيم اسنانحازم احمد حسين قطان0215******

63.361.865.16البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانحبنان محماس بداح القحطاني1780******

64.872064.872البكالوريوسطب األسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانحبيب أحمد بن علي حمادي7405******

60.481.933362.4133البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانحذيفه محمد على ابوالقاسم2636******

61.681.805663.4856البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86السديرهطبيب مقيم اسنانحسام اسامه بن مظفر عطرجى4630******

62.961.961164.9211البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانحسام حاكم ثامن الرويلي1719******

564.377860.3778البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانحسام حسين بن علي المحمدي1101******

58.41.860.2البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسنانحسام خالد بن عبدالرحمن الثاقب9796******

58.961.961160.9211البكالوريوسطب األسنان 86الدحوطبيب مقيم اسنانحسام ظافر صالح القحطاني1054******

59.761.933361.6933البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانحسام عبدالعزيز علي مدخلي2783******

60.881.733362.6133البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تربهطبيب مقيم اسنانحسام كمال الدين محمود المدني0746******

70.29343.866774.1601البكالوريوسالطب البشري 86جدهطبيب مقيمحسام مسلم عبدالمعتني الفارسي0689******

63.763.866767.6267البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانحسن أحمد عبدالعزيز طاهر5036******

61.6061.6البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمحسن بن ناصر بن سعيد القحطاني4967******

62.16062.16البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانحسن سعد يحي آل حاتم5355******

58.888.122267.0022البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهطبيب مقيمحسن عادل بن حسن السيهاتي2188******

61.921.863.72البكالوريوسطب األسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانحسن عايش بن علي العلى3579******

58.561.933360.4933البكالوريوسطب األسنان 86قلوهطبيب مقيم اسنانحسن عبدالعزيز علي صميلي2637******

61.44061.44البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانحسن عبدهللا حسن الزهراني1933******

62.961.864.76البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانحسن عبدالمحسن بن عبدهللا العلي8411******

62.167.8570.01البكالوريوسالعلوم االشعاعية80طبرجلاخصائي تصوير طبقيحسن علي بن ابراهيم آل رضي8889******

69.65341.644471.2978البكالوريوسالعلوم االشعاعية80طريفاخصائي اشعةحسن علي بن علي الرضوان2653******

6011.494471.4944البكالوريوسطب األسنان 86بيشطبيب مقيم اسنانحسن علي عبدهللا جعمل2191******

63.681.738965.4189البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86السعيرهطبيب مقيم اسنانحسن عيسى بن احمد الخلف3309******

58.8058.8البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمحسن فايز عبدهللا الشهري2212******

71.57341.644473.2178البكالوريوسالعالج التنفسي 80المدينةالمنورةاخصائي عالج تنفسيحسن كاظم بن علي آل ثابت8732******

71.46662.038973.5055البكالوريوساشعة تشخيصية80الجوفاخصائي اشعةحسن محمد اسماعيل قيسي4733******

58.567.805666.3656البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمحسن محمد حسن جعفر3078******

59.122.605661.7256البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حقلطبيب مقيم اسنانحسن محمدعلي محمدحسن الشخص0940******

68.81.627870.4278البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمحسن ناصر بن هاشم السلمان6018******
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59.041.933360.9733البكالوريوسطب األسنان 86العبالءطبيب مقيم اسنانحسن يحي محمد الحازمي1266******

63.68063.68البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمحسني محمد بن حمزه بنجابي7088******

69.6534069.6534البكالوريوسصحة عامة 80جازاناخصائي وبائياتحسين احمد عيسى ناجعي8048******

77.761.916779.6767البكالوريوساألشعة 80الباحهاخصائي اشعةحسين بن عبدهللا بن حسن اليامي4156******

53.1447.633360.7773البكالوريوسطب األسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانحسين بن علي بن حسن العبيدي9640******

59.921.627861.5478البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمحسين عبدرب  األمير بن حسين البحراني0802******

68.3734068.3734البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانحسين علي بن محمد البراهيم0606******

78.081.779.78البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80الرياضاخصائي مختبرحسين علي محمد العرياني7116******

79.8411.538991.3789دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتصوير اشعاعي79جازانفني اشعةحسين محمد عبدهللا صميلي8193******

58.081.744459.8244البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المنجورطبيب مقيم اسنانحسين مطر حسين الخضاري6164******

62.41.738964.1389البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المحوىطبيب مقيم اسنانحسين يوسف بن محمد الشقاقيق5468******

66.34661.805668.1522البكالوريوسطب األسنان 86حوطه سديرطبيب مقيم اسنانحماد محمد عبدالعزيز التركي9086******

65.06661.866.8666البكالوريوسطب األسنان 86االحساءطبيب مقيم اسنانحمد عادل حمد الصالح2708******

62.961.864.76البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانحمد فارس محمد آل منجم8869******

69.01341.627870.6412البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمحمد مبارك احمد الهالبي2423******

65.289.416774.6967البكالوريوسالتمريض 80تمانياخصائي تمريضحمد ناصر بن علي آل الحارث1536******

63.441.894465.3344البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائي تمريضحمدان احمد بن حمدان الزهراني7666******

71.253412.244483.4978دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79نجرانفني تمريضحمدان محمد بن علي ال راكه8636******

74.561.876.36البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانحمزه صبري احمد شحاته6527******

64.42661.933366.3599البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانحمزه عبدالوهاب محمد طبيقي4864******

51.644.644456.2844البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمحمزه علي عبدالرحمن سيام2933******

70.61341.688972.3023البكالوريوسالسجالت الطبية 80طريفاخصائي معلوماتية صحيةحمود تركي الحميدي المطيري5593******

67.9466067.9466البكالوريوسصحة عامة 80الرياضاخصائي وبائياتحميد مسعد مسفر الحربي4216******

69.97341.972271.9456البكالوريوسالصيدلة االكلينيكية83شواقصيدلىحيدر علي بن عبدالوهاب الصحاف2667******

64.53341.738966.2723البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانحيدر محمد بن احمد النويصر9215******

75.521.894477.4144البكالوريوسالمختبرات الطبية 80االفالجاخصائي مختبرخالد ابراهيم محسن خواجي8770******

63.521.865.32البكالوريوسطب األسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانخالد احمد سعيد بافيل5538******

70.61344.775.3134البكالوريوسالصيدلة 83المحفرصيدلىخالد بن عايد بن عوض الشمري0258******

65.6065.6البكالوريوسعلوم التمريض80فيفااخصائي تمريضخالد جالس بن متعب الحربي9092******

69.0134069.0134البكالوريوسصحة عامة 80مساوياخصائي وبائياتخالد جزاء عيد الحربي0478******

64.5334064.5334البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانخالد حسن بن عبدهللا شيعان2249******

61.041.862.84البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانخالد حسين يحي الفيفي1210******

76.322.077878.3978البكالوريوسالمختبرات الطبية 80القويعيهاخصائي مختبرخالد رشاد رشيد الجابري1998******

63.282.016765.2967البكالوريوسعلوم التمريض80صامطهاخصائي تمريضخالد رشيد بن حمود العتيبي3230******

72.163.477875.6378البكالوريوسعلوم المختبرات الطبية80وادي ترجاخصائي مختبرخالد سالم سعد العماري6243******

66.77341.805668.579البكالوريوسطب األسنان 86الدمامطبيب مقيم اسنانخالد سعد خلوفه الشهري6430******

64.3681.944466.3124الماجستيرصحة عامة 80تبوكاخصائي وبائياتخالد سعود محيسن العنزي4412******

59.843.861163.7011البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86العجيليهطبيب مقيم اسنانخالد سفر فنيدان الحارثي8536******

62.323.744466.0644البكالوريوسطب األسنان 86عفيفطبيب مقيم اسنانخالد سليمان بن عبدهللا بن بالل5817******

61.76061.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانخالد شقير حمد العتيبي2409******

71.25342.788974.0423البكالوريوستغذية اكلينيكية80محايل عسيراخصائي تغذيةخالد طارق الحسين حكمي5702******

63.121.933365.0533البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانخالد طيب غشوم عقيلي5569******

65.70661.811167.5177البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86رابغطبيب مقيم اسنانخالد عبدالرحمن عبدهللا الشهري6617******

65.70664.761170.4677البكالوريوستقنية أشعة80طبرجلاخصائي تصوير طبقيخالد عبيد سليمان الحربي2762******

641.738965.7389البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانخالد علي ابن عبدالرحمن الشهري8601******

71.4666071.4666البكالوريوسالصيدلة 83حقلصيدلىخالد علي احمد الفيفي4079******

57.126.622263.7422البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانخالد علي بن سعيد بن جبعان7489******

66.564.783371.3433البكالوريوسعلوم التمريض80الوجهاخصائي تمريضخالد علي محمد طالب9177******

63.92063.92البكالوريوسصحة عامة 80القويعيهاخصائي وبائياتخالد فهد مسعد المطيري6047******

60.48060.48البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانخالد فيصل بن قليل الثبيتي5030******

65.38669.694475.081البكالوريوسالطب البشري 86الخرجطبيب مقيمخالد محمد بن عبدهللا القحطاني5840******

65.70661.805667.5122البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانخالد محمد وصل هللا الحربي7182******

63.921.805665.7256البكالوريوسطب األسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانخالد محمدالسالك محمدمصطفى الشنقيطي3058******

60.432060.432البكالوريوسطب األسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانخالد مربح عوض الرشيدي1130******

72.962.138975.0989البكالوريوسعلوم التمريض80ظلماخصائي تمريضخالد مطر زيد العتيبي5123******

65.49341.777867.2712البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانخالد يوسف عبدالقادر شيبةالحمد3463******

59.22.655661.8556البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانخليل ابراهيم محمد النعمي4481******
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55.041.627856.6678البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمدحام عبيد بن مسعر الشمري2680******

70.61344.888975.5023البكالوريوساشعة تشخيصية80الطائفاخصائي اشعةراشد عبدالمعطى عائض الثبيتي0175******

622.133364.1333البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانراكان أسامه معتوق كردي5263******

63.281.805665.0856البكالوريوسطب األسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانراكان سراج عوضه السليماني0659******

74.882.016776.8967البكالوريوسالمختبرات الطبية 80وادى الدواسراخصائي مختبرراكان شعيل عوض  هللا السواط8436******

59.68059.68البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86دومه الجندلطبيب مقيم اسنانراكان يوسف حمود السبيتي6062******

59.92059.92البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسنانرامي محمد علي الشهري8505******

66.66665.922272.5888البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانرائد رأفت اسعد غلمان9837******

63.3611.761175.1211البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانرائد سليم عبدالغني البالدي5005******

60.561.862.36البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمرائد هادي بن حسن العوامي0660******

59.68059.68البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86قبقابطبيب مقيم اسنانرضا محمد عبدالهادي خليفه7573******

63.2063.2البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانرضوان بكر ابوالسعود الحيدري9509******

67.62664.027871.6544البكالوريوسالعلوم االشعاعية80عرعراخصائي اشعةرعد فهد محمد الحارثي3817******

56.843.483360.3233البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الجوفطبيب مقيم اسنانرغدان عادل احمد حافظ0327******

55.1466055.1466البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمرمزي محمد محمد معشي2326******

64.85341.738966.5923البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخاصرهطبيب مقيم اسنانرياض عبيد بن عيد العنزي1065******

526.083358.0833البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمرياض محمد بن عبدهللا الحاجي7905******

62.881.805664.6856البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانريان احمد بن عبدهللا الحبشي1098******

73.28275.28البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80نجراناخصائي مختبرريان احمد عبده جيالن0899******

5611.933367.9333البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمريان بن محمد بن عبدالقادر صقعه2909******

66.4534066.4534البكالوريوسصحة عامة 80حائلاخصائي وبائياتريان سعود عزوان الحربي6815******

61.685.577867.2578البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائي تمريضريان عبدهللا بن علي المطيري8707******

56.884.561161.4411البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانريان محمد ريان باريان3944******

56.563.694460.2544البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمزايد احمد موسى الزهراني4731******

56.2329.266765.4987البكالوريوسالطب البشري 86نجرانطبيب مقيمزكريا عبدهللا بن عبدالمحسن الصعيليك0708******

66.98668.183375.1699البكالوريوستقنية التصوير الطبي80جدهاخصائي اشعةزياد احمد عطيه المالكي4094******

69.761.805671.5656البكالوريوسطب األسنان 86الخرجطبيب مقيم اسنانزياد طارق صالح فرج6358******

67.29.722276.9222البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80طريفاخصائي مختبرزياد عبد المحسن بريك الصباوي2440******

67.94661.805669.7522البكالوريوسطب األسنان 86الخرجطبيب مقيم اسنانزياد عوض بنيه الردادى2030******

65.17343.866769.0401البكالوريوسطب األسنان 86الخرجطبيب مقيم اسنانزياد محمد عبدهللا البراك0626******

61.363.866765.2267البكالوريوسطب األسنان 86المدرجطبيب مقيم اسنانزيد محمد بن زيد الضعيان7590******

65.28065.28البكالوريوسالتمريض 80عموداخصائي تمريضزين العابدين علي بن مسفر آل هتيله5272******

65.70661.627867.3344البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمساجد فؤاد احمد النقلي8222******

53.8326.438960.2709البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانسالم بن عبدالرحمن بن سالم السيف1634******

76.642.688979.3289البكالوريوساشعة تشخيصية80بيشهاخصائي اشعةسالم عبدالرحمن سالم الشهراني3506******

67.41343.370.7134البكالوريوساألشعة 80حقلاخصائي اشعةسالم محمد كندان آل معدل5304******

71.92544.883376.8087البكالوريوساشعة تشخيصية80طبرجلاخصائي اشعةسالم نازل حمود الشمري6306******

67.30664.466771.7733البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائي تمريضسامى بدر بن خلف العنزي0411******

75.2075.2البكالوريوسصحة عامة 80الرياضاخصائي وبائياتسامي حمود هالل الحربي8618******

65.06669.116774.1833البكالوريوستقنية التصوير الطبي80الغاطاخصائي اشعةسامي صالح علي المطيري0031******

62.641.805664.4456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانسطام ضيف  هللا سطام الحويفي7745******

56.0248.477864.5018البكالوريوسطب األسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانسطام عوض بن عواد العنزي0973******

61.0412.461173.5011البكالوريوسطب األسنان 86الدمامطبيب مقيم اسنانسعد صالح بن عبدهللا الغامدي6655******

58.881.860.68البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانسعد ضيف هللا سعد آل صله8151******

66.02661.805667.8322البكالوريوسطب األسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانسعد عتيق بن بخيت الغامدي8329******

59.841.644461.4844البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانسعود احمد سعيد القحطاني4341******

62.243.866766.1067البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانسعود خويلد سمران المطيري4823******

60.16060.16البكالوريوسالطب البشري 86بريدهطبيب مقيمسعود سعد بن هميجان المطيري2220******

63.921.961165.8811البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانسعود شعالن بن دخيل هللا العلياني8455******

59.922.755662.6756البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانسعود عبدالرحمن عياش جابي3545******

75.043.861178.9011البكالوريوسالصيدلة 83طريفصيدلىسعود عبيد هزاع الشمري4623******

69.97349.088979.0623البكالوريوساألشعة 80جدهاخصائي اشعةسعود علي عباد القرشي1579******

71.92544.883376.8087البكالوريوساشعة تشخيصية80طبرجلاخصائي اشعةسعود غازي قيران الشمري2549******

65.70661.867.5066البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانسعود فهد حبنان القحطاني0403******

65.81343.866769.6801البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانسعود فهد مطلق الحميدي6938******

70.61346.105676.719البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80مليجهاخصائي مختبرسعود محمد سعد الثبيتي7780******

74.249.033383.2733دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضمساعد صحيسعود مساعد عبيد العنزي7142******
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605.861165.8611البكالوريوسالتمريض 80فرساناخصائي تمريضسعيد بن حمد بن حسين آل بحري1832******

57.362077.36البكالوريوسالصيدلة 83حفر الباطنصيدلىسعيد بن عيسى بن حسين آل عبدرب النبي2881******

78.082.016780.0967البكالوريوسالمختبرات الطبية 80السعيرهاخصائي مختبرسعيد حسن حسين المالكي3358******

60.4060.4البكالوريوسصحة عامة 80بيشهاخصائي وبائياتسعيد خلوفه محمد االحمري1921******

62.967.811170.7711البكالوريوسالطب البشري 86خليصطبيب مقيمسعيد سالم بن سعيد الغامدي1390******

60.48060.48البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86نجرانطبيب مقيم اسنانسفر محمد عبدهللا آل زاحم5226******

60060البكالوريوسطب األسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانسلطان ابن علي ابن راقع ال الحسنيه5351******

64064البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانسلطان بن صالح بن سعد العنزي8230******

67.09345.7572.8434البكالوريوسالطب البشري 86تبوكطبيب مقيمسلطان حسن يحي عسيري8259******

65.06661.805666.8722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانسلطان سعود عبدالعزيز العقالي5530******

65.281.627866.9078البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمسلطان سعود عبدالعزيز عسلي8165******

57.761.627859.3878البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمسلطان سليمان صالح الشن0821******

66.13341.727867.8612البكالوريوسعلوم التمريض80عرعراخصائي تمريضسلطان ظافر بن محمد القحطانى8572******

69.65341.788971.4423البكالوريوساشعة تشخيصية80عرعراخصائي اشعةسلطان علي بن مهشبل المنتشري6440******

60060البكالوريوسطب األسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانسلطان فاضل بن شعيبي العقيدي8350******

61.008061.008البكالوريوسطب األسنان 86الجوفطبيب مقيم اسنانسلطان فالح بن صنيدح الرشيدي2131******

64.962.027866.9878البكالوريوسعلوم التمريض80طريفاخصائي تمريضسلطان قطنان عائض النفيعي7513******

74.49.494483.8944البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائي تمريضسلطان الفي سماح العنزي7824******

61.122.216763.3367البكالوريوسالطب البشري 86السليلطبيب مقيمسلطان مبارك ناصر الدوسري7792******

601.794461.7944البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمسلطان محمد ربيعان السلمى0183******

71.78661.688973.4755البكالوريوسالسجالت الطبية 80طريفاخصائي معلوماتية صحيةسلطان محمد فوزان بن شارخ3174******

57.048.483365.5233البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائي تمريضسلطان مصلح حسين الثقفي8552******

605.233365.2333البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانسلمان سعد بن سلمان الماجد8881******

70.414.627885.0278دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79جازانفني تمريضسلمان سعد محمد الزهراني5670******

64.10662.177866.2844البكالوريوسعلوم التمريض80فيفااخصائي تمريضسلمان سلطان بن عياد العصيمي1720******

64.321.627865.9478البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمسلمان عسل حنيف القحطاني5739******

59.681.861.48البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانسليمان عبد هللا بن سليمان الفريح9824******

76.641.922278.5622البكالوريوسالرعاية التنفسية80المدينةالمنورةاخصائي عالج تنفسيسليمان عبدهللا عبدالعزيز الشبانات1973******

55.0411.933366.9733البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمسمير محمد بن عيد الجهني0498******

60.961.805662.7656البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانسيف عبدالرحمن عيد الرشيدي3577******

61.841.805663.6456البكالوريوسطب األسنان 86عقله الصقورطبيب مقيم اسنانسيف عقيل حياوي الشمري5913******

61.362.444463.8044البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانشادي اسامه عبدالوهاب حلواني2678******

63.62.016765.6167البكالوريوسعلوم التمريض80صامطهاخصائي تمريضشاهر محمد قنيفذ العتيبي1262******

59.041.860.84البكالوريوسطب األسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانشرف ضياء بن علي الزيداني7842******

60060البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمشوقي ابراهيم محمد الحازمي1763******

63.283.688966.9689البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمصالح اسعد صالح الغامدي2195******

79.04079.04البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةصالح بن أحمد بن محمد الغامدي3466******

63.282.527865.8078البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمصالح حاتم صالح الفريجي9763******

58.43.005661.4056البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانصالح حسين صالح باحشوان3905******

63.21.865البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطرفية الشرقيةطبيب مقيم اسنانصالح رميح صالح الشتيوي2853******

60.88060.88البكالوريوسصحة عامة 80البطحاءاخصائي وبائياتصالح سليمان بن صالح الحربي4211******

71.78661.944473.731البكالوريوستغذية اكلينيكية80عرعراخصائي تغذيةصالح عبدهللا محمد العجيمي3575******

60.43.516763.9167البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ام غورطبيب مقيم اسنانصالح علي ساري الظفيري0094******

70.82667.205678.0322البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الجوفاخصائي مختبرصالح عوض بن غازي الحربي7482******

59.282.655661.9356البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانصالح مبارك احمد القحطاني8208******

69.33343.322272.6556البكالوريوساألشعة 80تبوكاخصائي اشعةصالح مبشر بن عيد المطيري9482******

62.56062.56البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانصالح محمد حزمي القرني2637******

68.69342.233370.9267البكالوريوسالعلوم االشعاعية80حقلاخصائي اشعةصالح محمد صالح البارقي4545******

62.323.305665.6256البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائي تمريضصالح محمد غالي الماضي8649******

58.81.961160.7611البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانصالح ضيدان فرحان الشمري5203******

76.322.178.42البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائي تمريضصالح علي حسين المالكي9083******

73.923.694477.6144البكالوريوسالعلوم االشعاعية80العيوناخصائي اشعةضياء احمد بن عبدهللا الشومري0562******

63.67.805671.4056البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمضياء عبدالعزيز بن محمد مختار1561******

63.841.966765.8067البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائي تمريضطارق احمد عبدهللا الزهراني1618******

61.761.961163.7211البكالوريوسطب األسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانطارق زيد محمد الجليفي0120******

71.89342.044473.9378البكالوريوسصحة األسنان80عرعراخصائي صحة ورعاية فم واسنانطارق عبدالقادر بن خلوفه العمرى5103******

65.706616.383382.0899البكالوريوسالصيدلة 83ينبعصيدلىطارق عويمر عمر الطلحي1102******
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68.58662.494471.081البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانطارق مشبب عبدهللا السرحاني8109******

61.041.805662.8456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانطالل الحسين ابراهيم خواجي1888******

70.642.116772.7567البكالوريوسصحة عامة 80الرياضاخصائي وبائياتطلق قاعد طلق العتيبي0135******

52.2666052.2666البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمطه جاسم بن احمد آل مغيص1748******

71.57342.788974.3623البكالوريوساشعة تشخيصية80القنفذهاخصائي اشعةظافر حسين بن محمد حمدي2130******

71.04071.04البكالوريوسصحة عامة 80ابهااخصائي وبائياتظافر محمد ظافر الشهري4964******

65.682.161167.8411البكالوريوس علوم صحية80القويعيهاخصائي صحة عامةعابد مهدى بن عابد النتاف9474******

66.242086.24دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79القرياتفني تمريضعادل بن خضر بن عبداللطيف الشريف0952******

73.12073.12البكالوريوسالصيدلة 83قصيباءصيدلىعادل حسن عيدروس عتين5897******

66.61618.922285.5382دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79تبوكفني تمريضعادل خلف نشاء الرشيدي7249******

78.47.133385.5333البكالوريوسالتمريض 80السليلاخصائي تمريضعادل عبدالخالق حمد الهندي9777******

65.49341.961167.4545البكالوريوسطب األسنان 86الزلفىطبيب مقيم اسنانعادل عبيد سالم البلوي3482******

641.627865.6278البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعادل فهد بن جارهللا الزهراني5455******

65.70663.688969.3955البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعادل مبروك بركه السفري5725******

71.14664.088975.2355البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائي تمريضعاطف سعد قياض الرويلي4814******

58.64058.64البكالوريوسالطب البشري 86الهداطبيب مقيمعاطف طارق عاطف الفتياني5940******

61.25.388966.5889البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائي تمريضعاطف محمد علي األحمري3857******

59.6059.6البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تيماءطبيب مقيم اسنانعامر عبدهللا علي الشهري9403******

62.44.627867.0278البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانعايد فالح بن صنيدح الرشيدي2172******

58.322.672260.9922البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الهدودطبيب مقيم اسنانعايض ابن سلطان ابن محمد القحطاني0532******

61.681.863.48البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانعائض سعيد بن سعيد الشهراني3150******

605.233365.2333البكالوريوسطب األسنان 86الخاصرهطبيب مقيم اسنانعبد هللا حميد عواد الشمرى2493******

65.921.805667.7256البكالوريوسطب األسنان 86الرين االعلىطبيب مقيم اسنانعبداالله عبدهللا ظافر القحطاني8501******

70.82666.033376.8599البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83القويعيهصيدلىعبداالله نداء عياد الشمري1173******

59.763.866763.6267البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمعبدالحكيم هادي بن عبدالخالق الشهري2455******

65.81341.961167.7745البكالوريوسطب األسنان 86حوطه بنى تميمطبيب مقيم اسنانعبدالحميد عبدالمحسن بن محمد العضيب0152******

62.96062.96البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدالخالق جميل بن محمد السلمان2568******

522.494454.4944البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الرفاعي0397******

71.14664.027875.1744البكالوريوسالعلوم االشعاعية80مكةالمكرمةاخصائي اشعةعبدالرحمن ابراهيم محمد عباس1109******

66.13341.867.9334البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البدائعطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن أحمد بن عبدالرحمن الجطيلي6124******

52.58661.972254.5588البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن أحمد بن محمد عسيري1811******

59.685.927865.6078البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن بدر ابن دبيان العتيبي5878******

60.41.972262.3722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن بن مسفر بن حسين القحطاني9172******

63.761.972265.7322البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن ثابت محمد عسيري5756******

59.762.672262.4322البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن حسين بن سعيد القحطاني3384******

61.68061.68البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن حسين عبدهللا خبراني5578******

65.81343.861169.6745البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدمامطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن خالد بن عيسى العيسى2845******

65.0666065.0666البكالوريوسصحة عامة 80حفر الباطناخصائي وبائياتعبدالرحمن زايد بن عويض المطيري7218******

62.16062.16البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن زهير حسن مرسى9477******

71.68273.68البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83عفيفصيدلىعبدالرحمن زيد عبدالرحمن الفيصل1914******

66.34661.805668.1522البكالوريوسطب األسنان 86الخرجطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن سعود عبدالرحمن الحاتم5655******

64.42661.855666.2822البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن سعود عوض المطيري7615******

69.36817.386.668دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79الرياضفني تمريضعبدالرحمن سمران سمير المطيري6186******

61.841.611163.4511البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الحوشاني7062******

63.61.805665.4056البكالوريوسطب األسنان 86ام حزمطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الشقاري9490******

66.34661.738968.0855البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القويعيهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العثمان1533******

623.011165.0111البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبدالغني محمدجميل سرحان6390******

63.23.866767.0667البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن عبدالقادر ابراهيم جمعه7082******

71.4666071.4666البكالوريوسعلوم اشعة80الجوفاخصائي اشعةعبدالرحمن عبدهللا سليمان السديس9451******

60.485.994466.4744البكالوريوسالبصريات 80طبرجلاخصائي بصرياتعبدالرحمن عبدهللا علي الحجيلي6983******

68.6934068.6934البكالوريوسصحة عامة 80الرياضاخصائي وبائياتعبدالرحمن عبدهللا علي بن وهق0701******

54.7211.644466.3644البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمعبدالرحمن عبدهللا محمد الشهري3506******

61.281.863.08البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن عبدهللا محمد العنزي9270******

56.24056.24البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالرحمن عدنان علي ابوخشبه4758******

58.242.655660.8956البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن علي بن مكي القبي8778******

57.281.577858.8578البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمعبدالرحمن علي جبران والبي0491******

68.37343.877872.2512البكالوريوساشعة تشخيصية80الوجهاخصائي اشعةعبدالرحمن عيضه سالم حمدان4848******
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566.105662.1056البكالوريوسصحة عامة 80العويقيلهاخصائي صحة عامةعبدالرحمن فهد صالح الدغيثر8438******

62.84062.84البكالوريوسطب األسنان 86تربهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن فهران عامر الشهري4665******

58.41.961160.3611البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86طبرجلطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن فهيد عبدالرحمن الرعوجي8947******

64.21341.6565.8634البكالوريوستقنية التخدير80الدماماخصائي تخديرعبدالرحمن محمد احمد االسمري7487******

69.33342.016771.3501البكالوريوسعلوم اشعة80عرعراخصائي اشعةعبدالرحمن محمد صالح المالكي0482******

59.63.522263.1222البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن محمد عبدالرحمن المبارك5201******

66.883.861170.7411البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن محمد عبدهللا الشبالن7413******

64.74661.961166.7077البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن محمد عبدهللا بن بصيص6288******

76.82.2579.05البكالوريوسالعلوم االشعاعية80المدينةالمنورةاخصائي اشعةعبدالرحمن محمد عبدالمطلب الخيبري4894******

66.883.688970.5689البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمعبدالرحمن مطلق هالل النفيعي3433******

65.49341.611167.1045البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن نزال سليمان العنزي7600******

79.041.944480.9844البكالوريوستغذية اكلينيكية80بريدهاخصائي تغذيةعبدالرحمن هليل بن حمدان الحربي3733******

56.647.805664.4456البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالرحمن هيثم بن عبدهللا بوقس2896******

70.61345.933376.5467البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمعبدالرحيم عبدهللا بن محمد المبارك8773******

60.32060.32البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسنانعبدالرحيم علي محمد القرني6841******

68.813.266782.0667البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80الرياضاخصائي مختبرعبدالرحيم محمد نزال العنزي8081******

58.81.627860.4278البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمعبدالرحيم مشبب بن يحي حمحوم1532******

71.78661.916773.7033البكالوريوساشعة تشخيصية80الدماماخصائي اشعةعبدالسالم جميعان شاكر الشمري3493******

67.73341.627869.3612البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالسالم عثمان علي السهيمي2960******

72.87.183379.9833البكالوريوسالمختبرات الطبية 80طريفاخصائي مختبرعبدالسالم محمد عبدهللا الشرارى2680******

60.161.855662.0156البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحسوطبيب مقيم اسنانعبدالسالم مسعد بن عوض العنزي8613******

61.281.738963.0189البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز ابراهيم بن احمد المزروع9576******

65.921.867.72البكالوريوسطب األسنان 86االحساءطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز ابراهيم بن عبدهللا العلي5531******

75.210.933386.1333دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتقنية المختبرات الطبية79الرياضفني مختبرعبدالعزيز احمد بن حنش الزهراني0683******

67.73341.627869.3612البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمعبدالعزيز احمد مسفر ال زاهر9350******

59.442.605662.0456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز بن علي بن حسين القحطاني7899******

69.769.872279.6322البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائي تمريضعبدالعزيز جبر سالم الجهنى7134******

73.283.477876.7578البكالوريوسالمختبرات الطبية 80طريفاخصائي مختبرعبدالعزيز حماد حمدان الصواط0913******

64.53348.444472.9778البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائي تمريضعبدالعزيز حمد بن علي آل راكه1482******

52.08052.08البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز حمد ناصر المحرج4794******

60.81.744462.5444البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز سعود بن سلمان آل لباد3817******

606.861166.8611البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز سعيد محمد الشهراني5281******

69.22663.188972.4155البكالوريوساألشعة 80الجوفاخصائي تصوير طبقيعبدالعزيز سعيد محمد العريفي0786******

60.725.683366.4033البكالوريوسالطب البشري 86الليثطبيب مقيمعبدالعزيز سليمان بكر امام5897******

67.52067.52البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز صالح محمد اليويسف3994******

59.681.861.48البكالوريوسطب األسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عادل عبدهللا المرشود9431******

70.48.088978.4889البكالوريوسالمختبرات الطبية 80تميراخصائي مختبرعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الحمد3632******

58.729.866768.5867البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز عبدالرحمن فيحان العتيبي9708******

56.643.866760.5067البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الوجهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز كابلي9777******

65.2065.2البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86ابهاطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عبدهللا معجب الشهراني8367******

51.843.422255.2622البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز عبدالمجيد دخيل هللا المالكي0637******

66.56066.56البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخاصرهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز علي فارس العصيمي1474******

61.68061.68البكالوريوسصحة عامة 80ابهااخصائي وبائياتعبدالعزيز علي محمد الشهراني6286******

63.681.727865.4078البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز علي محمد المشيقح0256******

58.961.738960.6989البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الوجهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عوض ابن محمد القحطاني0948******

60.47.844468.2444البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز غرم هللا ابن مسفر الغامدي9433******

68.58662.788971.3755البكالوريوستقنية االجهزة الطبية80املجاخصائي اجهزة طبيةعبدالعزيز غسان ابراهيم العمر2817******

69.65341.805671.459البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جدهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز فريد حمزه مير السليماني8349******

76.161.944478.1044البكالوريوستغذية اكلينيكية80رابغاخصائي تغذيةعبدالعزيز فهيد عليق النصيري7140******

61.443.688965.1289البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز محمد بن سالم القحطاني7356******

72.96072.96البكالوريوستغذية اكلينيكية80تبالهاخصائي تغذيةعبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز المناحي5674******

62.64062.64البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد بن مشعان الرويلي3073******

60060البكالوريوسطب األسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الظفيري9266******

68.5866068.5866البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جدهطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز خفاجى4921******

77.761.883379.6433البكالوريوسالصيدلة 83مكةالمكرمةصيدلىعبدالعزيز محمد عبدهللا الزهراني1947******

56.8056.8البكالوريوسالطب البشري 86الخرجطبيب مقيمعبدالعزيز محمد علي الناصر3455******

73.441.727875.1678البكالوريوسالصيدلة 83وادي ترجصيدلىعبدالعزيز محمد مشبب ال يحيا7440******
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63.281.961165.2411البكالوريوسطب األسنان 86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز مخلف بن جدوع العنزي3430******

61.123.744464.8644البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز مرزوق بن سعد الغوازي0517******

68.58662.655671.2422البكالوريوسعلوم اشعة80الوجهاخصائي اشعةعبدالعزيز مسعد مارق الحربي1101******

601.972261.9722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بني عمروطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز مشبب عبدهللا أبوقحاص8978******

61.521.627863.1478البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمعبدالعزيز يحي سعيد عائض7859******

75.362.127877.4878البكالوريوسالمختبرات الطبية 80وادي ترجاخصائي مختبرعبدالعزيز يحي علي االعجم9032******

58.321.633359.9533البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالغني عبدالعزيز عبدالغني الزمزمي4797******

58.96058.96البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالغني عمر عبدالغني كابلي2519******

57.281.983359.2633البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالغني محمد عبدالغني دويخ5059******

62.161.863.96البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعبدالقادر احمد عبدالقادر بافقيه3040******

73.65.516779.1167البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةعبدالكريم مطر نامي المطيري4542******

60.72060.72البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86قذانهطبيب مقيم اسنانعبدالكريم معيض جمعان الزهراني2064******

61.76061.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدالكريم منصور طريخم الشمراني1558******

605.233365.2333البكالوريوسطب األسنان 86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانعبداللطيف غازي عبدهللا الرشيدي9109******

60.321.961162.2811البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانعبداللطيف فرحان سميحان الرويلي9833******

60060البكالوريوسالطب البشري 86روضة الحسوطبيب مقيمعبدهللا ابراهيم بن عبدهللا المطلق8015******

59.123.522262.6422البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدهللا ابراهيم صالح الربدي4056******

61.922.494464.4144البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدهللا ابراهيم عبدهللا بن جماز8663******

77.122.044479.1644البكالوريوسطب المختبرات80بيشهاخصائي مختبرعبدهللا ابراهيم محمد الزهراني7309******

68.58661.627870.2144البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمعبدهللا احمد بن عبدهللا الشمراني4971******

58.961.627860.5878البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدهللا اسامه عبدهللا باحنان1745******

68.162.116770.2767البكالوريوساألشعة 80العيساويةاخصائي اشعةعبدهللا بصري عبدهللا الرشيدي3445******

78.729.494488.2144البكالوريوسالتمريض 80الغاطاخصائي تمريضعبدهللا بن عبيد بن عبدهللا الحربي1179******

61.523.833365.3533البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدهللا حزاب ثاني الريس6940******

65.1734065.1734البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانعبدهللا حسن بن ابكر جميل1811******

55.46668.622264.0888البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعبدهللا حسن دخيل الحازمي6154******

71.89344.027875.9212البكالوريوسعلوم المختبرات والتقنية اإلكلينيكية80تثليثاخصائي مختبرعبدهللا حسن رداد الحميدي0774******

61.041.616762.6567البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانعبدهللا حسين سالم ال سالم8188******

72.81.888974.6889البكالوريوساألشعة 80ساجراخصائي اشعةعبدهللا حسين علي الزهراني3928******

71.57344.094475.6678البكالوريوسالصيدلة 83ابهاصيدلىعبدهللا حسين علي الوادعي2380******

61.36061.36البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانعبدهللا حمد ياسين المقعدي7441******

69.8561.916771.7727البكالوريوساشعة تشخيصية80عرعراخصائي اشعةعبدهللا حمود عبدهلل القباع0789******

71.042.322273.3622البكالوريوسالعلوم االشعاعية80عرعراخصائي اشعةعبدهللا حمود قاسم العنزي8847******

63.6063.6البكالوريوسالطب البشري 86ينبعطبيب مقيمعبدهللا حميد عبيدهللا الغانمي8857******

621.805663.8056البكالوريوسطب األسنان 86ظلمطبيب مقيم اسنانعبدهللا خالد عبدهللا الباز9581******

57.043.866760.9067البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدهللا رشيد رشيد الصاعدي5654******

62.41.805664.2056البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانعبدهللا زياد بن عبدهللا الفايز4837******

61.04061.04البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانعبدهللا سعيد شارع البقمي7563******

62.08062.08البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدهللا سلطان مجري العتيبي6484******

61.523.866765.3867البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانعبدهللا سمير عبدهللا كعكي4977******

71.36071.36البكالوريوسهندسة طبية حيوية80الجوفاخصائي اجهزة طبيةعبدهللا صالح بن سبالن اليامي5346******

55.2647.638962.9029البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانعبدهللا صالح منيع البالع5995******

73.2882.072275.3602الماجستيرالعلوم الطبية الحيوية80عرعراخصائي مختبرعبدهللا طاهر بن الطرقي العنزي1523******

74.724.038978.7589البكالوريوسالمختبرات الطبية 80المجمعهاخصائي مختبرعبدهللا عبدالرحمن بن رويحل العنزي1785******

61.92061.92البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86العالطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبدالعزيز بن عبدالكريم الناصر6961******

66.13344.722270.8556البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائي تمريضعبدهللا عبدالعزيز زيد السهلي8428******

65.61.611167.2111البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبدالعزيز علي الشبرمي7206******

67.0934067.0934البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبدالقادر عبدهللا كوير4752******

63.27.133370.3333البكالوريوسالعلوم االشعاعية80القرياتاخصائي اشعةعبدهللا عبدالكريم صالح الحميد6150******

59.521.933361.4533البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبده علي خرمي4468******

67.41349.655677.069البكالوريوساشعة تشخيصية80مكةالمكرمةاخصائي اشعةعبدهللا علي بن عبدالوهاب الشريف6594******

71.57343.188974.7623البكالوريوساألشعة 80تبالهاخصائي اشعةعبدهللا علي عبدهللا االسمري4861******

69.97344.027874.0012البكالوريوسالعلوم االشعاعية80بلجرشىاخصائي تصوير طبقيعبدهللا علي عبدهللا الغامدي5638******

51.84051.84البكالوريوسالطب البشري 86المضهطبيب مقيمعبدهللا علي عبدهللا القحطاني5503******

62.321.864.12البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمعبدهللا علي قاسم شبعاني3002******

62.161.933364.0933البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانعبدهللا علي محمد حكمي0812******

58.163.866762.0267البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86العالطبيب مقيم اسنانعبدهللا عمر يوسف يوسف8500******
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74.881.961176.8411البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80نجراناخصائي مختبرعبدهللا فرحان بن حامد الشهري5378******

58.481.860.28البكالوريوسطب األسنان 86بجدهطبيب مقيم اسنانعبدهللا فالح حسين الحربي3961******

51.1046.266757.3707البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدهللا فهد معال الشريف8613******

60.81.972262.7722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدهللا فؤاد ادريس عباق3704******

60.64060.64البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمعبدهللا كمال سعيد كبرة7979******

59.521.738961.2589البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانعبدهللا محمد بن عبدهللا العوفي5304******

64.6087.072271.6802البكالوريوساشعة تشخيصية80الجوفاخصائي اشعةعبدهللا محمد حسن الغصوني1266******

66.77348.461175.2345البكالوريوسالعلوم االشعاعية80تميراخصائي اشعةعبدهللا محمد عبدهللا الرويس5197******

60.081474.08البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمعبدهللا محمد عبدهللا الغامدي6532******

52.3734052.3734البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدهللا محمد عوض القرني0025******

66.6666066.6666البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدهللا مملوح مدله الرشيدي8020******

61.61.863.4البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانعبدهللا مهدي بن سعود ال الحارث8334******

72.962.333375.2933البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الدماماخصائي اشعةعبدهللا موسى يحى الفيفي6407******

70.61341.972272.5856البكالوريوسالصيدلة 83البدعصيدلىعبدهللا ناجي محمد القطان1824******

77.761.916779.6767البكالوريوساألشعة 80الباحهاخصائي اشعةعبدهللا ناصر حمد اليامي9021******

76.82.811179.6111البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الدوادمىاخصائي مختبرعبدهللا ناصر مرزوق العتيبي7120******

602.888962.8889البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانعبدهللا نايف صالح مالفخ7862******

63.04265.04البكالوريوسصحة عامة 80العجاجهاخصائي وبائياتعبدهللا نزال بن عبدهللا المطيري8911******

59.521.627861.1478البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالمجيد احمد صالح الزهراني7648******

66.889.316776.1967البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائي تمريضعبدالمجيد بداي بن عواض العتيبي8687******

61.62.494464.0944البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عفيفطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد حميد حماد العتيبي0780******

60.608060.608البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد رباح فاتق المطيري8641******

64.64064.64البكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيططبيب مقيمعبدالمجيد عايض سعيد ال هاشم5939******

68.05341.6569.7034البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد عبدالرحمن بن محمد الضبيب1497******

58.64058.64البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمعبدالمجيد عبدهللا عبدالرحمن ابوهبشه6905******

68.6934068.6934البكالوريوسصحة عامة 80حفر الباطناخصائي وبائياتعبدالمجيد فهد فياض العديم0910******

65.61.811167.4111البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الهداطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد مشبب عايض القحطاني4624******

62.163.861166.0211البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانعبدالمحسن حسين بن علي االمير7392******

63.123.866766.9867البكالوريوسطب األسنان 86الحريقطبيب مقيم اسنانعبدالمحسن عبدالرحمن علي الزوير0296******

60.722.494463.2144البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهطبيب مقيم اسنانعبدالمحسن محمد عبدالمحسن األحمد1720******

58.481.860.28البكالوريوسطب األسنان 86الجوفطبيب مقيم اسنانعبدالملك عبدالعزيز بن يوسف الطاهر8065******

58.241.633359.8733البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمعبدالملك محمد بن صالح الغامدي5249******

63.841.961165.8011البكالوريوسطب األسنان 86الرفيعهطبيب مقيم اسنانعبدالملك محمد سعد المانع8774******

61.041.627862.6678البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالهادي سالم عبدالهادي طويرقي9275******

63.92063.92البكالوريوسصحة عامة 80القنفذهاخصائي وبائياتعبدالهادي سليم سالم المطرفي3564******

63.68063.68البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانعبدالهادي محمد بن علي البندر7052******

75.2075.2البكالوريوسعلوم التمريض80بيشهاخصائي تمريضعبدالواحد ابراهيم سعود الهويمل3653******

69.22662.655671.8822البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانعبدالوهاب هادي عون القحطاني0170******

66.721.594468.3144البكالوريوسإدارة الرعاية الصحية80تبالهاخصائي صحة عامةعبود فهد بن حسين القحطاني8693******

60.0565.238965.2949البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانعثمان سعيد بن عثمان السيد4928******

71.683.972275.6522البكالوريوسعلوم المختبرات السريرية80نجراناخصائي مختبرعدنان سعود يحياء العازمي8374******

6411.938975.9389البكالوريوساشعة تشخيصية80جدهاخصائي اشعةعدي سعيد احمد باسعد5007******

65.7066065.7066البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعزام عبدهللا بن تركي التركي5582******

75.042.277.24البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةعزيز احمد محمد اليامي0748******

62.16062.16البكالوريوسصحة عامة 80ابهااخصائي وبائياتعطيه عبدهللا بن عطيه الغامدي4594******

62.321.864.12البكالوريوسالطب البشري 86بريدهطبيب مقيمعقال بشر بن عقأل الشمري2104******

66066البكالوريوسطب األسنان 86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانعقيل موسى حجي المطاوعه0501******

68.26661.627869.8944البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمعالء عادل بن محمد السلمان5232******

60060البكالوريوسطب األسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانعالء عبدهللا بن علي الحاجي3689******

68.0534068.0534البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائي تمريضعالء مضحي سليمان الشمري9226******

58.961.738960.6989البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بلقرنطبيب مقيم اسنانعلوي علي ابراهيم حكمي5507******

604.811164.8111البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86ثريبانطبيب مقيم اسنانعلى بن عبدهللا بن محمد الشمراني0822******

61.76061.76البكالوريوسطب األسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانعلى حسن علي قواص0275******

56.562.688959.2489البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعلي احمد بن علي الزهراني3793******

64.1066064.1066البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانعلي أحمد علي آل بوكافته9599******

60.242.672262.9122البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانعلي بن حسن بن محمد آل مياد1073******

75.882.072277.9522الماجستيرالعلوم الطبية الحيوية80السعيرهاخصائي مختبرعلي بن محمد بن فرحان الفرحان1462******
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601.972261.9722البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمعلي حسن بن طاهر الحداد6764******

59.361.961161.3211البكالوريوسصحة عامة 80الزرقاخصائي وبائياتعلي حسن عامر حريصى6661******

61.6061.6البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانعلي حسن يحي عسيري7544******

78.46.522284.9222البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةعلي حسيان االقعم العنزي6885******

77.92077.92البكالوريوستغذية اكلينيكية80الجوفاخصائي تغذيةعلي خلف بن علي المطيري5281******

71.89341.644473.5378البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الخفجىاخصائي اشعةعلي خليل بن عبدالعلي آل حماده3627******

69.121.944471.0644البكالوريوستغذية اكلينيكية80محايل عسيراخصائي تغذيةعلي راشد محمد القزالن6495******

71.1442.083373.2273البكالوريوسصحة الفم واألسنان80عرعراخصائي صحة ورعاية فم واسنانعلي رجاء بن ظافر آل معجبه5524******

60.961.862.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حجرطبيب مقيم اسنانعلي سليمان بن علي الصايغ4404******

63.761.6565.41البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعلي سليمان عبدالعزيز الخريف0165******

63.281.865.08البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86ينبعطبيب مقيم اسنانعلي عبدالرحمن علي الشهري4031******

62.161.855664.0156البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الركنهطبيب مقيم اسنانعلي عبدهللا على الرميح1710******

63.361.961165.3211البكالوريوسطب األسنان 86الحصاةطبيب مقيم اسنانعلي عوض بن محمد الشهري2231******

62.081.933364.0133البكالوريوسطب األسنان 86ابهاطبيب مقيم اسنانعلي عيسى احمد عسيري1640******

60.083.866763.9467البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانعلي غريب علي التميمي1397******

71.683.416775.0967البكالوريوساألشعة 80وادي ترجاخصائي اشعةعلي فرج بن علي اليامي0784******

60.56060.56البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانعلي محمد بن أحمد الشهراني4738******

63.281.855665.1356البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القوارةطبيب مقيم اسنانعلي محمد بن علي البركات6649******

64064البكالوريوسطب األسنان 86وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانعلي محمد بن علي الدوسري8860******

61.041.738962.7789البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانعلي محمد بن علي المؤمن9490******

69.65341.627871.2812البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعلي محمد بن علي باشميل5780******

69.22661.627870.8544البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعلي محمد شوعي الشبيلي9910******

62.45.7568.15البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعلي محمد علي المطوع2330******

61.52061.52البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانعلي محمد علي نهاري7272******

75.521.838977.3589البكالوريوسالصيدلة 83رابغصيدلىعلي يحي علي بن شاهر8467******

62.481.933364.4133البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانعلي يحيى جردي مباركي9278******

65.81341.867.6134البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانعماد حسين محمد حبيب هللا0406******

79.04079.04البكالوريوسصحة عامة 80بريدهاخصائي وبائياتعمار ابراهيم بن عبدهللا القنيعير4669******

70.82661.972272.7988البكالوريوسعلوم التمريض80بيشهاخصائي تمريضعمار سليمان ابن عبدالرحمن الموتان7572******

64.641.933366.5733البكالوريوسطب األسنان 86الطوالطبيب مقيم اسنانعمار ضيف  هللا علي حمدي4711******

56.42.144458.5444البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمعمار عبدهللا مديش بجوي4743******

70.081.972272.0522البكالوريوسالصيدلة 83نجرانصيدلىعمار علي بن محمد الشمالن1247******

63.445.727869.1678البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعمار ماجد ابن عبدالفتاح رجب0493******

65.61.622267.2222البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86ينبعطبيب مقيم اسنانعمار محمود عبدهللا الدر3233******

60060البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمعمار مصطفى بن احمد الحاجي7234******

69.33341.855671.189البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعمر احمد بن نيال سليمان6709******

65.81347.166772.9801البكالوريوساشعة تشخيصية80ابوراكهاخصائي اشعةعمر احمد محمد الخيرى7702******

71.24.127875.3278البكالوريوسإدارة الرعاية الصحية80الرياضاخصائي صحة عامةعمر بن حامد بن غالب الحربي6471******

64.74661.805666.5522البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانعمر خالد فهد القسومي3822******

72.32072.32البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانعمر سعد علي القحطاني1408******

58.081.627859.7078البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمعمر صابر عابد مرغالني2727******

61.923.616765.5367البكالوريوسصحة عامة 80حائلاخصائي وبائياتعمر عبدالعزيز علي العجالن7694******

62.561.805664.3656البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانعمر عبدهللا عايد الشمري7293******

60.81.961162.7611البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86دومه الجندلطبيب مقيم اسنانعمر عواد عتيق الزارع0969******

68.488.522277.0022دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78جازانمساعد صحيعمر فريح خليف الشمري2056******

58.243.855662.0956البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرمهطبيب مقيم اسنانعمر محمد محمد حامد ابو نواس9040******

58.321.860.12البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانعمرو اسامه خيري االغا8521******

60.965.5566.51البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمعمرو جميل محمد اربعين1650******

59.281.861.08البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانعمرو مبارك محمد الحصيني4877******

63.361.933365.2933البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانعمرو محمد علي جلي8449******

61.04061.04البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الثنيهطبيب مقيم اسنانعوض سعيد عوض آل السحامي8540******

62.243.866766.1067البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعوض محمد سعيد الشهري5871******

57.921.859.72البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمعياش سعود عياش الرشيدي7981******

69.65342.038971.6923البكالوريوساشعة تشخيصية80الوجهاخصائي اشعةعيسى احمد اسماعيل مدخلي7843******

76.642.333378.9733البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةغازي بن راشد بن عبدالرحمن الرشيد4619******

68.483.688972.1689البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمغيث عبدهللا محمد المالكي1491******

63.521.627865.1478البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمفارس احمد ابن حامد الثمالي6664******
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66.77341.868.5734البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانفارس سروري بن محمدعلي بنتن9173******

70.9334070.9334البكالوريوسعلوم التمريض80بيشهاخصائي تمريضفارس سعد بن عبدهللا بن هويمل9768******

61.683.866765.5467البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفارس عبدالفتاح مصلح الدين الصوفي8872******

63.36265.36البكالوريوسصحة عامة 80حائلاخصائي وبائياتفارس عبدهللا سبيل الحربي2422******

58.885.905664.7856البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانفارس عبدهللا سليمان العبداني0314******

67.842.494470.3344البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانفارس عبدالهادي محمد بن سالم6504******

53.22661.983355.2099البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمفارس محمدفوزي محمدسعيد مرغالني3927******

63.441.805665.2456البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفارس نبيل عبدالحميد خير الدين4093******

59.522.044461.5644البكالوريوسصحة عامة 80الباحهاخصائي وبائياتفايز صالح محمد الغامدي3335******

60.41.805662.2056البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المهدطبيب مقيم اسنانفراس خالد بن عبدالرحمن الردادي5348******

52.3921.544453.9364البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمفراس فهد محمد الجربوع0215******

64.2134064.2134البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانفراس وليد خالد شيخ7722******

58.322.616760.9367البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانفرحان عبدالرحمن منور المخلفى8917******

77.61.944479.5444البكالوريوستغذية اكلينيكية80حائلاخصائي تغذيةفرحان نايف مشعان المطيري5439******

73.8886.9580.838البكالوريوساشعة تشخيصية80بريدهاخصائي اشعةفالح نزال فهيد الشمري5274******

66.643.6570.29البكالوريوس علوم صحية80السليلاخصائي صحة عامةفهاد باني دغش البقمي9019******

61.923.694465.6144البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمفهد ابراهيم بن حمد الجديبي4022******

66.98661.972268.9588البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانفهد احمد حامد العجمه3881******

57.843.866761.7067البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانفهد احمد عبدهللا االحمدي7796******

71.46663.894475.361البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80نجراناخصائي مختبرفهد حسن مريزيق الصاعدي4639******

58.163.516761.6767البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانفهد حمد حامد المرواني6457******

58.244.377862.6178البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانفهد حميد حماد العتيبي0814******

72.96072.96البكالوريوسالصيدلة 83بيشهصيدلىفهد راجح سعيد المالكى2946******

61.76061.76البكالوريوسصحة عامة 80الشعبهاخصائي صحة عامةفهد رجا بن حميدي المطيري4104******

62.8818.205681.0856البكالوريوسالتقنية الطبية 80بلجرشىاخصائي مختبرفهد سعد ابن منصور الصوفى0193******

58.561.738960.2989البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانفهد سعدهللا بن عقيل السلمي7416******

682.105670.1056البكالوريوسإدارة الرعاية الصحية80الجوفاخصائي صحة عامةفهد سعيد احمد القحطاني5763******

63.28063.28البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86باللسمرطبيب مقيم اسنانفهد سعيد ناصر االسمري0986******

78.241.977880.2178البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةفهد سليمان صلبي الحربي6414******

61.0165.405666.4216البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانفهد عبدالرحمن براهيم الشمري2992******

66.13341.805667.939البكالوريوسطب األسنان 86المجمعهطبيب مقيم اسنانفهد عبدالعزيز مهيزع المهيزع3743******

63.521.961165.4811البكالوريوسطب األسنان 86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانفهد عبدهللا محمد القحطاني4119******

70.081.805671.8856البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانفهد عبدهللا محمد آل داود5948******

65.281.805667.0856البكالوريوسطب األسنان 86ابهاطبيب مقيم اسنانفهد محمد سليمان البديري5175******

62.561.805664.3656البكالوريوسطب األسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانفهد مسفر مسفر الغامدي6950******

66.884.027870.9078البكالوريوسالعلوم االشعاعية80طبرجلاخصائي اشعةفهد مصلح حامد الطويرقي5984******

60.321.805662.1256البكالوريوسطب األسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانفهد منصور بخيت التمساح9763******

59.6059.6البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمفهد موسى جومان واصلي7738******

56.561.633358.1933البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمفهر محمد بن يعقوب التركستاني7320******

71.048.972280.0122البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83قريه العلياصيدلىفهيد عوض شداد المطيري8551******

64.85341.855666.709البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانفواز محمد بن عدل العتيبي5731******

48.962.655651.6156البكالوريوسالطب البشري 86الدربطبيب مقيمفيصل احمد عبدهللا العكاسي5586******

57.289.505666.7856الماجستيرالتمريض 80ثادقاخصائي تمريضفيصل برجس ضيف  هللا المطيري0901******

58.563.866762.4267البكالوريوسطب األسنان 86قفارطبيب مقيم اسنانفيصل ثامر مقبل العنزي6305******

64.42669.866774.2933البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمفيصل حسن امين خداوردي0681******

62.561.864.36البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمفيصل حمد عبدهللا سيف6930******

61.281.855663.1356البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانفيصل سعد جايز الحربي2439******

71.041.961173.0011البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانفيصل سليمان حمد الهديان6536******

60.643.866764.5067البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمفيصل عبدالعزيز هاشم المجايشي5577******

602.972262.9722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهطبيب مقيم اسنانفيصل عبدهللا عواد حلواني3015******

65.281.855667.1356البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانفيصل عبيد بن عامر الحربي6676******

63.361.805665.1656البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفيصل عوض سعيد العوبثاني8747******

62.721.805664.5256البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفيصل فهد فراج السهلي4742******

71.68071.68البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائي تمريضفيصل فهد يحياء العنزي6676******

60.081.738961.8189البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المهدطبيب مقيم اسنانفيصل محمد سعيد الشهراني5351******

65.38664.0569.4366البكالوريوسطب األسنان 86الخرجطبيب مقيم اسنانفيصل محمد عتيق العليوي5668******

60.721.627862.3478البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86شرورهطبيب مقيم اسنانفيصل محمد عساف الشريف7067******
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54.704054.704البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانطبيب مقيمفيصل محمود بن علي صومالي4431******

70.081.961172.0411البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانفيصل منصور فهد بن حيان1356******

67.7334067.7334البكالوريوسالتمريض 80الزرقاخصائي تمريضقاسم حسنعلي بن محمد علي آل حماده9419******

61.0411.866772.9067البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائي تمريضقاسم علي عبدهللا الزهراني6155******

54.6728.783363.4553البكالوريوس علوم صحية80عرعراخصائي صحة عامةقاسم واصل بن احمد الخميس7768******

66.02663.327869.3544البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمقسوره محمد سعيد علي مدرس0497******

64.42667.811172.2377البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمماجد احمد على احمد5226******

75.842.177878.0178البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الرياضاخصائي مختبرماجد بدر بن متروك العتيبي2907******

6015.477875.4778البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمماجد بن عبدهللا بن علي الشقاقيق9948******

71.688.972280.6522البكالوريوسعلوم المختبرات الطبية80الخرعاءاخصائي مختبرماجد حسين بن علي ال زمانان5825******

70.93342.688973.6223البكالوريوساشعة تشخيصية80العقيقاخصائي اشعةماجد شارع جربوع ال زامل4836******

61.28061.28البكالوريوسصحة عامة 80بيشهاخصائي وبائياتماجد عبدهللا فرح مالكي4249******

58.722078.72البكالوريوسطب األسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانماجد محمد بن عبدهللا المحيميد6283******

69.0134069.0134البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانماجد محمد بن عوادى ابراهيم9695******

65.49341.855667.349البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانماجد محمد سفاح الشمري9775******

69.97342.372.2734البكالوريوسالعلوم االشعاعية80تبوكاخصائي اشعةماجد محمد مشبب االحمري1242******

60.0562.322262.3782البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانماجد مناحي ماجد القحطاني3331******

66.241.868.04البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانمازن احمد سالم المرشدي7681******

61.68061.68البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المجاردهطبيب مقيم اسنانمازن ثابت عامر الشهراني9857******

59.21.855661.0556البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانمازن عبدالرحمن سليمان الحديثي0356******

76.64278.64البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80شواقاخصائي مختبرمازن عبدهللا بن محمد الشهري7738******

77.128.777885.8978دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةطب الطوارئ79ابهافني اسعاف وطوارئمانع حمد بن عبدهللا آل منصور1535******

70.1334272.1334البكالوريوسمعلوماتية صحية وإدارة معلومات80تنومهاخصائي معلوماتية صحيةمبارك عايد خلف الشمري4618******

72.16072.16البكالوريوستقنية االجهزة الطبية80بلجرشىاخصائي اجهزة طبيةمبارك عبدهللا مبارك الدوسري6337******

68.163.866772.0267البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانمبارك عبدهللا مبارك القثمي6308******

70.6134070.6134البكالوريوساألشعة 80طريفاخصائي اشعةمبارك ناجي بن مبارك اليامي6528******

62.323.566765.8867البكالوريوسطب األسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانمتعب جريب صالح الثبيتي3874******

61.04061.04البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحائططبيب مقيم اسنانمتعب ذياب بن متعب المطيري1750******

59.84059.84البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86نجرانطبيب مقيم اسنانمتعب سعيد علي ال مطير2141******

64.641.961166.6011البكالوريوسطب األسنان 86النبهانيهطبيب مقيم اسنانمتعب محمد بن ناصر الحربي8716******

58.641.860.44البكالوريوسطب األسنان 86الوجهطبيب مقيم اسنانمجاهد سامي علي سلطان2323******

73.763.861177.6211البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيممجتبى احمد بن حسن الياسين6439******

60.721.738962.4589البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانمجتبى منصور احمد النويصر1897******

59.683.866763.5467البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانمحسن احمد عبده عداوي9704******

67.922.105670.0256البكالوريوسإدارة الرعاية الصحية80محايل عسيراخصائي صحة عامةمحسن صالح بن زبن آل عباس0629******

59.043.866762.9067البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانمحمد ابراهيم بن محمد الصعب0761******

621.863.8البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانمحمد ابراهيم بن محمد المعيبد4435******

60.723.305664.0256البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد ابراهيم معال القثامي7089******

60.566.433366.9933البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائي تمريضمحمد احمد بدوي عايض9742******

71.361.805673.1656البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانمحمد احمد بن االدهم العنزي4977******

50.77341.627852.4012البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيممحمد احمد بن طاهر العمران6719******

68.90662.016770.9233البكالوريوسعلوم اشعة80طريفاخصائي اشعةمحمد احمد محمد الشريف2473******

5810.768.7البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائي تمريضمحمد احمد يحى الزهراني7024******

63.121.961165.0811البكالوريوسطب األسنان 86عفيفطبيب مقيم اسنانمحمد اسامه ابن عبدهللا غنام0358******

66.34661.627867.9744البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيممحمد اسعد يوسف البوق0969******

66.56066.56البكالوريوسالبصريات 80املجاخصائي بصرياتمحمد الحميدي مصلح المطيري8455******

69.65345.744475.3978البكالوريوسالطب البشري 86جدهطبيب مقيممحمد اياد فهد ناصر0995******

61.361.805663.1656البكالوريوسطب األسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانمحمد أحمد عبدالعزيز الخثعمي2428******

62.961.961164.9211البكالوريوسطب األسنان 86نزوىطبيب مقيم اسنانمحمد بخيت بن محمد المسن0571******

61.4083.127864.5358البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الريثطبيب مقيم اسنانمحمد بن ابراهيم بن يوسف فقيه4039******

63.522.672266.1922البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانمحمد بن ناصر بن جواد الهاشم9936******

77.3362.055679.3916الماجستيرادارة المعلومات الصحية80سراه عبيدهاخصائي معلوماتية صحيةمحمد جابر بن ناصر لسلوم9059******

65.6065.6البكالوريوسصحة عامة 80عرعراخصائي صحة عامةمحمد جايز بن ضحوي العنزي1194******

59.841.627861.4678البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيممحمد جمعان ابن محمد الثقفي1296******

58.161.859.96البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانمحمد جواد بن محمد الهالل3250******

70.82663.688974.5155البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيممحمد حسن بن كاظم القطان0338******

53.86661.627855.4944البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانطبيب مقيممحمد حسن بن ناصر البراهيم2360******



النقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالوظيفةاإلسمالهوية المدنية 

67.41343.911171.3245البكالوريوساشعة تشخيصية80الوجهاخصائي اشعةمحمد حسن حفظي االسلمي9361******

63.681.688965.3689البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانمحمد حسن عبدالرحمن الشهري8311******

61.6061.6البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانمحمد حسن علي العلي3272******

60.41.738962.1389البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانمحمد حسين بن علي ابوسرير6339******

64.323.677867.9978البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد حسين عبدهللا بالخير6972******

72.481.877874.3578البكالوريوستقنية األشعة التشخيصية80الدماماخصائي اشعةمحمد حميد بن حميد الصاعدي6293******

643.866767.8667البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانمحمد خالد بن احمد الحليلي8489******

60.321.855662.1756البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الصغوىطبيب مقيم اسنانمحمد خالد محمد المطلق6929******

60.242.494462.7344البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانمحمد خشمان عوض المطيري5711******

69.128.011177.1311البكالوريوسصحة األسنان80ابهااخصائي صحة ورعاية فم واسنانمحمد خضر بن محمد الغامدي7391******

56.883.172260.0522البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسنانمحمد ذياب عثمان العمري4589******

69.761.972271.7322البكالوريوسهندسة طبية حيوية80عرعراخصائي اجهزة طبيةمحمد راشد بن محمد آل ضاوي3060******

66.2322.088968.3209البكالوريوسصحة المجتمع80المجاردهاخصائي صحة عامةمحمد سالم بن علي الحزوبر4213******

71.57341.805673.379البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانمحمد سالم بن علي آل مطلق3224******

78.886.827885.7078دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةطب الطوارئ79جازانفني اسعاف وطوارئمحمد ساير بن عقيل الشمري9042******

73.282.044475.3244البكالوريوسصحة األسنان80حائلاخصائي صحة ورعاية فم واسنانمحمد سعيد ابن محمد الخثعمى2050******

641.972265.9722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانمحمد سعيد احمد الشهراني7858******

68.26661.627869.8944البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد سعيد احمد الغامدي4669******

58.163.694461.8544البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد سعيد بن جارهللا الحارثى7418******

66.48066.48البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممحمد سعيد خالد كدسه8124******

60.81.805662.6056البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانمحمد سلمان بن محمد العنزي5679******

59.26.094465.2944البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممحمد سليمان محمد المحمود3969******

63.21.972265.1722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانمحمد سيف عائض القحطاني2405******

73.9213.644487.5644دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79الرياضفني تمريضمحمد صادق بن محمد الغزال7841******

66.64066.64البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانمحمد صالح بن محمد الخضيري9549******

59.761.627861.3878البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانمحمد صالح محمد لعجم1590******

62.321.864.12البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانمحمد عاطف محمد البطاطي8243******

58.643.866762.5067البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المرقبانطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالحي عبدالسالم مال8164******

68.6934573.6934البكالوريوسالتكنولوجيا الطبية الحيوية80القنفذهاخصائي اجهزة طبيةمحمد عبدالرحمن حوفان الشمراني2594******

62.881.961164.8411البكالوريوسطب األسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالعزيز بن علي العبيداء1080******

68.83.866772.6667البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالعزيز بن محمد السويلم3993******

59.761.861.56البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86العشطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالعزيز محمد العتيق7776******

59.52059.52البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد عبدالكريم بن علي التعزي2828******

71.5734071.5734البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالكريم حسن الزهراني4109******

69.86661.961171.8277البكالوريوسالصيدلة 83حقلصيدلىمحمد عبدهللا احمد نشيلي3325******

62.961.855664.8156البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجرذاويةطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا بن علي الزنيدي6579******

64.321.933366.2533البكالوريوسطب األسنان 86العارضهطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا غثوان الودعاني4573******

65.281.867.08البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا محمد نور النجار3311******

72.7527.988980.7409البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيممحمد عبدالمجيد بن عبدهللا الخميس5441******

64.641.933366.5733البكالوريوسطب األسنان 86الموسمطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالوهاب علي قهار7380******

52.811.933364.7333البكالوريوسالطب البشري 86اضمطبيب مقيممحمد عبده احمد شطاري2253******

62.247.944470.1844البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممحمد عبيد عبدهللا النفيعي6157******

61.21.863البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانمحمد عزيز ابن عايض العنزي8220******

62.64062.64البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانمحمد علي بن محمد آل معتق7864******

60.88060.88البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تثليثطبيب مقيم اسنانمحمد علي بن محمد بوكنان8813******

63.36063.36البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86السليلطبيب مقيم اسنانمحمد علي سعد القحطاني0026******

58.641.972260.6122البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المخواهطبيب مقيم اسنانمحمد علي سعيد ال حاضر8131******

57.525.855663.3756البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانمحمد علي عبدهللا االسمري5097******

62.081.863.88البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ثربانطبيب مقيم اسنانمحمد علي معيض الرزقي8601******

63.8412.094475.9344البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممحمد عوض مطر الرويلي5898******

70.08070.08البكالوريوسصحة عامة 80حائلاخصائي وبائياتمحمد عوض مفلح الحربي6388******

70.9047.955678.8596البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائي تمريضمحمد عيد سعد العنزي1366******

64.10667.811171.9177البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد فؤاد محمدعلى مده7838******

66.0266066.0266البكالوريوسصحة عامة 80بريدهاخصائي وبائياتمحمد قاسم محمد الهاجوج9719******

59.762.605662.3656البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانمحمد كاظم بن عبدهللا البري7259******

63.285.744469.0244البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممحمد مبروك بن شلوه المحمدي8375******

62.32062.32البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد مجدي بن فيض  هللا تورس7908******
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60.321.862.12البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانمحمد محسن بن علي آل ضويعن3289******

62.4062.4البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانطبيب مقيم اسنانمحمد محسن عوض السيالي1051******

61.521.805663.3256البكالوريوسطب األسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانمحمد محسن محمد العبادي3858******

65.21.627866.8278البكالوريوسالطب البشري 86الليثطبيب مقيممحمد مساعد ابن مرزوق المحيانى7481******

58.321.860.12البكالوريوسالطب البشري 86بريدهطبيب مقيممحمد مطلق طلق الرشيدي6447******

56.967.294464.2544البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد معتوق محمد العصيمي9386******

60.481.862.28البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86سلطانهطبيب مقيم اسنانمحمد معيض بن فارس اليامي4363******

62.081.805663.8856البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانمحمد ملواح باني العنزي5013******

62.243.765.94البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد منصور بن محمد العتيبي1887******

68.6934068.6934البكالوريوسصحة عامة 80ابهااخصائي وبائياتمحمد مهدي عبدهللا الشهري8538******

71.043.894474.9344البكالوريوسالعلوم االشعاعية80حوطه بنى تميماخصائي اشعةمحمد ناصر علي الحريقي5869******

60.96060.96البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانمحمد ناصر محمد كريري2203******

57.521.859.32البكالوريوسالطب البشري 86بريدهطبيب مقيممحمد ناصر مشعل الحربي6885******

61.76061.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحسوطبيب مقيم اسنانمحمد نبيل بن عبدالحي رضوان7904******

68.48068.48البكالوريوسالتمريض 80شرورهاخصائي تمريضمحمد هادي بن حسن آل منصور4667******

59.921.861.72البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانمحمد هادي بن مانع آل قراد6185******

71.89341.805673.699البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانمحمد هزاع بن عبدهللا الشمراني0452******

58.082.661160.7411البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بلقرنطبيب مقيم اسنانمحمد هيف سعيد القحطاني8586******

60.881.805662.6856البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممحمد يحي محمد عاتي1461******

56.323.516759.8367البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانمحمود خالد احمد عثمان1682******

59.041.805660.8456البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانمحمود طالل محمود ابوعصيده3843******

67.1047.638974.7429البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جدهطبيب مقيم اسنانمحمود عبدالعزيز عبدالقادر شاطر3444******

59.21.805661.0056البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانمحمود محمد بن علي ابوطالب1092******

73.926.0579.97البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىمختار جواد بن علي العمر0293******

66.882.494469.3744البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجطبيب مقيم اسنانمذهن بن ذياب بن محمد المذهن9188******

60.243.283363.5233البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممراد منير يحى مولوى4465******

65.1734065.1734البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86قريه العلياطبيب مقيم اسنانمرتضى حسين بن وهب الخميس7019******

59.923.516763.4367البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيممرتضى طالب بن عدنان القصاب6806******

76.3217.277893.5978دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79االحساءفني تمريضمرتضى عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالعزيز4097******

68.58663.538972.1255البكالوريوسعلوم اشعة80الجوفاخصائي اشعةمرزوق غنام محمد الرشيدي0757******

59.23.866763.0667البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المهدطبيب مقيم اسنانمروان جابر ناجي الردادي5851******

61.21.933363.1333البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانمروان محمد بن عيسى معدي7602******

67.94661.627869.5744البكالوريوسالتمريض 80اضماخصائي تمريضمروي عبيد بن سحيلي المطيري3482******

69.5466069.5466البكالوريوسعلوم التمريض80الوجهاخصائي تمريضمساعد ابراهيم بن عبدهللا الفوزان3523******

61.36061.36البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بيشهطبيب مقيم اسنانمساعد عبدالرحمن صالح الغامدي5904******

65.28065.28البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانمستور سفر مستور الشهراني5755******

57.521.859.32البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممسعد مساعيد مسعد المطيري6722******

71.046.633377.6733البكالوريوسالتمريض 80القنفذهاخصائي تمريضمسعود سعود دغلوب الجحدلي5663******

75.683.979.58البكالوريوسطب طوارئ80جازاناخصائي اسعاف وطب طوارئمسفر فرج بن علي اليامي7905******

70.18663.005673.1922البكالوريوسالعلوم االشعاعية80السليلاخصائي اشعةمسفر محسن بن جابر آل فطيح1285******

75.042.055677.0956الماجستيرمعلوماتية صحية80محايل عسيراخصائي معلوماتية صحيةمسلم حمد بن هادي ال دويس7272******

64.21348.4572.6634البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائي تمريضمشاري حسين الحلو العنزي2740******

60060البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيممشاري سعود مساعد المالكي3895******

75.361.927877.2878البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80عرعراخصائي مختبرمشاري سلمان بن علي الخيبري0778******

57.843.866761.7067البكالوريوسطب األسنان 86الجوفطبيب مقيم اسنانمشاري عبدالمحسن مشاري بن راشد5938******

68.168.088976.2489البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80الشعبهاخصائي مختبرمشاري فيصل قالط العنزي5342******

61.761.863.56البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانمشاري معتق ناصر الشهراني0237******

603.427863.4278البكالوريوسطب األسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانمشعل حازم زيد الشمري1602******

66.02661.811167.8377البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانمشعل عبداللطيف سالم المنتاخ1905******

70.29348.088978.3823البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الرياضاخصائي مختبرمشعل عبدهللا ابراهيم الطريقي6150******

74.242.044476.2844البكالوريوسالمختبرات الطبية 80بيشهاخصائي مختبرمشهور سعود سعد الحارثي0347******

53.28053.28البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيممصطفى محمد بن جابر الهالل1982******

58.561.860.36البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانمصطفى محمد صديق بالطو7239******

69.97341.622271.5956البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممصعب عبدالعزيز سالم القثمي9672******

65.81341.633367.4467البكالوريوسالطب البشري 86خليصطبيب مقيممصعب عبدهللا محمد باداود6793******

59.448.672268.1122البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانطبيب مقيممصعب مصطفى بن عبدالرحمن بصري6103******

601.822261.8222البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86حقلطبيب مقيم اسنانمعاذ حسن صالح الفته6972******
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62.883.694466.5744البكالوريوسالعالج التنفسي 80المدينةالمنورةاخصائي عالج تنفسيمعاذ عدنان بن محمد السماعيل9780******

62.481.961164.4411البكالوريوسطب األسنان 86عفيفطبيب مقيم اسنانمعاذ محسن ناصر المتعب5531******

66.56066.56البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانمعتز محمد سليمان بنجر9583******

69.54662.016771.5633البكالوريوسعلوم اشعة80الوجهاخصائي تصوير طبقيمعد عواض حميدان الثمالي7808******

70.9334070.9334البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانمفرح محمد فاضل العمري9456******

60.56060.56البكالوريوسصحة عامة 80طريفاخصائي صحة عامةمفلح مخلد فالح المظيبري2658******

58.321.805660.1256البكالوريوسطب األسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانمقرن سفر بن محيميس المطيري5872******

60.96060.96البكالوريوسالطب البشري 86العارضهطبيب مقيمممدوح سليمان سلمان ودعاني5271******

63.285.933369.2133البكالوريوسالطب البشري 86الباحهطبيب مقيممنتصر عبدالوهاب محمد المنصوري9909******

77.92077.92البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الدماماخصائي اشعةمنصور عوض سعيد آل بحري5223******

68.161.805669.9656البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانمنصور مالك ماجد حكيم9808******

69.3334069.3334البكالوريوسعلوم التمريض80محايل عسيراخصائي تمريضمنير جابر ابن غريب القحطاني8642******

69.763.694473.4544البكالوريوسالعلوم االشعاعية80عرعراخصائي اشعةمنير عيسى بن علي الصنابير3151******

8012.794492.7944دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79القرياتفني تمريضمنيف بن مطير بن سعدي السعدي7746******

60.961.862.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانمهدي مرضي خميس العنزي7590******

61.846.033367.8733البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانمهند ابراهيم بن عبدالرحمن العويس6601******

66.241.811168.0511البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الباحهطبيب مقيم اسنانمهند احمد عبدهللا الغامدي7497******

761591دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية الصيدلة79الرياضمساعد صيدليمهند حمود سليمان القويعي3994******

72.81.727874.5278البكالوريوسالصيدلة 83بيشهصيدلىمهند سريج بن حسين المالكي1704******

69.762.772272.5322البكالوريوستقنية االجهزة الطبية80عرعراخصائي اجهزة طبيةمهند عبدهللا عبداللطيف الحميدي7810******

58.163.866762.0267البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانمهند عبدهللا محىالدين قطان6259******

52.37343.694456.0678البكالوريوسالطب البشري 86نجرانطبيب مقيممهند علي سعيد العمري4467******

63.843.688967.5289البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممهند مبارك بن عمر بادغيش6927******

74.881.8576.73البكالوريوساشعة تشخيصية80جدهاخصائي اشعةمهند محمد عبدهللا بالبيد5413******

59.68059.68البكالوريوسصحة عامة 80جازاناخصائي وبائياتموسى احمد بن علي الزهراني8437******

63.045.7568.79البكالوريوسالطب البشري 86بريدهطبيب مقيمموسى جديد سعود العنزي2747******

68.81.727870.5278البكالوريوس علوم صحية80رفحاءاخصائي صحة عامةموسى عتيق هجهوج الشمري0395******

57.122077.12البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانميثم بن علي بن حسين الهالل2698******

59.36059.36البكالوريوسصحة عامة 80نجراناخصائي وبائياتنادر شاهر بن عويض المطيري7863******

73.281.972275.2522البكالوريوسالمختبرات الطبية 80يدمهاخصائي مختبرناصر بادي بن كديميس المطيري9302******

62.4062.4البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانناصر حسين محمد الشنبري6281******

61.52061.52البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانناصر سعران هادي الحربي3051******

62.41.864.2البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانناصر سمير عابدين سندي1815******

77.3284.883382.2113البكالوريوساشعة تشخيصية80بريدهاخصائي اشعةناصر سيف مسند الرشيدى2653******

58.32058.32البكالوريوسالطب البشري 86حويالنطبيب مقيمناصر صالح ناصر الوشمي6270******

66.02663.866769.8933البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانناصر عبدهللا محمد الشهري2291******

64.10668.333372.4399البكالوريوسالبصريات 80الدوادمىاخصائي بصرياتناصر محمد سعيد الدوسري6086******

59.282.672261.9522البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الصنيناءطبيب مقيم اسنانناصر محمد ناصر العتيبي0633******

70.50662.038972.5455البكالوريوساشعة تشخيصية80عرعراخصائي اشعةناصر محمد ناصر ضمدى7301******

57.841.859.64البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمناصر منصور ناصر خواجي4528******

60.081.616761.6967البكالوريوسالطب البشري 86عرعرطبيب مقيمناصر نداء مزعل العنزي6318******

58.561.738960.2989البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ضباءطبيب مقيم اسناننافع عوض سليم الحربي0649******

73.444.861178.3011البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائي تمريضنايف احمد محمد العمري7618******

67.30665.905673.2122البكالوريوسعلوم اشعة80طريفاخصائي اشعةنايف بن عبدالمنعم بن مسيفر المطيري6633******

72.161.983374.1433البكالوريوسالصيدلة 83ضباءصيدلىنايف حسن علي الشريف5911******

68.58661.666770.2533البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانطبيب مقيمنايف رمضان عطيه المالكي3897******

57.443.005660.4456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسناننايف سالم بن سالم العواد8335******

60.8060.8البكالوريوسصحة عامة 80االحساءاخصائي وبائياتنايف سعد مسفر القحطاني9647******

69.33345.911175.2445البكالوريوسعلوم اشعة80القويعيهاخصائي تصوير طبقينايف عبدالعزيز شامان العنزي5301******

62.81.864.6البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسناننايف عبدالعزيز محمد العلي3435******

61.61.633363.2333البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمنايف محمد ابن يحي الحازمي2976******

64.961.866.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدوادمىطبيب مقيم اسناننايف محمد سمير تحسين المنجد4417******

59.689.872269.5522البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمنايف محمد عمر بافرط5458******

65.8134065.8134البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بريدهطبيب مقيم اسناننايف معيوف بن يحيا الرشيدي7829******

66.13347.133373.2667البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائي تمريضنايف نصار عايض الرشيدي5511******

61.681.983363.6633البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمنائف محمد الهبيلي الهبيلي4346******

60.242.655662.8956البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهطبيب مقيم اسناننجيب مفلح حسن القحطاني5960******



النقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالوظيفةاإلسمالهوية المدنية 

58.1613.994472.1544البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنزار عدنان محمد بخش4635******

58.729.527868.2478البكالوريوسطب األسنان 86حفر الباطنطبيب مقيم اسناننصار ساكت فخري الشمري2582******

64.74661.727866.4744البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسناننغيمش نايف نغيمش الحربي6223******

63.843.822267.6622البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسناننهار عبدهللا ناصر العبيكان2413******

70.088.083378.1633البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80طبرجلاخصائي مختبرنواف سليمان عاتل الشراري7648******

66.45344.861171.3145البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائي تمريضنواف صالح ابن محسن الحربي0864******

65.63.688969.2889البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمنواف عايض وصل الغموي1940******

55.4666055.4666البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنواف عائض عبدهللا القحطاني6495******

72.321.888974.2089البكالوريوسالصيدلة 83املجصيدلىنواف عبدهللا بن حامد الصاعدي4520******

65.61.867.4البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانهادي يحي هادي آل باحش1927******

78.42.211180.6111البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةهاشم حامد سفر المطيري1428******

59.521.694461.2144البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانهاشم صالح بن حسين العبدالمحسن8178******

76.86.944483.7444البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائي تمريضهاني بن عبدالوهاب بن احمد الخويتم2597******

62.882.488965.3689البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائي تمريضهشام ابراهيم بن مقبول عبدالجليل2251******

62.323.677865.9978البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمهشام عبدهللا بن احمد العبدهللا8813******

59.6059.6البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86طبرجلطبيب مقيم اسنانهشام عدنان احمد حلبه0628******

62.643.694466.3344البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمهشام محمدعبدهللا علي محمد الهندي1348******

50.133410.561160.6945البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمهيثم رشيد رشيد الحائطي5440******

70.18663.694473.881البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيموافي محمد علي المطوع2348******

64.33614.094478.4304البكالوريوسطب المختبرات80الوجهاخصائي مختبروائل أشرف بن عبدالسالم عبدالسالم0755******

50.4641.538952.0029البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيموائل عبدالرحمن حسن السليمان9146******

67.2067.2البكالوريوسصحة عامة 80حائلاخصائي وبائياتوائل منصور بن عفاس الحربي8665******

49.144049.144البكالوريوسالطب اإلكلينيكي86مكةالمكرمةطبيب مقيموسيم عبدالرحمن عبدالقادر الفتني7114******

75.21.894477.0944البكالوريوسالمختبرات الطبية 80السليلاخصائي مختبروليد ابراهيم محسن خواجي8788******

60.163.866764.0267البكالوريوسطب األسنان 86تبوكطبيب مقيم اسنانوليد خالد عبدالمحسن الحسن8535******

66.13341.627867.7612البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيموليد شرف هاشم عزب6623******

63.443.688967.1289البكالوريوسالطب البشري 86خليصطبيب مقيموليد صالح ظافر الشهري8126******

69.12069.12البكالوريوسعلوم التمريض80محايل عسيراخصائي تمريضوليد عبدالرحمن عقيل المطيري2047******

75.049.033384.0733دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78نجرانمساعد صحيوليد فالح عقيل الشمري2349******

75.683.505679.1856البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الرياضاخصائي مختبروليد محمد علي هزازي5714******

71.304071.304البكالوريوسصحة عامة 80بريدهاخصائي وبائياتوليد منيف بن صميعر الحربي5190******

72.83.866776.6667البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانوهب خليفه حميد الشريف3574******

63.441.805665.2456البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانياسر احمد بن علي القحطاني6391******

59.4411.938971.3789البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمياسر محمد خضر زمو4853******

61.126.977868.0978البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائي تمريضياسر محمد سعد الشهراني7687******

58.881.811160.6911البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الوجهطبيب مقيم اسنانياسر محمد معال الجهني0955******

71.14663.855675.0022البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمياسر منصور حسن الرفاعي3096******

74.72074.72البكالوريوستقنية االجهزة الطبية80تبوكاخصائي اجهزة طبيةياسر وديد سليم العنزي5368******

57.683.633361.3133البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانيحي احمد محمد الزبيدي7838******

603.127863.1278البكالوريوسطب األسنان 86ابهاطبيب مقيم اسنانيحي بن منصور بن سعيد عسيري6039******

70.44.827875.2278البكالوريوستغذية اكلينيكية80ابهااخصائي تغذيةيحي عبدهللا مشبب القحطاني9730******

63.04063.04البكالوريوسصحة عامة 80ابهااخصائي وبائياتيحي عبدالوهاب بن يحي عسيري9668******

61.21.972263.1722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانيحي محمد احمد عسيري8632******

55.89347.811163.7045البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيميحي محمد عبده ابوطالب0332******

60.7215.8576.57البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائي تمريضيحيى موسى بن راضي الخميس9322******

69.8666069.8666البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانيزيد ثامر محمد الشبيلي4794******

66.24268.24البكالوريوستقنية التخدير80رابغاخصائي تخديريزيد سالم عبدهللا باحكيم9825******

62.961.864.76البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الطائفطبيب مقيم اسنانيزيد سعيد احمد خلوفه4965******

61.281.863.08البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانيزيد سعيد بن مفرح القحطاني4658******

59.36059.36البكالوريوسالطب البشري 86الخبرطبيب مقيميزيد عمر بن سعيد باحمدان9531******

78.082.327880.4078البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الرياضاخصائي اشعةيوسف زيد عواد العنزي5074******

601.861.8البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانيوسف صالح عوض المطيري4523******

62.645.294467.9344البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائي تمريضيوسف عبد هللا خليفه العنزي3310******

62.241.738963.9789البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانيوسف عبدهللا عمر السنيدي9729******

60.41.627862.0278البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيميوسف محسن محمد الزهراني1207******

69.33344.027873.3612البكالوريوسالعلوم االشعاعية80الحجرهاخصائي اشعةيوسف مسفر عطيه الحارثي3269******


