
النقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالوظيفةاإلسمالهوية المدنية 

60.162.562.66البكالوريوسالتمريض 80احد رفيدهاخصائية تمريضابتسام حسن علي حكمي1097******

71.2534071.2534البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضابتسام سعيد عبدهللا الشهري1438******

67.62664.572272.1988البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86طبرجلطبيب مقيم اسنانابتسام سلمان بن حسين آل سعيد7715******

51.73341.577853.3112البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائية تمريضابتسام مهدي عايد الرويلي3673******

71.14661.944473.091البكالوريوسطب األسنان 86سبت العاليهطبيب مقيم اسنانابتهاج حسن علي عداوي3757******

62.485.466767.9467البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضابتهاج سعيد على اليامى2924******

56.32056.32البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضابتهال بنت عنزي بن علي الشمراني0458******

59.843.211163.0511البكالوريوسعلوم التمريض80جازاناخصائية تمريضابتهال حمد بن علي سمكري1393******

68.0534068.0534البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضابتهال عبدالعزيز مسفر الزهراني1570******

53.8666053.8666البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضابتهال عبدهللا بن مرزوق ال نصيب8412******

64.92814.105679.0336البكالوريوسطب المختبرات80بيشهاخصائية مختبرابتهال عمر بن محمد فالته5154******

761.738977.7389البكالوريوستغذية اكلينيكية80بلجرشىاخصائية تغذيةابتهال محمد علي شبرق5472******

67.3367.116774.4527الماجستيرالعلوم الطبية الحيوية80المدينةالمنورةاخصائية مختبرابرار حمد محيميد القرشي6513******

61.1363.944465.0804البكالوريوسمعلوماتية صحية وإدارة معلومات80حبونااخصائية معلوماتية صحيةابرار عبدالمحسن مناكد الشمري0269******

53.013414.005667.019البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمابرار محمد بن محمد السيهاتي7137******

63.683.511167.1911البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائية تمريضاحالم بطاح هندي العنزي0211******

59.21.638960.8389البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضاحالم سليمان حسن الفيفي2929******

73.282.983376.2633البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضاحالم عبدهللا محمد أبوزيد3143******

57.284.005661.2856البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضاحالم عبده محمد مغفورى1406******

73.44073.44البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80جدهاخصائي مساعدة طبيب اسنانارام محمد عبدالقادر عسيري8304******

66.986613.9580.9366البكالوريوستقنية المختبرات 80القنفذهاخصائية مختبراروى سعود بن محمدصالح الخمري0341******

72.961.572274.5322البكالوريوسعلوم التمريض80السيحاخصائية تمريضاروى عبدالعزيز سعيد الدوسري4866******

69.441.644471.0844البكالوريوسالطب البشري 86خليصطبيب مقيماروى مشعل احمد الشيخ5055******

62.322082.32البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80الرياضاخصائية مختبراروى ياسين حسن نصير5991******

64.74663.633368.3799البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضاروى يحي بن حسن زكري4663******

57.36057.36البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضاريج جبران سعيد الشهراني2954******

69.443.127872.5678البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضاريج سعد بن مطير الجهني5595******

58.883.527862.4078البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضاريج محمد عبده عسيري5392******

61.361.811163.1711البكالوريوسصحة الفم واألسنان80بريدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانازهار حسين عبدهللا عسيري7281******

74.562.188976.7489البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضازهار علي محمد األزهري5206******

67.73343.877871.6112البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيماسراء اسامه محمد السيد3580******

70.410.211180.6111البكالوريوستغذية اكلينيكية80بلجرشىاخصائية تغذيةاسراء صالح عبدهللا باخيل9758******

64.213418.0582.2634البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80الرياضاخصائية مختبراسراء فؤاد بن حسين المبارك6067******

67.843.683371.5233البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضاسراء محمد خضر الردادي1608******

65.1734065.1734البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضاسماء احمد عبدهللا مكاوى0119******

74.4074.4البكالوريوساشعة تشخيصية80ابهااخصائية اشعةاسماء سعيد مرعي ال دايل6750******

63.21.638964.8389البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضاسماء سلمان يزيد الفيفي4233******

68.83.755672.5556البكالوريوسطب األسنان 86القرياتطبيب مقيم اسناناسماء غرم هللا عطيه الزهراني8561******

74.5846.981.484الماجستيرالصيدلة 83جدهصيدلىاسماء غطيش رده الخزاعي7007******

67.52067.52البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيماسماء منديل سلطان المنديل9378******

78.242.505680.7456البكالوريوسالصيدلة 83مليجهصيدلىاشتياق محمد بن علي آل جابر8176******

58.241.933360.1733البكالوريوسعلوم التمريض80عبالءاخصائية تمريضاشواق بندر هالل بن خائن4230******

65.70663.527869.2344البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضاشواق ثابت مقبل الشهري2718******

69.6534069.6534البكالوريوساألشعة والتصوير الطبي80القويعيهاخصائية اشعةاشواق علي عبدهللا بن عفتان3478******

70.081.644471.7244البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيماشواق محمد جابر المالكي1311******

61.683.527865.2078البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائية تمريضاشواق محمد سعيد الغامدي5695******

75.043.705678.7456البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضاشواق يوسف بخيت العمري3679******

68.161.511169.6711البكالوريوسالتمريض 80مساوياخصائية تمريضاطالل فريح ظاهر العنزي9276******

65.7066065.7066البكالوريوسصحة الفم واألسنان80المدينةالمنورةاخصائية صحة ورعاية فم واسناناعتزاز احمد حسن الصمداني8937******

69.8666069.8666البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضافراح سالم سليم الصبحي2762******

56.723.877860.5978البكالوريوسالتمريض 80الدرباخصائية تمريضافراح محطلم علي شاجري7587******

69.33343.877873.2112البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانافنان احمد محمد كمراني7975******

75.041.572276.6122البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضافنان رشيد منظور الهي بخش8182******

70.50663.133373.6399البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضافنان عبدالرحمن ابراهيم العويس5873******

64.10663.633367.7399البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضافنان عبدهللا بن علي برناوى4139******

79.361.994481.3544البكالوريوسالصيدلة 83جدهصيدلىافنان محمد صالح جروان1658******

73.923.527877.4478البكالوريوسعلوم المختبرات الطبية80بيشهاخصائية مختبرافنان موسى بن سعيد مليبارى9461******
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67.4134067.4134البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80جدهاخصائي مساعدة طبيب اسناناكرام بكر عمر هوسه7146******

723.866775.8667البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الليثطبيب مقيم اسناناالء جعفر بن محمدنمى الشريف0418******

69.86664.572274.4388البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرسطبيب مقيم اسناناالء عبدالخالق بن علي البشر2467******

76.961.811178.7711البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسناناالء عبدالكريم كرامه ربيحان1254******

64.641.633366.2733البكالوريوسالطب البشري 86الجوفطبيب مقيماالء عقالء عيد البراهيم5821******

61.67.822269.4222البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيماالء علي ياسين خالوي8281******

76.323.994480.3144البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83الرياضصيدلىالبتول عبدالرحمن محمد بن عجالن5379******

77.12077.12البكالوريوسالعالج الطبيعي 80القرياتاخصائية عالج طبيعيالجوهره علي عادي الحموان1775******

74.43.872278.2722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانالروح مصعب حمد السعدون8650******

71.4666071.4666البكالوريوسالعالج الطبيعي والتأهيل الصحي 80حقلاخصائية عالج طبيعيالعنود جدى محمد السهلي9132******

79.22.061181.2611الماجستيرالتمريض 80جدهاخصائية تمريضالعنود حجاج ذياب الحربي2460******

60.24060.24البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضالعنود خالد بن صالح سليم2722******

74.244.483378.7233البكالوريوسعلوم اشعة80المزاحميهاخصائية اشعةالعنود سعد عبدالعزيز الطمره3782******

59.843.494463.3344البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضالعنود سعود بن شعيل المطيري6325******

65.84546.055671.901البكالوريوسالتغذيه السريريه80طبرجلاخصائية تغذيةالعنود محمد فهد البيوض5296******

75.681.816777.4967البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانالعنود مشاري عبدهللا المشاري5172******

74.242.755676.9956البكالوريوسالعالج الطبيعي والتأهيل الصحي 80ابهااخصائية عالج طبيعيالنوار عبدهللا محمد النحيط8164******

69.1210.055679.1756البكالوريوسالطب البشري 86الخرجطبيب مقيمالهام عبدالرحمن عبود العنيزان6926******

61.122.563.62البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضالهام علي محمد جحاف3114******

74.24074.24البكالوريوسصحة الفم واألسنان80القنفذهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانالهام فيصل حمزه الصيرفي1886******

62.44.561166.9611البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضالهام موسى محمد عقيلي9412******

75.52075.52البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80الدماماخصائي مساعدة طبيب اسنانالهام يوسف محمد احمد0918******

60.483.363.78البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمالهنوف عارف بن سعيد الشهراني8520******

73.443.572277.0122البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضالهنوف محمد سليمان الحجي6339******

79.21.988981.1889البكالوريوسالصيدلة 83الرياضصيدلىالهنوف محمد عبدالعزيز العباد7039******

66.88066.88البكالوريوساألشعة والتصوير الطبي80القويعيهاخصائية اشعةالهنوف ناصر ابراهيم الفرحان3101******

76.483.711180.1911البكالوريوسطب المختبرات80ثريباناخصائية مختبرالوف محمد بن غويزي الصواط3159******

66.77343.494470.2678البكالوريوسالتمريض 80حريمالءاخصائية تمريضاليمامه محمد ابن خلف العنزي7243******

59.65.505665.1056البكالوريوسعلوم التمريض80رابغاخصائية تمريضامانى خالد بن عبدالسالم هوساوى7000******

72.32072.32البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80الدماماخصائي مساعدة طبيب اسناناماني بنت يوسف بن محمد احمد1725******

55.1466055.1466البكالوريوسالتمريض 80فرساناخصائية تمريضاماني محمد احمد يعقوب9039******

61.443.661165.1011البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضاماني محمد بن سعيد آل شويهين3786******

76.961.655678.6156البكالوريوسالعالج الطبيعي 80خميس  مشيطاخصائية عالج طبيعياماني محمد علي شيخين0572******

53.01344.005657.019البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضاماني محمد عمر فرنتي4808******

63.6063.6البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضاماني محمد مكبش جعفري7484******

68.1923.683371.8753الماجستير علوم صحية80الجوفاخصائية صحة عامةاماني ناصر عبدهللا المقبل1461******

62.563.766.26البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمامتنان عبدالرحمن بن يوسف مالوي7093******

70.29341.638971.9323البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمامتنان فهد عبدالملك الطويرقي6088******

49.81341.927851.7412البكالوريوسالتمريض 80فيفااخصائية تمريضامل ابراهيم عقيل طميحي3428******

70.93345.933376.8667البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانامل اسعد بن مكي الساده1930******

56.32056.32البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمامل بنت الماس بن ابراهيم البلوشي4060******

67.09349.655676.749البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضامل سعود حمود المطيري6262******

76.161.811177.9711البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانامل على أحمد المسلم8988******

73.616.016789.6167البكالوريوسالصيدلة 83جدهصيدلىامل عواض عتقان السلمي7442******

70.9334070.9334البكالوريوساشعة تشخيصية80تبوكاخصائية اشعةامل محمد علي القحطاني7434******

63.52063.52البكالوريوسالتمريض 80حائلاخصائية تمريضامل موسى بن عايض العوفي9593******

68.26661078.2666البكالوريوسالبصريات 80بيشهاخصائية بصرياتامنه بنت سلمان بن احمد العلي0095******

77.62.055679.6556البكالوريوسطب المختبرات80الباحهاخصائية مختبرامنه حمد بن احمد الناشري4955******

62.4062.4البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضامنه محمد احمد حدادي2221******

63.12063.12البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضامنه يحي بن علي نجمي5840******

67.30665.816773.1233البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86العقيقطبيب مقيم اسنانامنيه سمير بن صالح طيب5573******

62.24062.24البكالوريوسالتمريض 80ستارهاخصائية تمريضامينه معال سعد الحربي3666******

61.282081.28البكالوريوسالصيدلة 83االحساءصيدلىانتصار بنت منصور بن جمعه بن صالح1618******

59.123.494462.6144البكالوريوسالتمريض 80السليلاخصائية تمريضانوار عبدهللا فريح العنزي8461******

73.6073.6البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضاهتداء حسن بن شحاذ زين الدين5788******

53.9734053.9734البكالوريوسالتمريض 80رفحاءاخصائية تمريضايات عادل عيد الخيبري7662******

58.88058.88البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمايتاء محمد أحمد آل زاهر9620******
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73.922.027875.9478البكالوريوسالصيدلة 83وادي ترجصيدلىايثار عبدهللا احمد مدهش4705******

56.32056.32البكالوريوسالطب البشري 86بني سعدطبيب مقيمايالف عبدهللا بن تونياز صالح8536******

66.568.155674.7156البكالوريوستغذية اكلينيكية80القرياتاخصائية تغذيةايمان ابراهيم احمد مغربي0138******

63.61.638965.2389البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمايمان بنت عيسى بن سعيد المعيبد1725******

77.65.133382.7333البكالوريوساألشعة 80الدماماخصائية اشعةايمان بنت فيصل بن أحمد البحارنه9651******

61.21.638962.8389البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمايمان بنت كامل بن مهدي الزاير2912******

79.522.027881.5478البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الطائفاخصائية مختبرايمان حسين بن محسن البقمي1129******

74.88074.88البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضايمان ذعار بن فهيد القحطاني7181******

58.42.766761.1667البكالوريوسعلوم التمريض80القنفذهاخصائية تمريضايمان زين حمزه الحليسي0283******

67.94663.4571.3966البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائية تمريضايمان سجاج فريج الصلبي4629******

52.162.838954.9989البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمايمان شاكر بن سلمان البيش2091******

62.085.744467.8244البكالوريوسالتمريض 80العيينه بالنعيريهاخصائية تمريضايمان طه بن مكي آل ناس5112******

54.82665.605660.4322البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضايمان عباس بن محمد القروص0258******

79.848.433388.2733البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضايمان عبدالرحمن بن عبدهللا السريع5951******

74.881.644476.5244البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمايمان عبدالرحمن بن عبدهللا باعثمان9959******

75.521.944477.4644البكالوريوسالصيدلة 83القنفذهصيدلىايمان عبدهللا بن يوسف السالمين6227******

63.2063.2البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضايمان عبده حسن العسيري2583******

53.443.983357.4233البكالوريوسالتمريض 80الحديثةاخصائية تمريضايمان عزيز ضامي الرويلي3436******

69.65344.572274.2256البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانايمان على عبدالكريم آل حبيب1103******

64.21348.988973.2023البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضايمان علي بن جاسم الصفواني1675******

67.7334067.7334البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضايمان علي عثمان احمد2377******

67.22.769.9البكالوريوسالتمريض 80العارضهاخصائية تمريضايمان عيسى احمد ضائع5173******

65.285.488970.7689البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضايمان محمد بن احمد غزيز5055******

74.081.994476.0744البكالوريوسصحة الفم واألسنان80جدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانايمان محمود عبدالرحمن سردار8784******

60.42.562.9البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضايمان موسى علي عسيري6958******

56.561.638958.1989البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمايمان نبيل يونس ال اصليل9466******

54.6134054.6134البكالوريوسالطب البشري 86عرعرطبيب مقيمايمان نزال صبيح العنزي9647******

63.441.694465.1344البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمايناس محمدعبدهللا بن محمد المهدي وداد4649******

61.121.811162.9311البكالوريوسالطب البشري 86بدرطبيب مقيمايناس مفرج بن عاتق الصبحي0220******

62.322.588964.9089البكالوريوسعلوم التمريض80الليثاخصائية تمريضأبرار احمد عبدهللا دنقس8927******

71.14662.773.8466البكالوريوسالعالج الطبيعي 80الباحهاخصائية عالج طبيعيأبرار عبدهللا احمد ال حمادي6698******

63.041.655664.6956البكالوريوسادارة تقنية المعلومات الصحية80حبونااخصائية معلوماتية صحيةأبرار مصطفى بن علي آل عباس2113******

64.321.638965.9589البكالوريوسالطب البشري 86البرزهطبيب مقيمأثير عبدهللا احمد العمودي3137******

60.64060.64البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمأحرار بنت عبدالكريم بن مكي السيهاتى1658******

78.241.916780.1567البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الزلفىاخصائية مختبرأحالم صويلح بن شارع المطيري0571******

58.72058.72البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضأروى ابراهيم احمد آل الساده8098******

71.89341.811173.7045البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86اضمطبيب مقيم اسنانأروى احمد ابن سعيد الطناج2345******

71.89342.166774.0601البكالوريوسالتمريض 80االحساءاخصائية تمريضأروى بنت احمد بن محمد الهندي9164******

69.86663.877873.7444البكالوريوسطب األسنان 86اضمطبيب مقيم اسنانأروى علي صديق الحكمي2144******

56056البكالوريوسالتمريض 80فرساناخصائية تمريضأريج احمد محمد قنوي6968******

62.881.638964.5189البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضأريج علي بن محمد االسمري4581******

76.642.011178.6511البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83الطائفصيدلىأريج محمد عبدهللا بن سلمان6530******

71.681.816773.4967البكالوريوسطب األسنان 86بقعاءطبيب مقيم اسنانأريج نقاء مطر المطيري7322******

71.1466071.1466البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضأزهار محمد مفرح عسيري2095******

59.764.061163.8211البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضأسماء ابراهيم احمد الحازمي9187******

75.23.872279.0722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانأسماء ابراهيم بن صالح القبيسي8697******

75.681.966777.6467البكالوريوسالمختبرات الطبية 80حائلاخصائية مختبرأسماء عبدالعزيز محمد العصيمي8611******

66.7734066.7734البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضأسماء غزاي بن عايض العتيبي6413******

53.761.611155.3711البكالوريوسالتمريض 80ضمداخصائية تمريضأسماء محمد علي قصيري6703******

62.484.0566.53البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضأسماء مطلق بن عيد الجميلى4807******

64.2134064.2134البكالوريوسالتمريض 80مغطياخصائية تمريضأسماء منيع مريع عسيري3108******

58.241.638959.8789البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمأسماء يحي سعيد عسيري9361******

69.86663.877873.7444البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ضريهطبيب مقيم اسنانأسيل حسون بن عبدالعزيز الحسون0208******

70.93341.811172.7445البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانأسيل صالح عبدالكريم فيرق7500******

69.54663.177872.7244البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضأشواق حسن احمد العماري7008******

70.613410.211180.8245البكالوريوسطب المختبرات80القنفذهاخصائية مختبرأشواق عبدهللا بن حامد المصيرى2520******

68.163.527871.6878البكالوريوسالتمريض 80تنومهاخصائية تمريضأشواق عبدهللا محمدوقدان الشهري6692******
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60.082.722262.8022البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضأشواق مشبب سيف الدوسري2457******

75.521.811177.3311البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانأفتان سليمان بن حمد الهطالني7785******

57.6057.6البكالوريوسالتمريض 80ضمداخصائية تمريضأفراح على حمادي زايد3915******

65.0666065.0666البكالوريوسعلوم التمريض80ابهااخصائية تمريضأفراح مبارك سعيد الدوسري5406******

66.881.968.78البكالوريوساشعة تشخيصية80البشائراخصائية اشعةأالء عبدالرحمن محمد المزاح4365******

61.21.505662.7056البكالوريوسعلوم التمريض80القنفذهاخصائية تمريضأماني حمود مسفر الكيادي8069******

56.42.688959.0889البكالوريوسالتمريض 80ظهران الجنوباخصائية تمريضأماني سعود بن علي االسمري8099******

63.52063.52البكالوريوسعلوم التمريض80البدائعاخصائية تمريضأماني عايض بن شارخ العتيبي2598******

55.89342.472258.3656البكالوريوسالتمريض 80السليلاخصائية تمريضأماني علي علي مجرشي1066******

63.44063.44البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضأماني متعب بن فرج البلوي2886******

67.7334067.7334البكالوريوسعلوم التمريض80ينبعاخصائية تمريضأمجاد عدنان سعيد الحربي3834******

63.36063.36البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضأمجاد محمد صالح العنزي3881******

61.123.688964.8089البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضأمجاد محمد منصور عسيري1235******

76.32076.32البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83تثليثصيدلىأمجاد مدشوش عوضه همالن9977******

73.66.077879.6778البكالوريوسالصيدلة 83الرياضصيدلىأمل ثاني بن هليل العنزي1444******

64.74662084.7466البكالوريوسالتمريض 80الخبراخصائية تمريضأمل حسن يوسف آل يوسف7035******

74.88074.88البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80جدهاخصائي مساعدة طبيب اسنانأمل خيشان قياض الحربي4462******

50.242.072252.3122البكالوريوسالتمريض 80خباشاخصائية تمريضأمل سالم بن مبارك اليامي3365******

61.047.594468.6344البكالوريوسالطب البشري 86القنفذهطبيب مقيمأمل شامي الحسين الحسني7254******

65.922.688968.6089البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضأمل عالمي محمد طوهري4450******

55.78663.494459.281البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضأميره عبدهللا علي العمري3907******

69.54661.638971.1855البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضأمينه عبدهللا يحي الخالدي8300******

65.38663.483368.8699البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائية تمريضأنتصار الحق جطلي العنزي7487******

58.81.811160.6111البكالوريوسصحة الفم واألسنان80الدماماخصائية صحة ورعاية فم واسنانأنفال فهد عبدالمحسن الدوسري7827******

68.05345.761173.8145البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمأنوار بنت رمضان بن ناصر الحمد0230******

64.746612.127876.8744البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانأنوار علي بن حسن آل رمضان3036******

72.32072.32البكالوريوساشعة تشخيصية80بلجرشىاخصائية اشعةأنوار محمد علي عسيري7944******

68.166.422274.5822البكالوريوسعلوم التمريض80جدهاخصائية تمريضأيان عثمان عمر الصومالي2682******

75.2075.2البكالوريوساألشعة 80المدينةالمنورةاخصائية اشعةأيمان الحسين عبدهللا العطاس4992******

72.96072.96البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضأيمان علي بن احمد الغامدي0029******

63.923.867.72البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضآروى ناصر عبدهللا الزيد8825******

63.63.905667.5056البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضآالء صالح سعيد الشهراني5865******

74.723.872278.5922البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانآالء عبدهللا محمد الشهري9920******

61.8881.911163.7991البكالوريوسالتمريض 80حائلاخصائية تمريضآمل بشير عبيد الجهنى2522******

55.044.022259.0622البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضآمنه احمد بن علولي مباركي6289******

79.683.633383.3133البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىآمنه احمد بن محمد الجعفر0199******

61.923.527865.4478البكالوريوسعلوم التمريض80رابغاخصائية تمريضآمنه احمد شامي اليحياوي7156******

58.936058.936البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمآمنه نوري بن علي الفشخي8708******

52052البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمآيات حسن عبدالكريم زيلعي3672******

70.82661.811172.6377البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الفرشهطبيب مقيم اسنانآيات حسين بن علي البراهيم1061******

57.921.577859.4978البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضآيات علي بن حسن الصالح3974******

62.484.916767.3967البكالوريوسعلوم التمريض80سلوىاخصائية تمريضآيات يوسف بن علي العنيزان5145******

621.927863.9278البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضباسمه حسن علي صالح0268******

70.45.944476.3444البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمبتول بنت حبيب بن علي الصعيليك8829******

76.481.811178.2911البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانبتول بنت عبدهللا بن علي المبارك9296******

68.3734068.3734البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهطبيب مقيمبتول زكي حسن آل سيف6025******

69.866612.766782.6333البكالوريوساشعة تشخيصية80الدماماخصائية اشعةبتول عبدهللا بن عبدالكريم آل اشويهين8078******

50.3466050.3466البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمبتول علي محمد مهدي7313******

56.48864.48البكالوريوسصحة الفم واألسنان80الدماماخصائية صحة ورعاية فم واسنانبتول ماجد علي العوامي7203******

57.6723.183360.8553البكالوريوسالطب البشري 86عريعرهطبيب مقيمبثينه علي بن عبدالعزيز العزمان9018******

73.281.983375.2633البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانبدريه عبدهللا ابن محمد آل منصور4318******

58.165.466763.6267البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضبدريه علي عبدالرحمن الشمراني6033******

56.244.616760.8567البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضبدريه محمد أحمد عسيري6457******

70.723.683374.4033البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضبدور احمد عبدالعزيز الشايق2480******

52.26664.461156.7277البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضبدور باخت محمد الشريف8206******

63.44063.44البكالوريوسالتمريض 80املجاخصائية تمريضبدور رجاء علي الحويطي3449******

57.846.405664.2456البكالوريوسعلوم التمريض80وادى الدواسراخصائية تمريضبدور معيوف بن حيوان العنزي6135******
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55.36055.36البكالوريوسالتمريض 80دومه الجندلاخصائية تمريضبدور مفلح ظاهر الرويلي5304******

71.361.944473.3044البكالوريوسطب األسنان 86بيشهطبيب مقيم اسنانبسمه الحسن بن احمد بن عبدالفتاح3838******

56.88056.88البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضبسمه عبدالرحمن علي العامري5907******

59.366.422265.7822البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضبشاير احمد عمر باخضرالحضرمي7946******

77.282.011179.2911البكالوريوستغذية اكلينيكية80بلجرشىاخصائية تغذيةبشاير ثامر حسين الثقفي0837******

68.3734068.3734البكالوريوسالتمريض 80خيبراخصائية تمريضبشاير حمدي حمد العمري2018******

64.21343.683367.8967البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضبشاير زويد بليهيد المطيري1867******

75.24.027879.2278البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80تيماءاخصائية مختبربشاير سالم خضر العمراني7814******

73.282.466775.7467البكالوريوسعلوم التمريض80جدهاخصائية تمريضبشاير عبدهللا صالح الزهراني3482******

74.4074.4البكالوريوسالعالج الطبيعي 80الباحهاخصائية عالج طبيعيبشاير علي عبده عواجي6736******

60.566.516767.0767البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائية تمريضبشاير محمد حسين الشامي3809******

78.43.994482.3944البكالوريوسالصيدلة 83القطيفصيدلىبشاير مكى بن عبدهللا آل عمير2918******

58.643.527862.1678البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضبشائر سروي بن محمد عسيري5757******

59.52059.52البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضبشائر علي اسماعيل عقيلي3762******

71.78661.638973.4255البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمبشائر علي سعيد الزهراني1824******

60.641.927862.5678البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضبشائر محمد ابراهيم سيد2235******

69.86663.166773.0333البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضبشائر محمد ابن ناصر النخلي5166******

75.21.811177.0111البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانبشائر نفاع نافع الحربي2816******

57.62.722260.3222البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضبشائر يحيي سالم فلوس3040******

70.93341.811172.7445البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86عرعرطبيب مقيم اسنانبشرى عبدالمنعم محسن السلمي6932******

62.72062.72البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضبشرى علي عايض عسيري1341******

67.21.572268.7722البكالوريوسالتمريض 80روض  بن هادياخصائية تمريضبشرى غنام غنيم الرشيدي4284******

60.081.638961.7189البكالوريوسالطب البشري 86الجفرطبيب مقيمبشرى محمد بن عبدهللا البراهيم9466******

72.32072.32البكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءاخصائية تمريضبشرى محمد عبدالحكيم الدعيج5990******

78.723.511182.2311البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضبنين علي بن مكي الجصاص8723******

72.321.866774.1867البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرسطبيب مقيم اسنانبيادر عبدالرحمن علي التويجرى8575******

72.162.574.66البكالوريوساألشعة 80حفر الباطناخصائية اشعةبيان حسن بن عبدهللا آل شيف7254******

67.94665.533373.4799البكالوريوسالتمريض 80صالصلاخصائية تمريضبيان حسن بن علي آل ثنيان8705******

61.28061.28البكالوريوسعلوم التمريض80القنفذهاخصائية تمريضبيان خالد ابراهيم الصبياني0706******

63.52063.52البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمبيان زين غالب بري0554******

61.761.638963.3989البكالوريوسالتمريض 80المضهاخصائية تمريضبيان صالح مشبب الشهراني8146******

59.62.562.1البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضبيان عايض محمد الشلتي1442******

65.92065.92البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80مكةالمكرمةاخصائي مساعدة طبيب اسنانبيان عبدالرحمن بن زين الدين ماليا3293******

60.563.872264.4322البكالوريوسالتمريض 80مغطياخصائية تمريضبيان مكي بن احمد آل صفر6221******

75.522.055677.5756البكالوريوسطب المختبرات80بيشهاخصائية مختبربيداء صالح سعيد الزهراني4377******

50.882.722253.6022البكالوريوسالتمريض 80ضمداخصائية تمريضتسنيم شاكر حاسر فقيهي2893******

57.64.238961.8389البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضتسنيم عبدهللا حمود احمد0508******

60.082.722262.8022البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضتسنيم مناجي حسين عدوان5869******

61.23.494464.6944البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضتغريد حاكم سعيد العنزي3216******

59.923.877863.7978البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضتغريد خليل ابراهيم فقيه9658******

60.963.827864.7878البكالوريوسالتمريض 80وادي ترجاخصائية تمريضتغريد عبدالعزيز بن سياف الهزري9592******

68.5866068.5866البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضتغريد عبدهللا عبيد الرشيدي6298******

60.561.638962.1989البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضتغريد عون بن مهذل السلولي6373******

59.3614.005673.3656البكالوريوسالطب البشري 86رابغطبيب مقيمتماضر طارق جميل عجيب0474******

53.54663.527857.0744البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضتمنيه ابراهيم طالع العسيري4069******

55.1146055.1146البكالوريوسعلوم التمريض80مشاش  جروداخصائية تمريضتهاني عقيل بن محمد العديلي5428******

72.64072.64البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضتهاني علي احمد المرحبي2000******

51.30663.527854.8344البكالوريوسالتمريض 80الزرقاخصائية تمريضتهاني علي احمد عسيري1717******

77.281.511178.7911البكالوريوسالمختبرات الطبية 80القويعيهاخصائية مختبرتهاني محمد بن عبدهللا القحطاني4626******

60.882080.88البكالوريوسالتقنية الطبية 80القنفذهاخصائية مختبرتهاني محمد حسن حنبولي0568******

66.66665.733372.3999البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمتولين فيصل عبدالحفيظ شيخ4529******

71.89341.927873.8212البكالوريوسرعاية اسنان80الدوادمىاخصائية صحة ورعاية فم واسنانثرياء علي عبدهللا الشهري8073******

68.69344.166772.8601البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضثنوء ناجي عائض الشهراني2452******

75.043.877878.9178البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمجمانه احمد بن محمد عبدالرحمن1999******

70.18661.811171.9977البكالوريوسصحة الفم واألسنان80االحساءاخصائية صحة ورعاية فم واسنانجمانه حسن علي المبارك0855******

56.42.138958.5389البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضجمعه جابر على الحريصي4073******

59.362.561.86البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضجميله حسن قاسم الفيفي7181******
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71.25341.638972.8923البكالوريوسالتمريض 80خميس  مشيطاخصائية تمريضجميله عائض مرعي ال ربيع2538******

57.36057.36البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضجميله عطاهللا رحيل العطوي0020******

63.921.533365.4533البكالوريوسعلوم التمريض80ام غوراخصائية تمريضجنان حسن بن ابراهيم خضر5801******

73.129.916783.0367البكالوريوسالعالج الطبيعي 80حفر الباطناخصائية عالج طبيعيجنان عبدالعزيز بن حسن آل ادحيلب8328******

73.8642.088975.9529البكالوريوسصحة الفم واألسنان80مكةالمكرمةاخصائية صحة ورعاية فم واسنانجهاد ناصر بن محمد االندنوسي4849******

76.16076.16البكالوريوس (امتياز)تدريب عملي لمدة سنة في المختبرات الطبية + التقنية الحيوية 80فرساناخصائية مختبرجواهر سعيد معيوض الحارثي2943******

60.323.688964.0089البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضجواهر علي أحمد عسيري6725******

57.282077.28البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضجواهر غيث عسكر العنزي3044******

64.8534064.8534البكالوريوسالتمريض 80تيماءاخصائية تمريضجواهر فريج صالح البلوي7146******

71.78662.088973.8755البكالوريوسالصيدلة 83العيساويةصيدلىجواهر مبارك مطني الجميلي6925******

70.724.666775.3867الماجستيرالصيدلة االكلينيكية83الرياضصيدلىجوزاء معدي عبدالمحسن العتيبي3239******

61.28061.28البكالوريوسالتمريض 80سبت العاليهاخصائية تمريضجوهره عبدالرحمن بن زاهر الشهري1240******

67.2067.2البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضحصه فيحان بن عياد العتيبي5007******

67.30665.822273.1288البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االطاولهطبيب مقيم اسنانحفصه محمد داود هوساوى2771******

66.3466066.3466البكالوريوساشعة تشخيصية80القويعيهاخصائية اشعةحليمه احمد حسن ذروي4346******

61.443.527864.9678البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضحليمه عبدهللا محمد عسيري4031******

51.2051.2البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضحليمه علي يحي نجعي8557******

55.361.894457.2544البكالوريوسالتمريض 80فرساناخصائية تمريضحميدة احمد حميد العبسى0735******

52.26664.655656.9222البكالوريوسالتمريض 80عرعراخصائية تمريضحميده ناحي قاران الرويلي1814******

71.681.944473.6244البكالوريوسطب األسنان 86الطوالطبيب مقيم اسنانحنان ابراهيم ابوشمله حكمي4025******

60.886.788967.6689البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضحنان احمد بن عبدهللا الزهراني8319******

76.165.916782.0767البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدمامطبيب مقيم اسنانحنان بنت ميرزا بن حبيب محيسن0902******

54.61346.516761.1301البكالوريوسعلوم التمريض80ثريباناخصائية تمريضحنان جابر عمر شافعي3643******

66.34668.6574.9966البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضحنان حسن قاسم بت1245******

57.282.722260.0022البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضحنان ظافر بداح الشهراني6517******

71.14666.088977.2355البكالوريوسطب األسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانحنان عادل بن عبدالمنعم السنان1913******

60.321.811162.1311البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمحنان علي بن معتوق آل عبيد3987******

69.013416.138985.1523الماجستيرعلم االجتماع 80عرعراخصائية اجتماعيةحنان محمد بن علي المطيري4580******

60.243.283363.5233البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضحنان محمد حسن الشهري7808******

58.32058.32البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضحنان مرزوق بن سعد اليامي0889******

68.05341.811169.8645البكالوريوسعلوم التمريض80تبوكاخصائية تمريضحنان مرضي مضحي العنزي4585******

67.25.605672.8056البكالوريوسالتمريض 80مليجهاخصائية تمريضحنان ملفي هصام القحطاني1534******

70.08070.08البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضحنان منصور شامان العنزي3122******

65.38663.522268.9088البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضحنان يحى علي مدخلي2151******

62.16062.16البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضحنين ابراهيم بن صالح الزويدي4391******

58.83.494462.2944البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضحنين صالح بن علي الدعيجي1901******

73.921.811175.7311البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانحنين عبدهللا بن احمد الجهني2295******

67.30665.888973.1955البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86املجطبيب مقيم اسنانحنين عثمان هارون موسى3732******

59.841.638961.4789البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمحوراء بنت حسن بن محمد الغزوي2678******

61.443.688965.1289البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمحوراء سلمان بن علي بن معن8087******

56.96056.96البكالوريوسالطب البشري 86النعيريهطبيب مقيمحوراء عبدالخالق بن عابد آل شلي3048******

55.9047.955663.8596البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمحوريه بنت علي بن عيسى المختار7128******

62.566.977869.5378البكالوريوسعلوم التمريض80الصراراخصائية تمريضحوريه عبدهللا بن مكي الرضوان6416******

71.25341.672272.9256البكالوريوسالعالج الطبيعي 80بلجرشىاخصائية عالج طبيعيحياة فواز فلحي العنزي9917******

62.56062.56البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضخبتيه محمد بن حسين قيسي7572******

63.763.5567.31البكالوريوسالتمريض 80حفر الباطناخصائية تمريضخديجة عبدالرزاق بن عبدالحميد الكوى7600******

78.085.961184.0411البكالوريوسعلوم التمريض80الدماماخصائية تمريضخديجه حبيب بن ابراهيم الحالل7592******

53.2266053.2266البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضخديجه محمد عطيه آل بخيت0325******

56.563.688960.2489البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضخزماء علي سعد الشهراني7161******

53.01341.927854.9412البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضخضره عواجي علي حكمي1628******

69.76069.76البكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءاخصائية تمريضخلود برغش بن محماس العتيبي3074******

61.25.466766.6667البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضخلود حسين بن يحيى معيدي4974******

67.94661.916769.8633البكالوريوسعلوم التمريض80المشاعلهاخصائية تمريضخلود حمود بن حسن المطيري2905******

66.4534066.4534البكالوريوساشعة تشخيصية80نبطاخصائية اشعةخلود خالد علي حربي4449******

63.286.538969.8189البكالوريوسالتمريض 80الكاملاخصائية تمريضخلود عويض عوض  هللا العمري7043******

62.43.494465.8944البكالوريوسالتمريض 80دسماناخصائية تمريضخلود عياط مصلح العنزي5732******

67.521.577869.0978البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضخلود فرحان مشحن العنزي2220******
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63.921.927865.8478البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضخلود محمد احمد الشريف4995******

73.921.975.82البكالوريوسالعالج الطبيعي 80محايل عسيراخصائية عالج طبيعيخلود محمد حسن عسيري4098******

56.72056.72البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضخلود ميسر مفرح سحاري2846******

59.284.461163.7411البكالوريوسالتمريض 80الطوالاخصائية تمريضخلود نواف فرحان الشمري3185******

74.4074.4البكالوريوسالعالج الطبيعي 80الباحهاخصائية عالج طبيعيخلود هادي حمود الحربي1929******

54.18663.383357.5699البكالوريوسالتمريض 80الدرباخصائية تمريضخلود يحي بن فايع الشبلي4389******

62.47.822270.2222البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمخوله محمد ابن خالد الرشيد0314******

68.9066068.9066البكالوريوساشعة تشخيصية80بيشهاخصائية اشعةخوله محمد بن عبدهللا بن حسين4499******

63.686.122269.8022البكالوريوسالتمريض 80حقلاخصائية تمريضداليا احمد محمد العطوي8124******

74.083.077877.1578البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضداليه غالي عواد الرشيدي6814******

72.961.816774.7767البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86اضمطبيب مقيم اسناندانيه اسكندر سليمان القثمي3925******

77.122.022279.1422البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80المزاحميهاخصائية مختبردانيه خضر محمد الغامدي7384******

69.6534877.6534البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسناندانيه عماد فريد عبدالجواد7605******

70.50665.755676.2622البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمدعاء ابوبكر بن سالم بابكور5787******

51051البكالوريوسالطب البشري 86الزايديهطبيب مقيمدعاء بنت احمد بن علي العباس2327******

70.50661.638972.1455البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمدعاء بنت توفيق بن محمد العيثان9848******

62.323.461165.7811البكالوريوسالتمريض 80مغطياخصائية تمريضدعاء بنت علي بن احمد السعد2157******

68.1611.7579.91البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسناندعاء حسان علي الطوخي8652******

73.761.927875.6878البكالوريوسالعالج الطبيعي والتأهيل الصحي 80القرياتاخصائية عالج طبيعيدعاء سعود ناصر الوفوق2847******

55.044.816759.8567البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضدعاء صالح عبدالعزيز مكين7993******

56.883.511160.3911البكالوريوسالتمريض 80الخرمهاخصائية تمريضدعاء على هللا عمر باصبرين7357******

55.89344.033359.9267البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضدعاء علي بن يحي مدخلي8681******

62.72062.72البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضدعاء محمد يعقوب هوساوي3303******

76.482.027878.5078البكالوريوسالصيدلة 83الطائفصيدلىدعاء محمود حمزه جوهري2218******

79.529.888989.4089دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني الصيدلة79المدينةالمنورةمساعد صيدليدعاء يوسف بن موسى الحماده1023******

647.822271.8222البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمدعد سعيد احمد العمودي0664******

70.42.505672.9056البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضدالل خضير عصري العنزي3467******

65.924.505670.4256البكالوريوسالتمريض 80ام العراداخصائية تمريضدالل راشد بن شايع المطرفي4297******

61.52061.52البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضدالل سالم حميد البلوي1539******

61.046.788967.8289البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضدالل سفيان بكر الهوساوي4712******

58.45.444463.8444البكالوريوسالتمريض 80وادى الدواسراخصائية تمريضدالل عبدالرحمن مشوح العنزي1896******

74.724.027878.7478البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80حائلاخصائية مختبردالل معاود حماد الرشيدي1657******

64.64064.64البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضدهماء احمد يحيى عقدي3164******

7212.5584.55البكالوريوسطب األسنان 86جدهطبيب مقيم اسنانديم عبدهللا محمد البليهد9924******

70.41.816772.2167البكالوريوسطب األسنان 86نجرانطبيب مقيم اسنانديما بندر مسعد المطرفى0955******

60.9611.944472.9044البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمديما حامد محمد الدوعان3482******

70.29342.027872.3212البكالوريوسالعالج الطبيعي 80المخواهاخصائية عالج طبيعيذكرى عبدهللا سليم النمري7792******

57.841.927859.7678البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضذهبه محمد ماطر حكمي9227******

68.37343.116771.4901البكالوريوسعلوم التمريض80المزاحميهاخصائية تمريضراويه محمد حسين الخيبرى3512******

74.241.927876.1678البكالوريوسرعاية اسنان80بريدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانربا صالح عبدهللا الدريبي9424******

75.52075.52البكالوريوسصحة الفم واألسنان80جدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانربى ضياء عمر دريني0051******

70.888.261179.1411الماجستيرعلوم المختبرات الطبية80االحساءاخصائية مختبررجاء جاسم بن علي المطرود4007******

63.123.705666.8256البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمرحاب عبدهللا سعيد اللقماني2349******

71.361.861173.2211البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الشويمسطبيب مقيم اسنانرحاب قاسم فالح العنزي2500******

56.726.788963.5089البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضرحاب محمد ابن ادريس الصالحي0674******

64.1066064.1066البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضرحاب محمد علي صيرم0208******

74.722.0576.77البكالوريوستغذية اكلينيكية80بيشهاخصائية تغذيةرحاب محمد عواجي مهجري0121******

56.08056.08البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمرحمه ربيع ربيع الجدعاني1940******

64.1066064.1066البكالوريوسالتمريض 80حقلاخصائية تمريضرحمه محمد محمود الحويطي4057******

71.78661.944473.731البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانرزان ابوالقاسم محمد بصلي6432******

761.816777.8167البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطائفطبيب مقيم اسنانرزان سليمان سالم الميرابى3981******

71.686.088977.7689البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانرزان شفيق ابراهيم العقيلي9241******

75.041.944476.9844البكالوريوسالصيدلة 83القنفذهصيدلىرزان عبدهللا بن احمد بن سلمان8110******

59.84059.84البكالوريوساشعة تشخيصية80حقلاخصائية اشعةرزان محمد يحي سوادي5295******

59.2059.2البكالوريوسالتمريض 80وادي ترجاخصائية تمريضرسماء حسن عبود العمري9347******

69.86662.505672.3722البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضرشا عبدالمحسن بن جمعان الحربي0303******

59.762.562.26البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضرغد غبري عبدهللا القرني0185******
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62.72062.72البكالوريوسعلوم التمريض80السليلاخصائية تمريضرفعه جمعان فالح الدوسري8567******

69.129.005678.1256البكالوريوسطب األسنان 86مليجهطبيب مقيم اسنانرقيه عبدالرزاق بن جعفر آل دبيس9622******

79.25.966785.1667دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79بيشهمساعدة طبيب اسنانرقيه عبدهللا بن محمد المسبح5517******

79.043.683382.7233البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضرقيه محمد كابر محمد اال مين5233******

63.363.461166.8211البكالوريوسالتمريض 80الحفايراخصائية تمريضرمله احمد بن علي المهيني8083******

63.36063.36البكالوريوساشعة تشخيصية80عفيفاخصائية اشعةرنا عبدالرحمن بن علي الشهري1904******

69.442.4571.89البكالوريوسعلوم التمريض80دفاقاخصائية تمريضرندا محسن بن عبدهللا ابوعيد4008******

63.04063.04البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضرنده محمد بن سليمان الرثيع7146******

78.4078.4البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانرنيم ابراهيم سليمان الدريبي0416******

64.96064.96البكالوريوسعلوم التمريض80رابغاخصائية تمريضرنين محمد سالم المسرحي2624******

76.16076.16البكالوريوسصحة الفم واألسنان80جدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانرنين محمد سراج الحصيني6883******

66.34663.872270.2188البكالوريوسعلوم التمريض80الخرجاخصائية تمريضرهام سلمان ساكر العنزي4767******

70.8266070.8266البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضرهام نافع بن ضيف هللا العمري3760******

66.98663.616770.6033البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائية تمريضرهايف مبارك براك المطيري4094******

68.26661.638969.9055البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمرهف عاطف عبدالوهاب سندي7007******

76.483.527880.0078البكالوريوسالمختبرات الطبية 80بيشهاخصائية مختبررهف فوزي بن عباس ابورزيزه1947******

70.82661.811172.6377البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانرهيف عصام بن حسين مطر9271******

64.642.472267.1122البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضرواء عبدالرحمن عبدهللا الرحيان2691******

60.96060.96البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمروابي صالح ابراهيم الجميعه6031******

69.443.866773.3067البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانروان احمد بن محمدامين ينكصار0401******

60.56060.56البكالوريوسالطب البشري 86فيفاطبيب مقيمروان خالد احمد الحربي9527******

67.52067.52البكالوريوسالتمريض 80حقلاخصائية تمريضروان عبدالرحمن ابن صالح المحمدي8691******

69.33348.155677.489البكالوريوسطب المختبرات80القرياتاخصائية مختبرروان عبدهللا احمد حميش2274******

77.921.572279.4922البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضروان علي محمد نحاس4246******

65.0666065.0666البكالوريوساشعة تشخيصية80السليلاخصائية اشعةروان علي يحي حكمي8833******

71.14661.973.0466البكالوريوسالعالج الطبيعي 80بلجرشىاخصائية عالج طبيعيروان فائز محمد الشهري8164******

66.45343.705670.159البكالوريوسالتمريض 80الحناكيهاخصائية تمريضروان فهد حسين رجب1102******

74.43.616778.0167البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80حائلاخصائية مختبرروان فيصل محمد الحربي0647******

66.66661.927868.5944البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضروان ياسين احمد القاسم3015******

77.281.811179.0911البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانروى محمد صالح الغفيلي6708******

76.646.994483.6344دبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية فني المختبرات الطبية79الطائففنية مختبررويدا جعفر بن أحمد المناسف5719******

76.961.888978.8489البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80بريدهاخصائية مختبررؤى ابراهيم عوض االحمدي1630******

67.13618.305685.4416البكالوريوسطب المختبرات80الطائفاخصائية مختبررؤى مصطفى بن محمد شلضوم4026******

761.733377.7333البكالوريوسعالج علل النطق والسمع 80الخرجاخصائية معالجة نطقريانه مبارك عبدالرحمن الدوسري9582******

75.362.011177.3711البكالوريوسطب المختبرات80قبقاباخصائية مختبرريم احمد خلف الغريبي0735******

67.946614.116782.0633البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمريم حسان حسين عالم0373******

56.48056.48البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضريم دعسان عقيل العنزي0018******

71.681.638973.3189البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضريم سعيد عبدهللا االحمري0418******

65.38662.494467.881البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضريم عبدهللا سفر الشهراني4831******

62.88062.88البكالوريوسالتمريض 80تيماءاخصائية تمريضريم عليان دويغر البلوي4068******

73.761.988975.7489البكالوريوسالصيدلة 83بيشهصيدلىريم موسى سليمان العنزي6345******

79.2079.2البكالوريوس (امتياز)تدريب عملي لمدة سنة في المختبرات الطبية + التقنية الحيوية 80بلجرشىاخصائية مختبرريم يحي حسن النعمي3951******

56.696056.696البكالوريوسعلوم طب االسنان المسانده80الطائفاخصائية صحة ورعاية فم واسنانريما جري معتق المطيري5987******

63.76063.76البكالوريوساألشعة والتصوير الطبي80الغاطاخصائية اشعةريما خالد بن صالح سليم2714******

77.6077.6البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانريما عبدالعزيز عبدهللا السيف2262******

65.38665.822271.2088البكالوريوسالتمريض 80خميس  مشيطاخصائية تمريضريما علي عبدالرحمن الشهري7816******

60.888060.888البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمريمه حسام علي بوخمسين2177******

58.24058.24البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضريمه محمد بن يحي آل سالم9913******

58.7443.511162.2551البكالوريوسعلوم التمريض80حائلاخصائية تمريضريه غريب شمشول النومسي1176******

66.13342.011168.1445البكالوريوسعلوم اشعة80بلجرشىاخصائية اشعةريهام سعد ابن علي الشهري7744******

66.98661.5568.5366البكالوريوسالتمريض 80خيبراخصائية تمريضريوف عبدالسالم عياد البلوي1593******

61.6061.6البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضزبيده فريد عوض بن ابراهيم2434******

70.721.811172.5311البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانزهراء بنت احمد بن عبدالوهاب الخرس3708******

79.042.505681.5456البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىزهراء بنت حسن بن منصور أبو جوهر8439******

55.8729.366765.2387البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمزهراء حسن بن عبدهللا آل حمد9949******

69.123.511172.6311البكالوريوساألشعة 80الدوادمىاخصائية اشعةزهراء زهير بن عاشور آل سليمان6562******

79.844.838984.6789البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىزهراء سلمان بن احمد العبدالعال7992******
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57.362.461159.8211البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمزهراء عبدهللا بن سلمان ابراهيم5826******

57.44057.44البكالوريوسالتمريض 80الدرباخصائية تمريضزهراء عبده ابراهيم السيد9840******

56.1616.061172.2211البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانطبيب مقيمزهراء علي بن حبيب آل سعيد7933******

60.646.627867.2678البكالوريوسصحة الفم واألسنان80الدماماخصائية صحة ورعاية فم واسنانزهراء علي محمد الزاير2776******

69.129.783378.9033البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضزهراء مسواك ابو طالب قيسى2042******

58.88058.88البكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيططبيب مقيمزهراء هاشل هشلول القرني5661******

73.2814.144487.4244البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضزهراء هاشم بن أمين الجراش6876******

79.28.572287.7722دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمختبرات طبية79الرياضفنية مختبرزهره بنت حجي بن عبدالعزيز بوحسن4927******

63.610.511174.1111البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضزهره عبدهللا بن عيسى آل غزوي4355******

76.481.983378.4633الماجستيرالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضزهره محمد بن قدسي محمد4134******

62.564.061166.6211البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضزهره مشقي علي نجعي8620******

65.2815.783381.0633البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضزهره يونس محمد المغربي8881******

64.2134064.2134البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضزهور علي محمد عسيري6732******

78.562.505681.0656البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانزينب بنت علي بن محمد العليوات8787******

74.563.661178.2211البكالوريوسعلوم التمريض80االحساءاخصائية تمريضزينب حسن بن حسن رمضان2771******

78.8811.033389.9133دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الرياضمساعدة طبيب اسنانزينب زكي عبدرب  الرسول آل مدن2008******

56.646.516763.1567البكالوريوسعلوم التمريض80الطائفاخصائية تمريضزينب سالم حازم القرني6293******

71.253415.694486.9478البكالوريوسالتمريض 80الخبراخصائية تمريضزينب طاهر بن محمد السعيد3049******

59.68059.68البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمزينب عبدهللا بن صالح الغاوي5844******

72.819.244492.0444دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةفني التمريض79الدمامفنية تمريضزينب عبدهللا بن عبدهللا حبيل2229******

75.523.994479.5144البكالوريوسالصيدلة 83مليجهصيدلىزينب عبدهللا بن علي الذيب3927******

71.89347.666779.5601البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضزينب عبدهللا بن علي آل حسين7781******

75.843.6579.49البكالوريوسطب المختبرات80نجراناخصائية مختبرزينب عبدهللا علي الخيري7328******

71.57347.644479.2178البكالوريوسعلوم التمريض80الدماماخصائية تمريضزينب عدنان بن علوي آل زواد6520******

58.964.563.46البكالوريوسالتمريض 80ام السواداخصائية تمريضزينب على جبران خرمي6754******

61.122081.12البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضزينب علي بن احمد آل عبدالعال8103******

71.14662.683373.8299البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانزينب علي بن حسن النخلي9257******

65.81343.769.5134البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهطبيب مقيمزينب علي بن محمد الصادق5436******

68.37343.872272.2456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانزينب محمد ابن علي الغامدي2558******

66.77341.638968.4123البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمزينب محمد بن احمد آل نمر4509******

67.093414.011181.1045البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمزينب محمد بن علي آل صخى7720******

65.81341.811167.6245البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمزينب مهدي بن ابراهيم الحالل6890******

52.26663.688955.9555البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضزينه راشد ظافر الشهري2824******

59.763.494463.2544البكالوريوسالتمريض 80االفالجاخصائية تمريضزينه سعود خازم ال خازم6797******

76.162.011178.1711البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80بيشهاخصائية مختبرزينه عبدهللا مردح الشهري0650******

60.48060.48البكالوريوسالتمريض 80الريثاخصائية تمريضساتره يحي جابر حريصي9256******

73.283.105676.3856البكالوريوسالتمريض 80االحساءاخصائية تمريضساجدة عبدالمجيد بن حسين الغدير3458******

71.681.633373.3133البكالوريوسالطب البشري 86عسفانطبيب مقيمساجده زهير علي باحمدين8711******

72.962.505675.4656البكالوريوسالصيدلة 83تيماءصيدلىساجده سعود بن جاسم النزغه6163******

68.58662.872271.4588البكالوريوسعلوم التمريض80القيصومهاخصائية تمريضساجده عبدرب  الرسول بن عبدهللا آل تراب3202******

62.88062.88البكالوريوسالتمريض 80حقلاخصائية تمريضسارة مرزوق خلف البلوي3578******

70.61343.877874.4912البكالوريوسطب األسنان 86االفالجطبيب مقيم اسنانساره ابراهيم عبدهللا البابطين2071******

60.83.522264.3222البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضساره اسامه عبدهللا جيالني3794******

71.14663.877875.0244البكالوريوسطب األسنان 86االرطاويةطبيب مقيم اسنانساره ايمن محمد المدنى4879******

77.2961.927879.2238البكالوريوسالتغذيه السريريه80بريدهاخصائية تغذيةساره جراد حمود الجراد9513******

66.88066.88البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضساره جعيثن محمد العرجاني3808******

53.12053.12البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمساره جمال محمد الخناني9147******

62.83.5566.35البكالوريوسالتمريض 80ينبعاخصائية تمريضساره حسن انس بكر0209******

63.24.483367.6833البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضساره حسين علي كعبي6578******

64.323.527867.8478البكالوريوساألشعة 80اضماخصائية اشعةساره حمدى حامد السيد4626******

74.882.388977.2689البكالوريوساألشعة 80الخرجاخصائية اشعةساره دهيم حسن الدوسري4402******

76.481.811178.2911البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانساره زيد عبدهللا المشاري6874******

68.26664.872273.1388البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضساره سعد خالد بن جليغم9325******

67.525.505673.0256البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضساره سعد غانم القحطاني7511******

56.8056.8البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضساره سعود فهد البيشي4436******

57.522.0559.57البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضساره سعيد بن عبدهللا النهاري2339******

63.364.561167.9211البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضساره سعيد محمد الشيخي7121******
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721.666773.6667البكالوريوسرعاية اسنان80بريدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانساره سليمان صالح الضلعان9837******

63.281.516764.7967البكالوريوسعلوم التمريض80االفالجاخصائية تمريضساره سليمان محمد الهزاع6043******

58.8058.8البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضساره ظافر محمد القحطاني0524******

75.21.811177.0111البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسنانساره عبدهللا احمد باسهيل4624******

67.94667.472275.4188البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضساره عبدهللا حمد الدوسري9200******

70.083.755673.8356البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الهمجهطبيب مقيم اسنانساره عبدالهادي بن محمد الفهيد3043******

65.61.533367.1333البكالوريوسالتمريض 80المراميهاخصائية تمريضساره عطيه بن محمد الحربي4223******

61.687.644469.3244البكالوريوسعلوم التمريض80رابغاخصائية تمريضساره علي بن ابراهيم الشقيري8120******

72.321.944474.2644البكالوريوسطب األسنان 86جازانطبيب مقيم اسنانساره محمد بن حسن مدخلي4606******

70.721.988972.7089البكالوريوساشعة تشخيصية80بالد رجال المعاخصائية تصوير طبقيساره محمد بن عبدهللا بن حسين6814******

65.06661.655666.7222البكالوريوسادارة تقنية المعلومات الصحية80حبونااخصائية معلوماتية صحيةساره محمد بن علي الزهراني8843******

77.442.027879.4678البكالوريوسالصيدلة 83الطائفصيدلىساره محمد حنتوش القثامي5599******

70.82661.811172.6377البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الجوفطبيب مقيم اسنانساره محمد شاكر المقري8360******

58.081.638959.7189البكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيططبيب مقيمساره محمد قاسم عسيري6061******

67.21.811169.0111البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمساره محيسن مصلح المعيرفي7681******

61.2061.2البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضساره مطر صالح الرشيدي4817******

64.96064.96البكالوريوسالتمريض 80حقلاخصائية تمريضساره هليل مسلم العطوي3121******

66.34662.705669.0522البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضسالمه محمد يحي صهلولي4203******

73.28073.28البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضساميه عبدالمجيد بن عبدالفتاح بوقس2379******

65.8134065.8134البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضساميه محمد سحاب البارقي6995******

52.3734052.3734البكالوريوسالتمريض 80بلجرشىاخصائية تمريضسبرا محمد سعيد الحارثي6963******

69.763.661173.4211البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضسجا احمد بن عبدهللا المزيد3439******

68.05343.511171.5645البكالوريوساألشعة 80القويعيهاخصائية اشعةسجى عبدالكريم بن عبدالعزيز النجار8316******

721.927873.9278البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضسحر دبيس محمد البيشي3940******

62.56062.56البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضسحر سالم خضر العمراني7570******

53.86662.722256.5888البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضسحر عبده صالح حكمي8806******

55.682.558.18البكالوريوسالتمريض 80الحرثاخصائية تمريضسحر يحي محه كعبي5434******

63.92063.92البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضسديم علي بن حمد الشويعر7755******

63.2063.2البكالوريوسالطب البشري 86ابهاطبيب مقيمسعاد عائض محمد القحطاني3417******

59.62.722262.3222البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضسعاد محمد حسن حكمي9048******

56.72056.72البكالوريوسالتمريض 80وادي ترجاخصائية تمريضسعده سعيد حامد العمري4457******

58.484.705663.1856البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضسعوده قاسم حمود ديباجي1415******

79.042.505681.5456البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىسكينه احمد بن عاشور الفركي7872******

61.363.4564.81البكالوريوسالتمريض 80ام السواداخصائية تمريضسكينه بنت محمد بن جعفر المحسن8408******

71.6814.144485.8244البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضسكينه حسين بن جعفر آل سماعيل6149******

78.0483.733381.7813الماجستيرصحة عامة 80الدماماخصائية صحة عامةسكينه محمد بن جواد المعلم4163******

603.416763.4167البكالوريوسالطب البشري 86الحفايرطبيب مقيمسكينه محمد بن عبدهللا الصيرفي3447******

70.61343.755674.369البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانسلطانه اسعد ثامر السعدون9080******

64.962.567.46البكالوريوسالتمريض 80القنفذهاخصائية تمريضسلطانه عبدهللا احمد الشاردي7677******

70.18665.588975.7755البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمسلمى حسين بن علي المحمد0319******

69.97341.916771.8901البكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىاخصائية تمريضسلمى سويلم بن فايز الرشيدي6636******

66.13347.816773.9501البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمسلمى عوض سالم بن زقر0800******

67.41341.811169.2245البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضسلوى جابر حسين الجابري4145******

68.05345.761173.8145البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمسماح احمد محمد فضل المولى6373******

67.52067.52البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضسماح صبحي عبدالحميد خياط9866******

71.4666071.4666البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضسماح عوض  هللا فائز العلوي1860******

57.62.672260.2722البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضسماح مسفر بن محمد البيشي1453******

68.161.638969.7989البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمسماهر عبدهللا خضر النفيعي8134******

54.93349.711164.6445البكالوريوسالتمريض 80القنفذهاخصائية تمريضسماهل عبده يحيى الشريف6311******

64.746612.638977.3855البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمسمر جمال بن عبدهللا الزاير7163******

77.441.988979.4289البكالوريوسالصيدلة 83الرياضصيدلىسمر عبدالرحمن بن عمر العمير0617******

49.922.552.42البكالوريوسالتمريض 80المزيرعهاخصائية تمريضسميره وقيت بن سويلم المالكي4749******

76.321.811178.1311البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانسميه بنت عبدهللا بن علي اليوسف4593******

56.641.927858.5678البكالوريوسالتمريض 80ضمداخصائية تمريضسميه حسن علي مقبول6542******

57.283.527860.8078البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضسميه عايض عبدهللا عيدان8523******

53.761.638955.3989البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضسميه علي بن احمد معمى6856******

72072البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضسميه عواد سليمان المرواني9599******
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77.63.711181.3111البكالوريوسطب المختبرات80بريدهاخصائية مختبرسميه منور بن منير المجنوني4969******

56.321.638957.9589البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضسناء محمد عبدهللا سروي3354******

762.616778.6167البكالوريوسرعاية اسنان80الرياضاخصائية صحة ورعاية فم واسنانسها صالح عبدهللا الشهراني3467******

59.685.744465.4244البكالوريوسالتمريض 80البطحاءاخصائية تمريضسهام بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن احمد7342******

59.444.461163.9011البكالوريوسالتمريض 80وادى الدواسراخصائية تمريضسهام حسن بن علي القحطاني8385******

58.72058.72البكالوريوسالطب البشري 86الباحهطبيب مقيمسهام علي جبران سهلي5458******

62.481.927864.4078البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضسهام محمد احمد الشريف5000******

61.766.788968.5489البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضسهام يحي عبده دغريري4886******

77.62.011179.6111البكالوريوسطب المختبرات80الباحهاخصائية مختبرسهر عابد بن عبدهللا الحربي8249******

73.929.111183.0311البكالوريوسعلوم المختبرات الطبية80حفر الباطناخصائية مختبرسوسن ابراهيم بن علي القالف1973******

61.281.811163.0911البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمسوسن بنت احمد بن علي آل منيف2637******

72.321.655673.9756البكالوريوسالعالج الطبيعي 80الباحهاخصائية عالج طبيعيسوسن عبدرب  األمير بن عبدهللا المدن2847******

74.563.872278.4322البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانشادن فهد محمد الجبر6622******

71.7866273.7866البكالوريوسالصيدلة 83العيساويةصيدلىشذى ابراهيم احمد الفرساني3749******

59.684.616764.2967البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضشروق سعيد خلوفه آل سلمان4073******

70.41.638972.0389البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمشروق سلطان بن مغيض الخيبري1430******

65.17343.311168.4845البكالوريوسالتمريض 80سراه عبيدهاخصائية تمريضشروق صالح حسين آل حية1379******

50.66662.072252.7388البكالوريوسعلوم التمريض80تيماءاخصائية تمريضشروق عابد فايز عبدهللا9411******

57.7612.116769.8767البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضشروق عمر مملوك الشمري4776******

77.122.055679.1756البكالوريوسطب المختبرات80بلجرشىاخصائية مختبرشروق عوض درويش المالكي1124******

64.42661.616766.0433البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضشروق عوض مطلق المعبدي8949******

61.84061.84البكالوريوسعلوم التمريض80السليلاخصائية تمريضشروق عيد طمشان العنزى4636******

60.483.527864.0078البكالوريوسالتمريض 80القنفذهاخصائية تمريضشروق محمد ابراهيم عسيري3537******

67.3066067.3066البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضشروق محمد علي القحطاني8591******

68.05343.683371.7367البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضشروق وصل هللا سويلم المطيري5196******

65.0666065.0666البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضشريفة احمد محمد خرمي5149******

60.243.527863.7678البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضشريفه حسن ابراهيم البناوي4448******

60.163.527863.6878البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضشريفه حسن محمد عسيري9949******

59.76059.76البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضشريفه سعد عوده العنزى7410******

72.48072.48البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضشريفه سعيد ابن شباب الدوسري6072******

56.722.722259.4422البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضشريفه سليمان موسى مليحي9956******

54.18661.638955.8255البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضشريفه عبدهللا محمد ال سعيده8743******

70.5066070.5066البكالوريوسعلوم التمريض80عروىاخصائية تمريضشريفه عتيق ضفا العتيبي4723******

57.68057.68البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضشريفه علي بن معدي عسيري2355******

73.61.983375.5833البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاطبيب مقيم اسنانشريفه محمد ابراهيم احمساني1161******

67.94661.638969.5855البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضشريفه يحي بن محمد آل مفرح7214******

65.61.911167.5111البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضشقراء احمد حسن مجممي3030******

62.64062.64البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضشمعه حسين هادي نجعي8561******

63.68063.68البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضشموخ احمد علي عسيري6217******

723.872275.8722البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المجمعهطبيب مقيم اسنانشهد حماد محمد بن عنيق8986******

67.523.283370.8033البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضشهد محبوب مفلح العوفي0096******

68.161.638969.7989البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمشهالء ناصر بن فهد الدوسري8331******

75.04075.04البكالوريوسالصيدلة 83طبرجلصيدلىشوق فهد غزاي المطيري9357******

64.961.927866.8878البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضشوق ملهوي هادي النجعي2251******

64.53345.466770.0001البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضشوق ناصر ابراهيم الشميمري7584******

57.123.233360.3533البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضشيخه سلطان بن مسعود اليحيى0278******

74.249.838984.0789دبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية فني المختبرات الطبية79مكةالمكرمةفنية مختبرشيماء فيصل بن نافع الحازمى9780******

77.122.538979.6589البكالوريوسالصيدلة 83الرياضصيدلىشيماء مخضار نافع السلمي8012******

58.963.466762.4267البكالوريوسالتمريض 80القرياتاخصائية تمريضشيمه الهادي نافع العنزي2832******

583.533361.5333البكالوريوسالتمريض 80الخرمهاخصائية تمريضصالحه احمد محمد المطوع5385******

582.722260.7222البكالوريوسالتمريض 80االفالجاخصائية تمريضصالحه حمدان عبدهللا البيشي2776******

56.484.616761.0967البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضصالحه سعيد بن محمد االحمري3655******

58.642.738961.3789البكالوريوسعلوم التمريض80بريدهاخصائية تمريضصالحه عاتق معيض المطيري4723******

70.616070.616البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمصالحه عبدهللا بن علي آل عيسى3923******

59.84059.84البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضصالحه عبده علي مدخلي7653******

62.72062.72البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضصالحه علي حسن الشهري2840******

66.7734066.7734البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضصالحه عيسي بن يحيى عسيري1022******
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74.42.011176.4111البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80يدمهاخصائية مختبرصالحه محمد هيازع بارقي0163******

54.18663.527857.7144البكالوريوسالتمريض 80الدرباخصائية تمريضصالحه ناصر ابراهيم عسيري6236******

621.577863.5778البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضصالحه يونس حسين فالته5699******

66.561.644468.2044البكالوريوسالطب البشري 86خليصطبيب مقيمصبا محمد سفران الحربي2160******

59.681.927861.6078البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضصباح احمد جابر المالكي5896******

67.73343.361171.0945البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضصباح حامد ابن احمد الزهراني2014******

62062البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضصباح علي يحي عسيري9602******

77.44077.44البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83تثليثصيدلىصباح ناصر سليم الشهراني9258******

70.826610.116780.9433البكالوريوسطب األسنان 86قريه العلياطبيب مقيم اسنانصفا عبدالعلى بن عبدهللا البحارنه1116******

68.69341.611170.3045البكالوريوسعلوم اشعة80المصلوماخصائية اشعةصفاء احمد يوسف المسند2597******

63.125.944469.0644البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمصفاء عباس بن حسن الدعلوج0717******

57.364.616761.9767البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضصفيه عائض بن علي عسيري9041******

51.62662.105653.7322البكالوريوسالتمريض 80فيفااخصائية تمريضصفيه محمد جمعان االبيض4889******

71.14661.772.8466البكالوريوسالعالج الطبيعي 80املجاخصائية عالج طبيعيصفيه ناصر فارس الخضيري2307******

67.0934067.0934البكالوريوساشعة تشخيصية80السليلاخصائية اشعةصفيه يحي بن محمد مدخلي3518******

61.285.588966.8689البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضضحى محمد بن عبدالحميد فقيره4392******

54.8266054.8266البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضطاعه سعد علي الشمري7699******

68.69343.5572.2434البكالوريوسالتمريض 80النعيريهاخصائية تمريضطاهرة حسن بن محمد ال باقر9029******

73.7618.488992.2489البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80الرياضاخصائية مختبرطرفه سعد بن فهد الضرغام4398******

60.8060.8البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضطيبه حسين مكي القبي0300******

72.966.155679.1156البكالوريوسالصيدلة 83المدينةالمنورةصيدلىطيبه عبدرب الرسول بن محمد ابوتاكي8875******

60.32060.32البكالوريوسالتمريض 80الليثاخصائية تمريضطيبه محمد بن سعيد علي1983******

63.68063.68البكالوريوسالتمريض 80حقلاخصائية تمريضعاليه محمد فرج العمراني7118******

69.761.572271.3322البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضعايشه محمد بن فياض الطباع5572******

73.921.622275.5422البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانعايشه مهزع علي الحربي3042******

56.241.927858.1678البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضعائشة احمد محمد طوهري4944******

63.121.927865.0478البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضعائشه ابراهيم بن محمد كليبي0895******

58.242.722260.9622البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضعائشه احمد محمد العبسي6689******

68.05343.527871.5812البكالوريوسالتمريض 80محايل عسيراخصائية تمريضعائشه احمد محمد عسيري1463******

63.521.927865.4478البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضعائشه جده حسن عقيبي5141******

79.042.622281.6622البكالوريوسالعالج الطبيعي 80بريدهاخصائية عالج طبيعيعائشه صالح منير العصيمي7253******

66.34662.688969.0355البكالوريوسالتمريض 80وادي ردوماخصائية تمريضعائشه عبدهللا سعد االسمري6793******

70.083.433373.5133البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضعائشه عبدهللا محمد القرناس4973******

53.3334053.3334البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضعائشه عبدهللا محمد حميدي5104******

71.8934071.8934البكالوريوسالتمريض 80محايل عسيراخصائية تمريضعائشه محمد ابرهيم عسيري5862******

68.16068.16البكالوريوساشعة تشخيصية80بلجرشىاخصائية اشعةعائشه محمد حفظي سلطان0995******

56.8056.8البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضعائشه مغاوي محمد كوسي7780******

70.29343.877874.1712البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الفرشهطبيب مقيم اسنانعبير جميل عبدالعزيز العطا2944******

62.1613.9576.11البكالوريوستغذية عالجية 80المجاردهاخصائية تغذيةعبير حسن محمدعلي زيني6373******

61.842.444464.2844البكالوريوسعلوم التمريض80صامطهاخصائية تمريضعبير حسين على خلوفه5317******

78.562.055680.6156البكالوريوسطب المختبرات80الباحهاخصائية مختبرعبير راجح بخيت الغامدي1805******

69.3334069.3334البكالوريوسالتمريض 80ينبعاخصائية تمريضعبير سالم سلمان الجهني5713******

74.56074.56البكالوريوساألشعة 80القويعيهاخصائية اشعةعبير عبدالرحمن علي البوري1036******

72.96072.96البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضعبير عبدهللا عبدالقادر الحوثري7824******

68.3734068.3734البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضعبير عبدهللا علي الشهري6050******

62.48062.48البكالوريوساألشعة 80وادى الدواسراخصائية اشعةعبير عبيد مانع العنزي6558******

66.66663.527870.1944البكالوريوسالتمريض 80محايل عسيراخصائية تمريضعبير علي محمد عسيري8510******

72.161.816773.9767البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86عقله الصقورطبيب مقيم اسنانعبير عياد ضفيدع العوفي9847******

54.72054.72البكالوريوسالتمريض 80الركنهاخصائية تمريضعبير فواز بن مناور الحلفي4332******

77.64.694482.2944البكالوريوسالعالج الطبيعي 80المدينةالمنورةاخصائية عالج طبيعيعبير ناصر سليمان الحنيش0415******

71.041.927872.9678البكالوريوسالتغذيه السريريه80طبرجلاخصائية تغذيةعجايب معيض معيوف العنزي7820******

69.126.077875.1978البكالوريوستغذية اكلينيكية80خباشاخصائية تغذيةعديله احمد بن بكر فالته8925******

74.722.683377.4033البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانعزه تركي معيض الشهري5099******

79.52079.52البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83ابهاصيدلىعزيزه سالم سعد الشهراني2803******

69.762.616772.3767البكالوريوسالتمريض 80المزاحميهاخصائية تمريضعطره محمد عبدهللا الشهري9687******

71.041.972.94البكالوريوساشعة تشخيصية80تميراخصائية اشعةعفاف سعود سعيد الشهراني5032******

77.92077.92البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضعقود عبدالقادر معتوق شيخون0735******
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73.764.916778.6767البكالوريوسعلوم التمريض80الدماماخصائية تمريضعقيله بنت محمد بن حسن السواد3685******

71.041.816772.8567البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفطبيب مقيم اسنانعال عدنان محمد القحطاني7201******

71.89341.638973.5323البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمعلويه بنت جواد بن ناصر االحمد6997******

68.8068.8البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضعليا حسن علي الغامدي9491******

61.763.527865.2878البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضعلياء ابراهيم عامر العاصمي8414******

72.962.683375.6433البكالوريوسالعالج الطبيعي 80باللسمراخصائية عالج طبيعيعلياء سعيد سعد العمري2729******

62.48062.48البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضعلياء محمد صالح البلوي8151******

71.1466071.1466البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضعليه ظيف هللا شباك السهيمي6469******

72.486.005678.4856البكالوريوستغذية اكلينيكية80بلجرشىاخصائية تغذيةعنان عبدالحليم محمد شركار6562******

68.48068.48البكالوريوسعلوم التمريض80حوطه بنى تميماخصائية تمريضعهد عبدالعزيز محمد الرميح0421******

67.94664.022271.9688البكالوريوسالتمريض 80قبقاباخصائية تمريضعهود جمال محسن البلوي1195******

56.483.6560.13البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضعهود خضير بن جمعان دمنه0169******

54.9334054.9334البكالوريوسالطب البشري 86عرعرطبيب مقيمعهود سلمان حيا العنزي0528******

73.76073.76البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهطبيب مقيم اسنانعهود سليمان بن عبدهللا الزغيبي2862******

62.16062.16البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80مكةالمكرمةاخصائي مساعدة طبيب اسنانعهود عبدالرزاق بن يوسف فطاني8816******

60.883.383364.2633البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضعهود عبدهللا بن عامر الشهري5074******

61.682.688964.3689البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضعهود محمد عبدهللا الشهري5327******

65.70667.816773.5233البكالوريوسالطب البشري 86الهداطبيب مقيمعهود محمد عبدهللا نبهان7991******

70.50661.927872.4344البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضعهود محمد عبود العمري3466******

69.2266069.2266البكالوريوسالتمريض 80خميس  مشيطاخصائية تمريضعهود مشهور محمد القحطاني0452******

57.523.494461.0144البكالوريوسالتمريض 80ام السواداخصائية تمريضعواطف صالح بن محمد المطيري6465******

70.29341.927872.2212البكالوريوسالعالج الطبيعي والتأهيل الصحي 80حقلاخصائية عالج طبيعيعواطف عارف غضيان الشراري5119******

61.121.638962.7589البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضعواطف عبدهللا محمد ال سعيده2005******

59.68059.68البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضعيده حسن فهيد السبيعي8933******

57.361.638958.9989البكالوريوسالطب البشري 86بدرطبيب مقيمغاده غزالي بن شبلي بنجر0477******

74.241.816776.0567البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهطبيب مقيم اسنانغدى عدنان محمد القحطاني8999******

71.041.638972.6789البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمغدي عبدالرحمن عثمان ششه2329******

72.162.288974.4489البكالوريوسعلوم اشعة80القويعيهاخصائية اشعةغدير عبدالرحمن محمد الشليل9859******

69.97343.272273.2456البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضغدير عزو عناد العنزي6669******

61.763.555665.3156البكالوريوسعلوم التمريض80ذاعبلوتناخصائية تمريضغدير منصور بن علي الهالل5300******

58.482.072260.5522البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضغدير هادي بن صالح ال بالحارث0380******

66.4534066.4534البكالوريوسعلوم التمريض80الخنيقيهاخصائية تمريضغزيل حمود سعد العتيبي5617******

62.881.916764.7967البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضغزيه ناحي بن نخيالن المطيري6822******

54.0485.2559.298البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمغفران بدر بن جعفر آل سيف7440******

60.4811.944472.4244البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمغفران فواد حسن ابوخضير5435******

60.886.566767.4467البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضغفران محمد حسن خطيب1555******

59.9211.944471.8644البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمغفران محمد عبدهللا بن عفيف5247******

59.922.672262.5922البكالوريوسالتمريض 80السليلاخصائية تمريضغلباء عيد موسى البيشي2990******

57.04057.04البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضغله حسن الحسن الغبيشي9727******

64064البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضغيداء عبدالرحمن علي آل جابر8342******

63.521.994465.5144البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80مكةالمكرمةاخصائي مساعدة طبيب اسنانغيداء عبدالفتاح محمدامين محمدامين3369******

74.081.811175.8911البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانغيداء عبدهللا ابن محمد الشهري5627******

66.561.644468.2044البكالوريوسالطب البشري 86خليصطبيب مقيمغيداء غازي محمدصالح القرشي2151******

74.721.644476.3644البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمغيداء منصور مرزوق الحربي8527******

68.163.461171.6211البكالوريوسالتمريض 80الجفراخصائية تمريضغيداء ناصر بن احمد الحجرف1439******

69.864069.864البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمفاتن باسم بن جواد الوايل4906******

58.41.927860.3278البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضفاطم موسى يحي خبرانى4929******

61.282.477863.7578البكالوريوسالتمريض 80البطحاءاخصائية تمريضفاطمه احمد بن حسين العلي0318******

69.97343.877873.8512البكالوريوسطب األسنان 86رفحاءطبيب مقيم اسنانفاطمه احمد بن علي آل عواني3307******

66.02663.527869.5544البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضفاطمه احمد سبيع العمري2790******

76.16076.16البكالوريوسصحة الفم واألسنان80جدهاخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه احمد عبدهللا المالكي3043******

59.121.927861.0478البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضفاطمه احمد محمد صيرم1121******

66.561.683368.2433البكالوريوسعلوم التمريض80حفر الباطناخصائية تمريضفاطمه أحمد بن علي آل عواد4672******

69.984069.984البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهطبيب مقيمفاطمه آدم بن مهدي األسود0776******

78.723.633382.3533البكالوريوسالصيدلة 83االحساءصيدلىفاطمه بنت حسين بن ابراهيم األحمد7411******

72.8072.8البكالوريوسالتمريض 80سلوىاخصائية تمريضفاطمه بنت عبدهللا بن علي الحمد2229******

64.963.877868.8378البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمفاطمه تقي بن عبدالعظيم الزاهر1266******
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61.045.188966.2289دبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضمساعد صحيفاطمه توفيق بن مهدي الغراب2251******

58.6058.6البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقطبيب مقيمفاطمه جعفر بن احمد غواص2769******

68.266610.116778.3833البكالوريوسطب األسنان 86االحساءطبيب مقيم اسنانفاطمه جعفر بن حسين الغريب6175******

50.563.527854.0878البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضفاطمه حبشي محمد عسيري9320******

63.845.933369.7733البكالوريوسالطب البشري 86الجبيلطبيب مقيمفاطمه حسن بن صالح المعلم6394******

76.321.811178.1311البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمفاطمه ربيع بن علي الرشيد0621******

51.9466051.9466البكالوريوسالتمريض 80املجاخصائية تمريضفاطمه زبير بن زكريا برناوي0048******

64.32064.32البكالوريوسعلوم التمريض80محاماه ابن مصوياخصائية تمريضفاطمه سالم خازن العنزي9225******

61.2061.2البكالوريوسالتمريض 80فيفااخصائية تمريضفاطمه سلمان احمد الفيفي0482******

59.443.283362.7233البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضفاطمه شبيلي ابراهيم البارقي7710******

70.4070.4البكالوريوسعلوم التمريض80المدينةالمنورةاخصائية تمريضفاطمه صالح منسي المولد2428******

66.98663.770.6866البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيمفاطمه عباس بن يوسف الدهنين9803******

72.245.588977.8289البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمفاطمه عبدالرحيم سلمان اوحيد5601******

77.442.505679.9456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسنانفاطمه عبدالسالم بن حسن الحبيب3486******

74.561.638976.1989البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيمفاطمه عبدالغني عبدهللا بن عبدي6209******

68.90661.811170.7177البكالوريوسعلوم التمريض80الصراراخصائية تمريضفاطمه عبدهللا بن حسن آل زاهر2057******

68.46949.877878.3472البكالوريوسالطب البشري 86الظهرانطبيب مقيمفاطمه عبدهللا بن حسن زواد5663******

71.14666.633377.7799البكالوريوسصحة الفم واألسنان80الدماماخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه عبدهللا بن علي آل حبيب7350******

65.921.994467.9144البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80الدماماخصائي مساعدة طبيب اسنانفاطمه عبدرب الرسول بن عبدالباقي الحوري3773******

63.923.527867.4478البكالوريوسالتمريض 80محايل عسيراخصائية تمريضفاطمه عبده حسن العسيري0909******

62.72062.72البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمفاطمه عبيد بن محمد المطيري1172******

54.5066054.5066البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضفاطمه علي احمد الشهري8651******

79.522.505682.0256البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىفاطمه علي بن حسن غزوي7438******

56.963.355660.3156البكالوريوسالطب البشري 86الجفرطبيب مقيمفاطمه علي بن صالح الحساوي0348******

69.97343.173.0734البكالوريوسالتمريض 80االحساءاخصائية تمريضفاطمه علي بن محمد الصادق6889******

69.443.872273.3122البكالوريوسعلوم التمريض80االحساءاخصائية تمريضفاطمه علي بن محمد آل عبدالعزيز5689******

56056البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضفاطمه علي بن معدي عسيري2363******

76.961.5578.51البكالوريوسالعالج الطبيعي 80القرياتاخصائية عالج طبيعيفاطمه علي جبران آل رفعه7703******

78.881.511180.3911البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضفاطمه علي عبدهللا األسمري3163******

63.763.333367.0933البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضفاطمه علي محمد قحل1999******

57.281.894459.1744البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضفاطمه عوض زاهر الشهري6837******

59.443.494462.9344البكالوريوسالتمريض 80الطوالاخصائية تمريضفاطمه فرحان بن حمود العنزي6997******

58.6414.061172.7011البكالوريوسرعاية اسنان80الدماماخصائية صحة ورعاية فم واسنانفاطمه محمد بن حبيب شرياوي0372******

64.1066064.1066البكالوريوسعلوم التمريض80الحفايراخصائية تمريضفاطمه محمد بن رضي المنشاد9734******

55.7866055.7866البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضفاطمه محمد بن معمس عسيري2847******

61.6061.6البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضفاطمه محمد عبدهللا احمري4544******

63.446.055669.4956البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضفاطمه محمد معوضه مسرحي2653******

66.6666066.6666البكالوريوساشعة تشخيصية80القويعيهاخصائية اشعةفاطمه مفرح ادم البراتي7849******

65.17349.661174.8345البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضفاطمه مفضي سبتي العنزي9598******

73.441.988975.4289البكالوريوسالصيدلة 83السليمىصيدلىفاطمه منير بن مناور المطيري3519******

64.106616.933381.0399البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضفاطمه مهدي بن حسن الخباز2409******

74.241.677875.9178البكالوريوسالعالج الطبيعي 80تبوكاخصائية عالج طبيعيفاطمه نايف بن الريض العنزي8095******

68.8068.8البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضفاطمه نورالحق ابراهيم تردي9483******

68.483.877872.3578البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86الجوفطبيب مقيم اسنانفاطمه وجيه بن عباس الجشي4944******

68.69344.005672.699البكالوريوسالعالج الطبيعي 80بلجرشىاخصائية عالج طبيعيفايزه احمد متعب الفيفي9187******

73.441.972275.4122البكالوريوسالصيدلة 83الجوفصيدلىفايزه حسين احمد طواشي0474******

67.526.405673.9256البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضفايزه فهد متعب االشجعي2956******

61.843.527865.3678البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضفايزه معيض علي العسيري5354******

65.17343.661168.8345البكالوريوسعلوم التمريض80خميس  مشيطاخصائية تمريضفائزه يحي بن حسين غليسي5093******

78.563.983382.5433البكالوريوسالمختبرات الطبية 80حفر الباطناخصائية مختبرفتون تركي بن مشعان المطيري9698******

66.98661.733368.7199البكالوريوسعالج علل النطق والسمع 80المدينةالمنورةاخصائي معالجة نطقفرح مبارك عبدهللا الحارثي4562******

76.4811.816788.2967البكالوريوسالتمريض 80الخبراخصائية تمريضفضيله منصور أحمد العلو4639******

57.84057.84البكالوريوسالتمريض 80حبونااخصائية تمريضفوزيه سالم بن بخيتان اليامي9417******

59.922.688962.6089البكالوريوسالتمريض 80المتياهه الجنوبيةاخصائية تمريضفوزيه سعيد علي الشهري7707******

60.81.644462.4444البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمفوزيه علي بن عبدالغفور حلواني0359******

59.36059.36البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضفوزيه علي محمد الشهري8035******

68.69341.970.5934البكالوريوساشعة تشخيصية80الطائفاخصائية اشعةفوزيه فائع محمد عسيري6673******
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56.3922.616759.0087البكالوريوسالتمريض 80الصغوىاخصائية تمريضفوزيه مزيد هدمول الشمري3347******

72.9763.727876.7038البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضفوزيه مسلم دغيمان الحربي3767******

59.923.688963.6089البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضفوزيه يحي غاصب الحريصي7208******

55.52055.52البكالوريوسعلوم التمريض80العجاجهاخصائية تمريضفي خالد ناصر الشمري6248******

54.18661.638955.8255البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضفيروز يحي احمد الربعي7780******

77.121.979.02البكالوريوسالصيدلة 83عرعرصيدلىقمر عقيل خضير الشمري1763******

59.522.562.02البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضكاذيه علي ظافر عسيري8606******

60.48060.48البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضكريمه صالح بن خاطر الدوشان2014******

74.882.505677.3856البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنطبيب مقيم اسنانكوثر جاسم بن عيسى الزواد9279******

60.82080.8البكالوريوسعلوم التمريض80الدماماخصائية تمريضكوثر عبدهللا بن حسين الصومالي7559******

72.8072.8البكالوريوسالعالج الطبيعي 80قلوهاخصائية عالج طبيعيكوثر عبدهللا علي القرني7151******

78.566.355684.9156دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الطائفمساعدة طبيب اسنانكوثر عقيل مهنا المجالد8773******

61.283.688964.9689البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمالرا محمد علي الخليوي8535******

57.12057.12البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيملجين حسن بن محمد باقادرالعامودي0795******

69.0134069.0134البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضلطيفه محمد علي عسيرى5991******

56.882.672259.5522البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضلطيفه محمد فايز البيشي2496******

63.12063.12البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضلطيفه يوسف بن محمد البيشي2107******

58.881.638960.5189البكالوريوسالطب البشري 86الحويهطبيب مقيملمى عابد عبدهللا العرابي8591******

76.96076.96البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المجمعهطبيب مقيم اسنانلمى محمد عبدالرحمن الدايل9821******

70.93344.672275.6056البكالوريوسالعالج الطبيعي 80تبوكاخصائية عالج طبيعيلمياء عزيان محمد العنزي6998******

77.76077.76البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80جدهاخصائي مساعدة طبيب اسنانلمياء محمد سليمان الشهري6553******

77.762.811180.5711البكالوريوساألشعة 80الرياضاخصائية اشعةلميس عبدالرحمن محمد االنصاري7438******

56.16056.16البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضليلى بديع شبنان البيشي7605******

77.576077.576البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانليلى حمد بن أحمد المكرمى1805******

52.69342.288954.9823البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضليلى رزقان احمد عسيري9039******

56.528056.528البكالوريوسالتمريض 80العجاجهاخصائية تمريضليلى سالم بن حمود الشمري3008******

63.52063.52البكالوريوسالتمريض 80ام السواداخصائية تمريضليلى سعيد عبدهللا الغامدي0787******

58.086.977865.0578البكالوريوسعلوم التمريض80عتيقاخصائية تمريضليلى قاسم بن محمد الجارودي8884******

56.721.927858.6478البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضليلى محسن مقبول حكمي5878******

61.283.527864.8078البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضليلى محمد بن معدي عسيري8435******

62.24062.24البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضليلى محمد علي عسيري9377******

57.28057.28البكالوريوسالطب البشري 86الباحهطبيب مقيمليلى يحيى بن قطابري راجحي9730******

68.05341.527869.5812البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضليلي علي احمد عسيري7167******

57.043.583360.6233البكالوريوسالتمريض 80بلقرناخصائية تمريضليلي محمد احمد الشهري2017******

66.5613.9580.51البكالوريوستقنية المختبرات 80القنفذهاخصائية مختبرلينا حسن محمد سطيح4069******

67.94665.573.4466البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضلينا محمد جعفر العنزي6106******

70.18661.638971.8255البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيملينه محمدمصطفى صالح كلنتن3012******

68.58661.572270.1588البكالوريوسالتمريض 80ينبعاخصائية تمريضلينه ناصر عبدهللا التركي5367******

62.482.722265.2022البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضماجده امين بن هادي بكاري1484******

77.925.305683.2256دبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية فني المختبرات الطبية79الجوففنية مختبرماجده عواد ذياب الرويلي1398******

77.921.979.82البكالوريوسالعالج الطبيعي 80ابهااخصائية عالج طبيعيمثايل علي محمد الشهراني5199******

70.61342.755673.369البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضمجدله متعب مبروك المرواني9393******

78.72078.72البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضمدى عبدالعزيز بن عبدهللا البخيتي1135******

57.121.988959.1089البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضمرادي مرزوق بن سعيد القفل2534******

63.522.055665.5756البكالوريوسالتمريض 80الطائفاخصائية تمريضمرام ابراهيم سعيد الزهراني2642******

61.041.638962.6789البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمرام ابراهيم محمد عسيري8659******

64.2885.761170.0491البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهطبيب مقيممرام حسين بن احمد البشراوي0855******

71.57341.811173.3845البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المندقطبيب مقيم اسنانمرام حميد فهد الحربي3688******

65.7066065.7066البكالوريوسالتمريض 80رابغاخصائية تمريضمرام دويحان منور المرعشي9077******

63.44063.44البكالوريوسالتمريض 80االفالجاخصائية تمريضمرام عبدهللا ابن ثواب الحارثي7634******

57.044.816761.8567البكالوريوسالتمريض 80فرساناخصائية تمريضمرام محمد احمد ابكر3079******

57.44057.44البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضمرام معتق مشبب آل بوداسر1372******

56.9762.205659.1816البكالوريوسعلوم التمريض80الصغوىاخصائية تمريضمرام منصور محيريث الشمري6554******

605.565.5البكالوريوسعلوم التمريض80الحفائراخصائية تمريضمروج محمد بن خليل الهندي5354******

67.2067.2البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيممروه ابراهيم احمد عباس4434******

65.173416.144481.3178البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضمريم احمد بن محمد الراهب9244******

57.92057.92البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضمريم احمد علي حدادي8462******
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54.50662.757.2066البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضمريم أحمد بن أحمد مجرشي0844******

65.923.983369.9033البكالوريوسعلوم اشعة80القويعيهاخصائية اشعةمريم أنور احمد الحميد9657******

77.44077.44البكالوريوسالتمريض 80االحساءاخصائية تمريضمريم حسين بن عبدالكريم العامر1593******

72.641.811174.4511البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86حائلطبيب مقيم اسنانمريم رائد بن محمد الزاير3246******

74.4074.4البكالوريوسعلوم التمريض80مناخاخصائية تمريضمريم عادل بن عبدهللا الغمغام3027******

57.524.005661.5256البكالوريوسالتمريض 80ضمداخصائية تمريضمريم علي عبدهللا جريبي7270******

74.883.616778.4967البكالوريوساشعة تشخيصية80مكةالمكرمةاخصائية اشعةمريم فيصل غازي ظافر9418******

59.22079.2البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضمريم مبارك عبدهللا الدوسري8262******

53.2266053.2266البكالوريوسعلوم التمريض80الركنهاخصائية تمريضمريم محمد أسعد عبسى5973******

70.29343.872274.1656البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضمريم محمد عبدة النجعي1054******

58.884.061162.9411البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضمريم ناصر محمد حدور2846******

71.14663.705674.8522البكالوريوسالعالج الطبيعي 80المجاردهاخصائية عالج طبيعيمستوره عبدالرحمن بن سعد الشهراني0881******

64.963.866768.8267البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممسعده عبدهللا عامر النهدي9284******

67.8411.772279.6122البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانمشاعل احمد محمود فوده4095******

71.1466071.1466البكالوريوسعلوم التمريض80رابغاخصائية تمريضمشاعل حسين عميش الكيادي6679******

58.48058.48البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضمشاعل صالح حمود البلوي8662******

63.041.638964.6789البكالوريوسالتمريض 80احد رفيدهاخصائية تمريضمشاعل علي مشبب االسمري3354******

71.57347.816779.3901البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيممشاعل مبارك احمد الهالبي2399******

65.06663.983369.0499البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائية تمريضمشيره الفحاط غازي الرويلي7552******

76.881.927878.8078البكالوريوسالتغذيه السريريه80الرساخصائية تغذيةمعالي سعود عبدهللا الحربي4921******

73.12073.12البكالوريوسالتمريض 80االحساءاخصائية تمريضمعصومه منصور بن محمد المحسن9221******

53.65341.927855.5812البكالوريوسالتمريض 80الطوالاخصائية تمريضمكيه عبدهللا علي ديواني5997******

76.641.927878.5678البكالوريوسالعالج الطبيعي والتأهيل الصحي 80القرياتاخصائية عالج طبيعيمالك بدر دميثان الرويلي4825******

67.73349.916777.6501البكالوريوسالعالج الطبيعي 80القرياتاخصائية عالج طبيعيمالك حسن بن ناصر المسلم6294******

70.1866070.1866البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضمالك محمد علي االسمري0958******

61.68061.68البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفاخصائية تمريضمنار محمد بن عبدهللا العتيبي2259******

61.763.688965.4489البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنال أحمد محمد االحمري4324******

67.27.822275.0222البكالوريوسالطب البشري 86االحساءطبيب مقيممنال بنت سامي بن محمد العلي6548******

65.38663.872269.2588البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضمنال جبير بن خالد العنزي3414******

65.70661.511167.2177البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنال سعيد يحي االسمري2662******

71.124.061175.1811الماجستيرعلوم المختبرات الطبية80الرياضاخصائية مختبرمنال سهل بن ابراهيم مسلم6982******

67.09344.505671.599البكالوريوسالتمريض 80المهداخصائية تمريضمنال عاقل بن فارع المطيري4731******

621.638963.6389البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنال عبدهللا بن علي آل مداوي6554******

73.63.877877.4778البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسنانمنال فيصل عبدالعزيز القاضي1810******

60.243.527863.7678البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنايه محمد حسن ال حجري5255******

69.54663.494473.041البكالوريوسالتمريض 80الخرجاخصائية تمريضمنى احمد حسن حدادي6666******

78.721.516780.2367البكالوريوسالمختبرات الطبية 80اوثيالن بالسراخصائية مختبرمنى الحميدي بن حمود المطيري7978******

75.521.611177.1311البكالوريوسالعالج الطبيعي 80المدينةالمنورةاخصائية عالج طبيعيمنى حسن احمد حمدي9505******

74.561.976.46البكالوريوساشعة تشخيصية80ابهااخصائية اشعةمنى حسن سعيد العياف4938******

51.41342.672254.0856البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضمنى حمدان فايز الحارثي9730******

60.0818.6578.73دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضمساعد صحيمنى حمود زقيحان الحارثي4683******

59.361.927861.2878البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضمنى علي منصور ابوعرضين7679******

69.8647.022276.8862البكالوريوسهندسة طبية حيوية80الجوفاخصائية اجهزة طبيةمنى محمد بن عبدهللا النمر2624******

65.283.244468.5244البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنى ناصر منصور البخيت5735******

58.882.722261.6022البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضمنى هادي بن صديق طوهري3654******

54.43.527857.9278البكالوريوسالتمريض 80الزرقاخصائية تمريضمنيره حمدان عايض عسيري0792******

60.4060.4البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضمنيره حمود صنيدح العتيبي4862******

74.562.622277.1822البكالوريوسعلوم اشعة80رابغاخصائية اشعةمنيره خالد محمد السيوفي1561******

65.173414.779.8734البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضمنيره خلف شافي الشمرى0333******

71.25342.738973.9923البكالوريوسالعالج الطبيعي 80تبوكاخصائية عالج طبيعيمنيره سعود محمد السعيدان9046******

59.62.562.1البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنيره علي فالح الشهراني6646******

75.52075.52البكالوريوساألشعة والتصوير الطبي80الدلماخصائية اشعةمنيره فرج بن ظافر القحطاني3019******

63.681.638965.3189البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضمنيره محمد احمد عسيري9978******

66.6666066.6666البكالوريوسالتمريض 80مغطياخصائية تمريضمنيره محمد بن صالح العمران0842******

76.163.872280.0322البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانمنيره مرعي عبدهللا القحطاني8955******

77.92077.92البكالوريوسالمختبرات الطبية 80بيشهاخصائية مختبرمنيره نداء بن غازي العتيبي2773******

67.6266067.6266البكالوريوساألشعة والتصوير الطبي80القويعيهاخصائية اشعةمها حمود عبدهللا الحربي0574******
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77.67.155684.7556دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79جازانمساعدة طبيب اسنانمها خلف علي الشمراني2952******

67.413413.833381.2467البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانمها سامي محمد عيد8592******

69.65344.022273.6756البكالوريوسالصيدلة 83العيساويةصيدلىمها سعد عويض المطيري4460******

56.4056.4البكالوريوسالطب البشري 86تبوكطبيب مقيممها سعيد ناصر آل عبيد2521******

51.523.527855.0478البكالوريوسالتمريض 80الزرقاخصائية تمريضمها شبيلي خزام عسيري9346******

56.163.283359.4433البكالوريوسالطب البشري 86الحويهطبيب مقيممها عايض معيوض الجميعي3023******

67.843.922271.7622البكالوريوساشعة تشخيصية80مساوياخصائية اشعةمها عبدهللا أحمد بدوي6666******

74.563.872278.4322البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضمها عثمان علي بدري6272******

78.72078.72البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانمها علي عبدهللا البكيري2476******

69.54664.461174.0077البكالوريوسالتغذيه السريريه80رفحاءاخصائية تغذيةمها عياد مساعد العتيبي6293******

70.18663.872274.0588البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86البدائعطبيب مقيم اسنانمها محمد صالح العيد3258******

59.84059.84البكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيططبيب مقيممها يحي بن محمد مدخلي0127******

63.68063.68البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضمهيبه حزام احمد الشهري5232******

71.681.655673.3356البكالوريوستغذية عالجية 80طريفاخصائية تغذيةمواهب عبدرب  الرسول بن كاظم آل درويش2594******

74.41.811176.2111البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانموده طارق حسين بحراوي7112******

59.361.811161.1711البكالوريوسعلوم التمريض80االفالجاخصائية تمريضموضي عبدالملك بن عبدهللا الشمري1433******

63.443.494466.9344البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضموضي عشوان قعيد العنزي8724******

69.65342.805672.459البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضموضي منصور سعيد الجهني4156******

69.97344.061174.0345البكالوريوستغذية اكلينيكية80القرياتاخصائية تغذيةموضي هيف ابن براز السبيعي9604******

56.164.461160.6211البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضمي مهدى كريم الشمري1240******

65.7066065.7066البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمميسة عثمان علي بدري6264******

58.24058.24البكالوريوسالتمريض 80الصغوىاخصائية تمريضميعاد ابراهيم بن معاشي الشمري4784******

56.8056.8البكالوريوسعلوم التمريض80صبياءاخصائية تمريضميعاد بشير علي ردنه4829******

60.243.688963.9289البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضميعاد ناصر فالح الشهراني4510******

60.727.816768.5367البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمميمونه كمال نواوي فلمبان5359******

62.4062.4البكالوريوسالطب البشري 86جازانطبيب مقيمناديه طاهر بن علي صميلي0412******

71.683.527875.2078البكالوريوسعلوم التمريض80جدهاخصائية تمريضناديه طالل انغ شكرى بنجر0961******

65.17344.555669.729البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضناديه عقيل احمد الزبيدي2011******

67.9466067.9466البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضناديه فهد حامد العتيبى3795******

53.65343.6557.3034البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضناديه محمد بن سعد آل نصيب2529******

57.681.638959.3189البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمناهد انور ابن حسن مال6318******

66.241.572267.8122البكالوريوسالتمريض 80ينبعاخصائية تمريضناهد عوض عاتق الحربي2212******

66.9866066.9866البكالوريوساألشعة 80القويعيهاخصائية اشعةنايفه خضير شويش العنزي5481******

645.511169.5111البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضنايفه منور شحاذه العنزي2274******

79.21.811181.0111البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسناننجالء محمد ابراهيم الشثري6327******

69.97343.672273.6456البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنجالء محمد عبدالرحمن بن مجلي0094******

55.78661.638957.4255البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنجالء مرعي حسين القحطاني8681******

721.811173.8111البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عرعرطبيب مقيم اسناننجمه جزاع بن عقيل المجالد3616******

77.282.488979.7689البكالوريوساألشعة 80ام ربيعهاخصائية اشعةنجمه صالح بن عبدهللا خميس6884******

63.361.594464.9544البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنجود حمد محمد الدبيان6312******

59.92059.92البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضنجود سالم سليمان العطوي2416******

56.481.638958.1189البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنجود سامي بن عبدهللا باسودان4913******

61.04061.04البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضنجود سعيد عبدالرحمن ال عمر4864******

72.962.027874.9878البكالوريوسالعالج الطبيعي 80الباحهاخصائية عالج طبيعينجود عبدهللا مزيد العتيبي0402******

55.5734055.5734البكالوريوساشعة تشخيصية80الرساخصائية اشعةنجوى سعيد علي الخثعمي3734******

65.06661.638966.7055البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضنجوى عبدهللا مشبب االسمري5339******

62.644.461167.1011البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضنجوى فهد جريد الحربي5692******

61.44061.44البكالوريوسالتمريض 80تيماءاخصائية تمريضنجوي فهد مطلق العنزى6409******

56.963.705660.6656البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمنداء احمد محمدحسن زمزمي9576******

56.242.722258.9622البكالوريوسالتمريض 80فرساناخصائية تمريضنداء علي محمد عقيلي1021******

71.364.005675.3656البكالوريوسالصيدلة 83الجوفصيدلىندى حسين مبارك الشهراني9469******

64.42662.505666.9322البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضندى حمدان حسن قامشي6546******

70.93345.933376.8667البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانندى خالد عبدرب  الرسول البيش4354******

71.8934071.8934البكالوريوساشعة تشخيصية80المشاعلهاخصائية اشعةندى ذيب عائض القحطاني6216******

74.564.077878.6378البكالوريوسعلوم اشعة80الخرجاخصائية اشعةندى سليمان عبدالرحمن الذييب6264******

68.4818.233386.7133البكالوريوسالعالج الطبيعي 80اضماخصائية عالج طبيعيندى صالح بن محمد الدوسري4265******

61.761.644463.4044البكالوريوسالطب البشري 86الطائفطبيب مقيمندى طارق بن علي يماني9979******
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69.65346.083375.7367البكالوريوسالصيدلة 83تبوكصيدلىندى عادل بن مولوى زينى بوقس2088******

72.481.861174.3411البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بريدهطبيب مقيم اسنانندى عبدالرحمن عبدهللا العشري3332******

65.70668.155673.8622البكالوريوستغذية اكلينيكية80القرياتاخصائية تغذيةندى عبدهللا ابن زايد العصيمي5912******

55.7866055.7866البكالوريوسالتمريض 80مشاش  جروداخصائية تمريضندى عبدهللا بن مرزوق الحربي3513******

60.643.527864.1678البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضندى عبدهللا محمد االسمري8423******

61.283.527864.8078البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضندى علي عامر عسيري5745******

54.50664.061158.5677البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضندى علي محمد عبدهللا6557******

56.722.688959.4089البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضندى عوض زاهر الشهري6860******

71.57343.472275.0456البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضندى فهد بن مطلق المطلق6355******

64.74669.844474.591البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلطبيب مقيم اسنانندى محمد عبدهللا الغامدي1238******

78.727.038985.7589دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79مكةالمكرمةمساعدة طبيب اسناننرجس يعقوب بن حبيب المبارك6849******

66.66663.666770.3333البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةاخصائية تمريضنرمين فيصل ناشى المحورى7852******

65.38661.767.0866البكالوريوسالتمريض 80ينبعاخصائية تمريضنسيبه الياس بن بكر ابراهيم1570******

64.10663.316767.4233البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضنسيم حسن حسين رديني9592******

48.8534048.8534البكالوريوسالتمريض 80الربوعهاخصائية تمريضنسيم يحي احمد آل امعوض7425******

59.61.811161.4111البكالوريوسعلوم التمريض80حائلاخصائية تمريضنشميه ممدوح حمدان عبدهللا8615******

78.083.633381.7133البكالوريوسالصيدلة 83االحساءصيدلىنضال بنت حبيب بن احمد الخالص3626******

60.42.872263.2722البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضنعمه بنت محمد بن حسن مجرشى8265******

62.72062.72البكالوريوسالطب البشري 86الجفرطبيب مقيمنقاء بنت محمد بن احمد المبارك4159******

58.08058.08البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80جدهاخصائي مساعدة طبيب اسناننهى ابراهيم موسي الشريف6101******

71.3610.705682.0656البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدمامطبيب مقيم اسناننهى ابوبكر عبدهللا الكاف7476******

76.961.988978.9489البكالوريوسالصيدلة 83ابهاصيدلىنهى حسين محمد العساف5964******

63.681.633365.3133البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيمنهى علي عبدالعزيز المسعود4627******

58.562.722261.2822البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضنهى محمد بن عمر جربين3347******

74.722.505677.2256البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الدوادمىطبيب مقيم اسناننهيه محمد بن ناصر النعيم6133******

69.12069.12البكالوريوسالتمريض 80خميس  مشيطاخصائية تمريضنوال أحمد محمد عسيري2439******

67.0934067.0934البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضنوال حمود ابن علي القحطاني1700******

59.283.061162.3411البكالوريوسالتمريض 80بريدهاخصائية تمريضنوال زويد بليهيد المطيري1859******

61.123.966765.0867البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضنوال سعيد محمد الشهراني5347******

59.68059.68البكالوريوسالتمريض 80حائلاخصائية تمريضنوال عبدالرحمن منور العوفي8778******

59.124.005663.1256البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضنوال علي بن محمد مبارك3625******

63.442.722266.1622البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضنوال علي عبده دربشي5992******

54.8266054.8266البكالوريوسعلوم التمريض80الركنهاخصائية تمريضنوال قالط بن هضيبان المطيري2892******

56.96056.96البكالوريوسعلوم التمريض80البشائراخصائية تمريضنوال محمد علي الحارثي5230******

76.961.811178.7711البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االحساءطبيب مقيم اسناننور تيسير ابراهيم المرهون2259******

58.41.644460.0444البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةطبيب مقيمنور صالح بن سعيد الحربي0568******

73.283.776.98البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمنور عادل بن عمر مرواص8114******

67.30665.888973.1955البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسناننور محمد شاكر المقري8792******

70.50661.644472.151البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمنوران عبدالرزاق بن محمد سلطان1819******

73.7610.488984.2489دبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضمساعد صحينوره ابراهيم احمد الفيفي1541******

55.2534055.2534البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضنوره ابراهيم عمر جوبحي8462******

54.41.911156.3111البكالوريوسالتمريض 80صبياءاخصائية تمريضنوره جنيد محمد عكيري1165******

607.238967.2389البكالوريوسالتمريض 80الحفايراخصائية تمريضنوره خالد صالح عبدالرحمن8964******

65.8134065.8134البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضنوره سالم بن حسين الحريصي4021******

64.1066064.1066البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضنوره سعد بن محمد الجوف5891******

78.561.588980.1489البكالوريوسالمختبرات الطبية 80الخرجاخصائية مختبرنوره سعود عبدهللا المبدل2398******

59.36059.36البكالوريوسالتمريض 80شواقاخصائية تمريضنوره سليمان فراج العطوي6497******

57.442.722260.1622البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضنوره شارع بن سبعان العامري4611******

69.65343.877873.5312البكالوريوسطب األسنان 86المضهطبيب مقيم اسناننوره عبدالحكيم عبدالمحسن الماضي3259******

60.88060.88البكالوريوسالتمريض 80البكيريهاخصائية تمريضنوره عبدالرحمن بن علي الطعيسى0564******

57.682.722260.4022البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضنوره عبدهللا محمد المعاوي2497******

60.64060.64البكالوريوسعلوم التمريض80تثليثاخصائية تمريضنوره عبدالهادي بن محسن القحطاني8734******

67.41341.969.3134البكالوريوساشعة تشخيصية80بيشهاخصائية اشعةنوره عبييد ابن علي آل مزهر2330******

63.2063.2البكالوريوسعلوم التمريض80كمدهاخصائية تمريضنوره علي ضبيان الشمري3339******

63.522.266765.7867البكالوريوسعلوم التمريض80مقابلاخصائية تمريضنوره غازي مرشد الحارثي1589******

67.21.644468.8444البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمنوره غالب شريده الرويلي9149******

71.2534071.2534البكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىاخصائية تمريضنوره فهد باشر العتيبي7211******
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64.85344.394469.2478البكالوريوسعلوم التمريض80دقلهاخصائية تمريضنوره فهد علي العريفى3669******

63.36063.36البكالوريوسعلوم التمريض80الطوالاخصائية تمريضنوره محمد بن حسين العتيبي0315******

56.562.722259.2822البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضنوره محمد ربيع ربيع4848******

61.281.544462.8244البكالوريوسعلوم التمريض80االفالجاخصائية تمريضنوره محمد زيد ال زيد4508******

60.24060.24البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضنوره محمد علي الشهري5077******

57.872057.872البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضنوره محمد فضي العنزي9969******

62.96062.96البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضنوره مصلح صويع القحطاني0650******

66.13341.927868.0612البكالوريوسالتمريض 80العيدابياخصائية تمريضنوره مفرح احمد غزواني3821******

69.33347.994477.3278البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجطبيب مقيم اسناننوره ملفي عبدالعزيز الجاسر3205******

53.443.527856.9678البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضنوره ناصر ابراهيم عسيري6202******

73.123.705676.8256البكالوريوسالعالج الطبيعي 80تبوكاخصائية عالج طبيعينوره ناصر بن عبدهللا الشهراني7507******

58.083.833361.9133البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضنوره ناصر علي البيشي5072******

71.683.666775.3467البكالوريوسعلوم التمريض80الرياضاخصائية تمريضنوف حمود ذعار القحطاني4473******

73.761.811175.5711البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القنفذهطبيب مقيم اسناننوف خالد خضر االحمدي1343******

66.88066.88البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضنوف سالم علي البلوي4931******

56.16056.16البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضنوف سعود عبدهللا البيشي0610******

61.8418.6580.49دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضمساعد صحينوف غربي صياح الظفيري9505******

72.963.327876.2878البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضنوف ماجد ابن عبدهللا القحطاني7122******

70.46.077876.4778البكالوريوسالصيدلة 83ابوراكهصيدلىنوف محمد عبدهللا الشهري2037******

76.321.816778.1367البكالوريوسطب األسنان 86الرياضطبيب مقيم اسناننوف محمد علي الشريان3448******

54.6134054.6134البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضنوف مساعد عيد النجراني4656******

56.96056.96البكالوريوسالتمريض 80نجراناخصائية تمريضنوفا يحي بن بخيت ال منجم1962******

59.449.877869.3178البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمنيفين ابراهيم عبدهللا مرداد0484******

61.843.527865.3678البكالوريوسالتمريض 80المجاردهاخصائية تمريضهاجر على محمد عسيري1654******

59.872059.872البكالوريوسالطب البشري 86الخفجىطبيب مقيمهاجر يوسف محمد الياقوت0516******

76.645.072281.7122البكالوريوسالعلوم  الصيدلية83الدمامصيدلىهاشميه ميرزا بن عبدهللا الشالتى0771******

73.448.1581.59البكالوريوسالصيدلة 83جدهصيدلىهاله ابراهيم شاذلي النزاوي0293******

66.241.911168.1511البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضهاله احمد يحي كريري5175******

68.162088.16البكالوريوسطب األسنان 86الدمامطبيب مقيم اسنانهاله منصور بن احمد سنبل3826******

66.02661.638967.6655البكالوريوسالطب البشري 86ينبعطبيب مقيمهبه بادى بن زبن القثامى4172******

69.442.027871.4678البكالوريوسعلوم اشعة80الطائفاخصائية اشعةهبه حيدر محمد الشريف7090******

63.361.927865.2878البكالوريوسالتمريض 80العارضهاخصائية تمريضهبه علي احمد ال زايد2685******

73.762.505676.2656البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانهبه محمود بن محمدمحمود سيداالمين4744******

76.16076.16البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80جدهاخصائي مساعدة طبيب اسنانهتون حامد مصطفى ابوعصيده0981******

67.4134067.4134البكالوريوسالتمريض 80تلعة نزهاخصائية تمريضهدايه حامد محمود البدوى7126******

66.45343.527869.9812البكالوريوساألشعة 80اضماخصائية اشعةهدايه مسعود عبدالرحيم باجنيد3837******

76.4814.444490.9244البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضهدى احمد رزين الشعالني7770******

725.755677.7556الماجستيرصحة المجتمع80محايل عسيراخصائية صحة عامةهدى بنت محمد بن عيسى السلطان8398******

56.243.983360.2233البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائية تمريضهدى ذيب عواد الرويلي1885******

70.6134070.6134البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضهدى سليمان سالمه الحويطي0446******

52.05342.672254.7256البكالوريوسالتمريض 80قلوهاخصائية تمريضهدى علي عبدهللا الحارثي5233******

61.685.466767.1467البكالوريوسالتمريض 80القويعيهاخصائية تمريضهدى عناد بن العياط العنزي7614******

69.123.755672.8756البكالوريوسطب األسنان 86بلقرنطبيب مقيم اسنانهدى غرم هللا عطيه الزهراني8553******

62.83.305666.1056البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضهدى محمد مطلع المطيري2055******

53.01344.061157.0745البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضهدى يوسف يحي شيبان0861******

77.69.938987.5389الماجستيرعلم االجتماع 80طريفاخصائية اجتماعيةهدي ضيف  هللا جربوع النومسى2085******

75.36075.36البكالوريوساألشعة 80حفر الباطناخصائية اشعةهدير حبيب بن قاسم الشويخات6455******

64.64064.64البكالوريوسالتمريض 80عفيفاخصائية تمريضهديل ابراهيم بن احمد البوسعيد3171******

59.3613.011172.3711البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضهديل سلمان احمد ال عالء0331******

69.54663.455673.0022البكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةاخصائية تمريضهديل صالح سلمان المزيني0586******

60.6411.955672.5956البكالوريوسالطب البشري 86تبوكطبيب مقيمهديل صالح محمد الجهني4473******

72.48072.48البكالوريوساشعة تشخيصية80المجمعهاخصائية اشعةهديل علي محمد القحطاني6582******

66.563.705670.2656البكالوريوسادارة تقنية المعلومات الصحية80نجراناخصائية معلوماتية صحيةهديل عوض دخيل هللا الحربي9623******

63.52063.52البكالوريوسالتمريض 80ضباءاخصائية تمريضهديل هادي محمد عنبري5566******

65.173411.676.7734البكالوريوسعلوم التمريض80جدهاخصائية تمريضهزار خليل بن ابراهيم محمد6265******

54.6134054.6134البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضهال طه ابراهيم عسيري2392******

73.12073.12البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضهال محمد ناصر قميش6755******
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63.65.466769.0667البكالوريوسالتمريض 80عبالءاخصائية تمريضهال مدهللا بن حمود الرويلي7657******

61.123.833364.9533البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائية تمريضهناء الريض حوس الرويلي3601******

67.22.505669.7056البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضهناء حسن احمد شراحيلي2379******

63.921.638965.5589البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضهناء عبدهللا مشبب االسمري5321******

62.72062.72البكالوريوسالتمريض 80العجاجهاخصائية تمريضهناء فهاد مطر العمري3313******

54.61344.005658.619البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضهناء محمد عبدهللا معجمي5303******

54.7210.911165.6311البكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةاخصائية تمريضهنادي شوعي محمد قيسي7543******

69.3334069.3334البكالوريوسالتمريض 80هبااخصائية تمريضهنادي عبدالهادي معيوف الجهني6426******

69.01344.561173.5745البكالوريوسعلوم التمريض80جدهاخصائية تمريضهنادي فؤاد يوسف احمد9676******

64.10661.644465.751البكالوريوسالطب البشري 86ينبعطبيب مقيمهند مبارك محمد القحطاني7015******

70.4070.4البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضهند محمد يحي الشهراني9004******

77.767.994485.7544البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانهنوف أحمد بن عديس السلمى6464******

75.682.011177.6911البكالوريوستغذية اكلينيكية80ابهااخصائية تغذيةهنوف خالد بن خلف الجعيد3575******

52.169.444461.6044دبلوم سنة بعد الثانوية(دورة المساعد الصحي )برنامج 78الرياضمساعد صحيهنوف عبدهللا طامي القحطاني7823******

72.163.211175.3711البكالوريوسعلوم المختبرات الطبية80سلطانهاخصائية مختبرهنيده عاطف احمد منتو7767******

62.881.644464.5244البكالوريوسالطب البشري 86الكاملطبيب مقيمهيا حامد علي المحياوي9442******

62.083.905665.9856البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضهيا عبدهللا بن عائض البيشي1080******

70.82661.811172.6377البكالوريوسعلوم التمريض80الدلماخصائية تمريضهيا متعب بن منور المطيري1225******

78.721.988980.7089البكالوريوسالصيدلة 83الرياضصيدلىهياء حمد عبدالعزيز الحقباني7237******

66.45347.666774.1201البكالوريوسالتمريض 80االحساءاخصائية تمريضهياء عبدهللا بن محمد العيد9403******

70.50663.494474.001البكالوريوسالتمريض 80الرياضاخصائية تمريضهياء محمد فالح الدوسري0821******

60.723.905664.6256البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضهياء محيسن سعود الشهري4242******

55.78662.722258.5088البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضهياء منصور مثقال البيشي4974******

59.92059.92البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضهياء موفي ناصر آل رويجح1968******

60.08060.08البكالوريوسالتمريض 80بيشهاخصائية تمريضهيبه عبدالرحمن حزام الشهري8957******

79.522.505682.0256البكالوريوسالصيدلة 83الدمامصيدلىهيفاء ابراهيم احمد اليوسف8591******

76.81.633378.4333البكالوريوسالتغذيه السريريه80الجوفاخصائية تغذيةهيفاء تني عبدهللا الدوسري1655******

75.361.811177.1711البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86المجمعهطبيب مقيم اسنانهيفاء خالد سليمان بن دايل0651******

721.7573.75البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانهيفاء عبدهللا جبران العبيدي1129******

56.724.061160.7811البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضهيفاء علي ابراهيم مكوع1962******

66.02667.994474.021البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تبوكطبيب مقيم اسنانهيفاء محمد سعيد القحطاني1535******

69.65343.316772.9701البكالوريوسالتمريض 80خليصاخصائية تمريضهيال مبارك ابن حميد المالكي9022******

75.681.927877.6078البكالوريوسرعاية اسنان80الرياضاخصائية صحة ورعاية فم واسنانهيله عقيل محمد النصيان2192******

68.167.816775.9767البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيموجد عبداللطيف محمد ابوعالمه7133******

75.042.505677.5456البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الرياضطبيب مقيم اسنانوجدان عطيه حامد الحارثي5837******

75.52075.52البكالوريوسالعالج الطبيعي 80المضهاخصائية عالج طبيعيوجدان مسفر سعيد الوادعي6438******

60.48060.48البكالوريوسعلوم التمريض80القنفذهاخصائية تمريضوجدان ناصر علي القرني3100******

60.32060.32البكالوريوسعلوم التمريض80ظلماخصائية تمريضوحيده منصور جابر حقوي0949******

70.35741.927872.2852البكالوريوساشعة تشخيصية80القرياتاخصائية اشعةود زايد عبدالعزيز المطيري3717******

50.7734050.7734البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضود علي علوان فضل2745******

67.41345.755673.169البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةطبيب مقيمود فايز ابن سمران الحربي8930******

69.12069.12البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهاخصائية تمريضود محمد ابن مرزوق المري2849******

77.442.394479.8344البكالوريوساألشعة 80الجفراخصائية اشعةوديعه يوسف بن سليمان الضامن5325******

56.164.560.66البكالوريوسالتمريض 80الجوفاخصائية تمريضورده باكان مفرح الرويلي9225******

60060البكالوريوساألشعة والتصوير الطبي80هبااخصائية اشعةوسايم محياء بن حسين الدوسري9143******

79.04079.04البكالوريوسالمختبرات الطبية 80القويعيهاخصائية مختبروعد ابراهيم بن محمد الماطر1607******

48.25.055653.2556البكالوريوسالطب البشري 86الرياضطبيب مقيموعد حبيب حمود العتيبي7305******

66.1334066.1334البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضوعد سلمان بن حمدان العنزي4198******

70.43.616774.0167البكالوريوسالتمريض 80جدهاخصائية تمريضوعد عبدالعزيز خضر الجدعاني3224******

61.68061.68البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضوعد عوض سعيد االسمري5689******

70.2934070.2934البكالوريوسالتمريض 80تبوكاخصائية تمريضوعد عيد عواد الخلوي5195******

62.24062.24البكالوريوسمساعد طبيب أسنان80مكةالمكرمةاخصائي مساعدة طبيب اسنانوعود علي بن جابر الودعاني8925******

65.7066065.7066البكالوريوسالتمريض 80ضمداخصائية تمريضوفاء احمد بن ابراهيم حمزي9039******

76.81.622278.4222البكالوريوسالعالج الطبيعي 80ابهااخصائية عالج طبيعيوفاء احمد محمد خميس4801******

54.82662.605657.4322البكالوريوسالتمريض 80بلقرناخصائية تمريضوفاء حسين مسفر قهمان8418******

54.61344.005658.619البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضوفاء خالد يحي حكمي0823******

72.961.816774.7767البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهطبيب مقيم اسنانوفاء عبدالعزيز سليمان الحازمي5161******
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50.986613.661164.6477البكالوريوسالتمريض 80ابهااخصائية تمريضوفاء عبدهللا بن محمد حتروش6650******

60.41.911162.3111البكالوريوسالتمريض 80الموسماخصائية تمريضوفاء علي محمد عريبي7140******

70.29341.811172.1045البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86القرياتطبيب مقيم اسنانوفاء لفاى ستر السلمى9117******

57.761.927859.6878البكالوريوسالتمريض 80جازاناخصائية تمريضوفاء محمد عبدهللا العمودي5622******

57.44057.44البكالوريوسالتمريض 80الوجهاخصائية تمريضوفاء مرزوق حمدان البلوي9963******

62.965.933368.8933البكالوريوسالطب البشري 86الدمامطبيب مقيموفاء مزيعل عبدالعزيز المزيعل4374******

75.843.779.54البكالوريوساشعة تشخيصية80جدهاخصائية اشعةوالء احمد علي باسالم6511******

63.281.638964.9189البكالوريوسالطب البشري 86العيونطبيب مقيموالء بنت حسين بن احمد الجميعي3633******

53.2266053.2266البكالوريوسالتمريض 80الباحهاخصائية تمريضوالء عبده حسن الفاهمي5072******

62.081.811163.8911البكالوريوسصحة الفم واألسنان80الدماماخصائية صحة ورعاية فم واسنانوالء علي محمد الزاير3596******

60.1618.261178.4211البكالوريوسالتمريض 80الدماماخصائية تمريضوئام عبدالمعين بن عبدهللا آل عبدالحي4979******

52.37342.722255.0956البكالوريوسالتمريض 80صامطهاخصائية تمريضوئام علي اسماعيل مباركي1766******

69.445.933375.3733البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الزلفىطبيب مقيم اسنانيارا محمد بن بنيه االحمدي1520******

66.02661.638967.6655البكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيططبيب مقيمياسمين ابراهيم علي حكمي6289******

65.66.277871.8778البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهطبيب مقيمياسمين صالح محمد ربيعه6211******

78.561.927880.4878البكالوريوسعلوم المختبرات االكلينيكية80عرعراخصائية مختبرياسمين عبدالعزيز يوسف الثاري8402******

68.373411.7580.1234البكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانياسمين عطا بن ياسين عبدالقادر5197******

77.762097.76البكالوريوستقنية المختبرات الطبية80الرياضاخصائية مختبرياسمين علي محمد السيهاتي7196******

69.442.683372.1233البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتطبيب مقيم اسنانيسرا ضيف  هللا سليم البلوي7645******

74.244.022278.2622البكالوريوسالصيدلة 83ابهاصيدلىيسرى حسين بن محمد العدواني1417******


