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64.961.983366.9433البكالوريوسالحريقطبيب مقيمابراهيم سعود عبدهللا التميمي3424******

65.3866065.3866البكالوريوسالكاملطبيب مقيمابراهيم عبدالعالم حميدان السلمي7917******

62.56062.56البكالوريوسحوطه سديرطبيب مقيمابراهيم عثمان محمد اليحياء1245******

ي1021****** 65.8134065.8134البكالوريوسابهاطبيب مقيمابراهيم علي يحي العسير

58.32058.32البكالوريوسنجرانطبيب مقيمابراهيم عوض بن مهدي اليامي3965******

63.20063.20البكالوريوسشقراءطبيب مقيمابراهيم محسن احمد متوم5369******

71.7866071.7866البكالوريوسالرياضطبيب مقيمابراهيم محمد زيد التميمي0591******

69.9734069.9734البكالوريوسبريدهطبيب مقيمابراهيم نارص ابراهيم العمر5792******

66.346610.227876.5744البكالوريوسجدهطبيب مقيماحمد بشيبش سليمان المحمادي1655******

75.52075.52البكالوريوسابهاطبيب مقيم اسناناحمد بن محمد بن علي بن شعالن3738******

ي8948******
ي اسعاف وطوارئاحمد خليف هادي الصفيان 

79.208.2087.40دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةابهافن 

70.5066070.5066البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيماحمد رياض بن احمد الفرحان3004******

76076البكالوريوسالرياضطبيب مقيماحمد سعود بن حسن الشمري3091******

ي وبائياتاحمد سالمه سليمان البلوي3899******
60.722.4063.12البكالوريوسالمدينةالمنورةاخصان 

ي6446******
61.68061.68البكالوريوسالبظاظهطبيب مقيماحمد عبدالرحمن محمد القرن 

60.96060.96البكالوريوسنجرانطبيب مقيماحمد عبدهللا احمد حكمي4399******

64.106612.294476.4010البكالوريوسسيهاتطبيب مقيماحمد عبدرب الرسول مهدي أبو السعود7792******

62.32062.32البكالوريوسحائلطبيب مقيماحمد عوض حمد شمالن2364******

66.7734066.7734البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيماحمد غازي علي قاسم8004******

63.76063.76البكالوريوسجازانطبيب مقيماحمد فواد احمد باصىه3372******

62.08062.08البكالوريوسالبطحاءطبيب مقيماحمد ماهر بن ابراهيم المرهون1766******

ي وبائياتاحمد محمد عبده عقدي6530******
71.1466071.1466البكالوريوسجدهاخصان 

60.48060.48البكالوريوسقلوهطبيب مقيماحمد محمد عوض آل عنير8583******

63.36063.36البكالوريوسظلمطبيب مقيماحمد محمدسعيد سالم باقاىس1512******

65.28065.28البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيماحمد مزهود ابن محمد الغامدي4873******

57.12057.12البكالوريوسالقوارةطبيب مقيماحمد منصور حميدان الحميدان1128******

ي8135****** ي وبائياتاحمد يحي بن الحق عسير
64.96064.96البكالوريوسالمدينةالمنورةاخصان 

ي وبائياتاحمد يحنر بن احمد آل عقيل8968******
56056البكالوريوسام ربيعهاخصان 

ي5929******
64.96064.96البكالوريوسابهاطبيب مقيماسامه علي سعيد القحطان 

65.60065.60البكالوريوستبوكطبيب مقيماسامه موىس حامد المزروعي2372******

ي1762******
65.0666065.0666البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيماسماعيل عطيه غرم هللا الزهران 

ي9800****** اء احمد فتحي جرينر 63.20063.20البكالوريوسالطوالطبيب مقيمالير

اء عبدهللا محمد آل مشحم7998****** 62.24062.24البكالوريوسظهران الجنوبطبيب مقيمالير

64.5334064.5334البكالوريوسالحمنهطبيب مقيمالحسن علي بن سعيد الغامدي1116******

67.7334067.7334البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمامجد طاهر عباس مساوى2118******

63.76063.76البكالوريوستبوكطبيب مقيمانس اسامه برهان الدين شحاده8392******

57.4080057.4080البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمانس عبدهللا احمد العثمان8574******

ي1377******
62.96062.96البكالوريوسالمويهطبيب مقيمانس محمد سالم الزهران 

60060البكالوريوسقلوهطبيب مقيمانس محمد عتيق سيدنوازيش حسير  وارىسي5842******

57.04057.04البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمايمن علي بن حبيب الحبيب1416******

61.52061.52البكالوريوستبوكطبيب مقيمأحمد جميل محمود مكي3625******

ي2829****** ي وبائياتأحمد زبن ضعيان الحرنر
56056البكالوريوسعرعراخصان 

58.8080058.8080البكالوريوسبقعاءطبيب مقيمأحمد عبدهللا محمد العميم4224******

ي0964****** ي صحة عامةأحمد علي احمد العسير
6210.422272.4222البكالوريوسالقنفذهاخصان 

60.88060.88البكالوريوسالبطحاءطبيب مقيمأحمد علي بن حسن غواص4170******

ي4665******
ي وبائياتأحمد مخفور علي القرن 

ماءاخصان  69.5466069.5466البكالوريوسرص 

ي8520****** يد المطير 69.01347.994477.0078البكالوريوسالرياضطبيب مقيمأحمد منور بن شى

62.64062.64البكالوريوسالخرجطبيب مقيمأديب نبيل عبدهللا آل يوسف7074******

79.36079.36البكالوريوسبريدهصيدىلأنس ابراهيم عبدهللا النغيير1185******

يهطبيب مقيمأنس محمد علي الحسون4900****** 58.16058.16البكالوريوسرص 
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70.2506070.2506البكالوريوسحائلطبيب مقيمأنور أسيود عيد الرشيدي0692******

64.9610.916775.8767البكالوريوسراس تنورهطبيب مقيمأيمن خليل ابراهيم العاقول7651******

ي7060****** 60.56060.56البكالوريوسالقويعيهطبيب مقيمباسم دليل فال ح العتينر

52.6934052.6934البكالوريوسنجرانطبيب مقيمباسم عبدهللا بن غرم هللا الغامدي7414******

ي7914****** 57.36057.36البكالوريوسساجرطبيب مقيمبسام مشعل بن حمدان المطير

61.042.155663.1956البكالوريوسالمجمعهطبيب مقيمبندر سعد عبدهللا الرشيدان6582******

ي8307******
يطبيب مقيمبندر عبدهللا ابن سعيد القحطان 

56.32056.32البكالوريوسنف 

68.162.155670.3156البكالوريوسالحرثطبيب مقيمبندر علي محمد حسان 7740******

قهطبيب مقيمتركي سليمان صالح الخليوي1877****** 52.4560052.4560البكالوريوسمحير

56.2412.283368.5233البكالوريوسابهاطبيب مقيمتركي عبدهللا محمد آل عزيز2117******

ي7187******
59.20059.20البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمجهاد سامي بن عايش السنين 

ي6846****** 60060البكالوريوسنجرانطبيب مقيمجواد عبدهللا بن علي الظفير

ي0431******  محيميد الحرنر
70.08070.08البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمحاتم حسير 

ي0047******
70.1866070.1866البكالوريوسالرياضطبيب مقيمحاتم محمد بن حامد السليمان 

ي تمريضحجاب عوض بن باذر الرشيدي0055******
60.96060.96الماجستيرالباحهاخصان 

ي عيد3842******
 
66.3466066.3466البكالوريوستبوكطبيب مقيمحسام احمد الف

ي2193****** ي وبائياتحسان سليمان بن هالل المطير
58.96058.96البكالوريوسالدوادماخصان 

55.04055.04البكالوريوسنمرانطبيب مقيمحسن احمد بن حسير  مساوى7423******

ي8711******
55.8934055.8934البكالوريوسدليهانطبيب مقيمحسن حمدان نافع الجهن 

63.44063.44البكالوريوسمليجهطبيب مقيمحسن حمزه بن عباس المير5412******

ي6104******
51.52051.52البكالوريوسوادى الدواشطبيب مقيمحسن سعيد عبدهللا الشهران 

69.22668.455677.6822البكالوريوسحفر الباطنصيدىلحسن صالح بن حسن العلوي5541******

60060البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمحسن عبدالوهاب بن علي المومن6090******

67.4134067.4134البكالوريوسالرياضطبيب مقيمحسن محمد صالح الشهري4820******

ي وبائياتحسير  بن سعيد بن حسير  بن مقبل3787******
56.56056.56البكالوريوسرماحاخصان 

ي9001******
ر
60.16060.16البكالوريوسالزلف طبيب مقيمحسير  هيازع عبدهللا البارف

ي2499****** 62.72062.72البكالوريوسالخرجطبيب مقيمحمود عويض عوض المطير

63.36063.36البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمحيدر غالب بن زهر العىط هللا0496******

ي1322******
ي وبائياتخاطر عوضه خاطر الزهران 

63.04063.04البكالوريوساضماخصان 

ي وبائياتخالد حمود خنيفر الرشيدي0131******
61.92061.92البكالوريوسالتنومةاخصان 

61061البكالوريوسحائلطبيب مقيمخالد حمود عبيد المهيىهي4752******

ي1369******
66.3466066.3466البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمخالد سعد محمد الجدعان 

ي8238****** 59.44059.44البكالوريوسالجوفطبيب مقيمخالد سليمان فالح العي  

ي8809******
68.6934068.6934البكالوريوسابهاطبيب مقيمخالد عبدالعزيز عبدهللا القحطان 

69.7920069.7920البكالوريوسحائلطبيب مقيمخالد عقالء مطلق الشمري2910******

ي محمد جماىلي6492****** 61.52061.52البكالوريوسمحايل عسيرطبيب مقيمخالد عواجر

ي7645****** 75.3440075.3440البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمخالد غازي عيد العبير

ي0790****** 55.8934055.8934البكالوريوسظهران الجنوبطبيب مقيمخالد محمد احمد العسير

60.16060.16البكالوريوسالمضهطبيب مقيمخالد محمد رازم قعموص2986******

ي4056****** ي وبائياتخالد مقبل بن غازي الحرنر
54.40054.40البكالوريوسحقلاخصان 

58.56802.155660.7236البكالوريوسنجرانطبيب مقيمدحيان ابراهيم بن دحيان اليامي7532******

يف5854******  علي الشى
58.96058.96البكالوريوسظلمطبيب مقيمراكان الحسير 

ي9411******
ر
ي يزيدطبيب مقيمراكان جميل نارص السحاف

58.88058.88البكالوريوسبن 

ي8256******
61.60061.60البكالوريوستبوكطبيب مقيمراكان حسن محمد مرغالن 

ي1083****** 60.96060.96البكالوريوسالرسطبيب مقيمراكان زابن مناور العتينر

ي9044******
66.7734066.7734البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمراكان نبيه بن سيف الدين ساعانر

ي2435****** 59.84059.84البكالوريوسبيشهطبيب مقيمرامي ابراهيم احمد عسير

احيلي6641******
61.12061.12البكالوريوسمحايل عسيرطبيب مقيمرامي مري    ع بن عبده شى

ي6876******
74.08074.08البكالوريوسالهداطبيب مقيمرائد عوض سعيد الحارنر

ي4640****** ي وبائياترائد فايح بن وسيمر المطير
58058البكالوريوسالقويعيهاخصان 
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ي تمريضرائد قنيفذ جعيير  الشمري2668******
75.8720075.8720البكالوريوسنجراناخصان 

ي وبائياترائد متعب سالم الرشيدي8214******
55.2534055.2534البكالوريوسطريفاخصان 

5612.294468.2944البكالوريوسالحفائرطبيب مقيمرشاد عبد هللا سمران السلمي2079******

74.88074.88البكالوريوسالطائفطبيب مقيم اسنانرضا حسن جميل سبحي0246******

66.56066.56البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمريان ابراهيم بن راجح الرحيلي2505******

ي7363******
61.36061.36البكالوريوسبيشهطبيب مقيمزامل مفلح محمد الشهران 

58.40058.40البكالوريوسمحايل عسيرطبيب مقيمزايد محمد بن زايد آل المظلمه8206******

71.5734071.5734البكالوريوسبريدهطبيب مقيمزياد خالد محمد الضبيب8662******

56.88056.88البكالوريوسعرعرطبيب مقيمسالم خلف سالم البلوي7996******

ي7172******
51.9466051.9466البكالوريوسالمجاردهطبيب مقيمسالم محمد علي القرن 

ي وبائياتسامر الحسن عبدهللا صلوي حمدي5692******
66.7734066.7734البكالوريوساالحساءاخصان 

ي2031******
75.04075.04البكالوريوسجدهطبيب مقيمسامر عبدالرحمن صالح السليمان 

66.66661.988968.6555البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمسامي سالم مثبت العسمي6082******

ي2557******
562.038958.0389البكالوريوسرنيهطبيب مقيمسامي عدنان عبدهللا السليمان 

ي9699****** 56.641.8558.49البكالوريوسموققطبيب مقيمسامي عطاءهللا جحيش الحرنر

ي8225******
68.80068.80البكالوريوسالطائفطبيب مقيمشاقه جعفر بن سليمان رمان 

68.5866068.5866البكالوريوسالطائفطبيب مقيمسطام سعد بن ابراهيم الشعيل3545******

ي وبائياتسطام عبدالعزيز حماد الجلعود3598******
53.98402.7556.7340البكالوريوسالفرشهاخصان 

ي6842****** ي وبائياتسعد عبداللطيف بن براهيم العي  
57.20057.20البكالوريوسعفيفاخصان 

64.8534064.8534البكالوريوسبدرطبيب مقيمسعد عطيه سعد السهلي2430******

ي وبائياتسعد فالح علي آل فاضل8140******
64.2134064.2134البكالوريوسحوطه بن  تميماخصان 

ي3353******
64.8534064.8534البكالوريوسبيشهطبيب مقيمسعود خالد هدايةهللا الصمدان 

ي2220****** 60.161.805661.9656البكالوريوسقصيباءطبيب مقيمسعود سعد بن هميجان المطير

ي1106******
59.60059.60البكالوريوسباللسمرطبيب مقيمسعيد فالح سعيد الشهران 

ي3673******
وك بن عطيه الزهران  ي وبائياتسعيد مير

58058البكالوريوساملجاخصان 

ي0391****** 66.0266066.0266البكالوريوسابهاطبيب مقيمسعيد يحي سعيد عسير

يك6671****** 64.64064.64البكالوريوسالخرجطبيب مقيمسلطان احمد مبارك الير

ي8259****** 67.09346.105673.1990البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمسلطان حسن يحي عسير

ي8838******
69.6534069.6534البكالوريوسدوسطبيب مقيمسلطان مطر بن عوضه الزهران 

جلطبيب مقيمسليمان زايد سليمان العمري9837****** 55.36055.36البكالوريوسطير

56.56056.56البكالوريوسوادى الدواشطبيب مقيمسليمان صالح سليمان العقيل8179******

ي9940******
ي وبائياتسليمان محمد بن علي الزهران 

62.48062.48البكالوريوساضماخصان 

61.7610.0571.81البكالوريوسالرياضطبيب مقيمسليمان محمد عبدالرزاق النارص2619******

ي8999******
65.38668.161173.5477البكالوريوسالطائفطبيب مقيمسمير رده حامد الحارنر

ي4196******
ي وبائياتسند سعد محمد الحارنر

59.60059.60البكالوريوسالقويعيهاخصان 

ي9066****** ي وبائياتسهل بطاح بن عويد المطير
60.16060.16البكالوريوسالدوادماخصان 

66.56066.56البكالوريوسجازانطبيب مقيمسياف عبدهللا محمد نجمي3854******

63.60063.60البكالوريوستبوكطبيب مقيمسيف محمد سعد العمري7462******

642.155666.1556البكالوريوسفيفاطبيب مقيمشادي محمد يحنر خرمي9438******

ي وبائياتشائز محمد معيض آل حسير 3046******
ورهاخصان  64064البكالوريوسشى

ي9653****** 60.08060.08البكالوريوسالقويعيهطبيب مقيمشبل عبدهللا رجاء العتينر

ي وبائياتصالح احمد سعد الخثعمي9451******
55.7866055.7866البكالوريوسضباءاخصان 

ي5737****** 63.84063.84البكالوريوستبوكطبيب مقيمصالح حسن عبدهللا المنتشى

61.84061.84البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمصالح حمدان برجس الشمري2094******

ي9973****** 67.9466067.9466البكالوريوستبوكطبيب مقيمطالل خالد عبدهللا العي  

ي وبائياتعادل عبدهللا معيض آل حوبان1424******
58.56058.56البكالوريوساالحساءاخصان 

ي6444****** 59.921.983361.9033البكالوريوسالخرجطبيب مقيمعادل عواض مرشد المطير

59.52059.52البكالوريوسوادى الدواشطبيب مقيمعادل محمد بن عبدهللا بن سلطان3451******

ي6231******
59.123.872262.9922البكالوريوستبوكطبيب مقيمعاصم حماد عقال التيمان 

ي1665****** 54.40054.40البكالوريوسعفيفطبيب مقيمعامر بركي براك العتينر



النقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤهلالمقرالوظيفةاالسمالهوية الوطنية

ي الغمالس1174******
61.1280061.1280البكالوريوسالقرينهطبيب مقيمعامر مشاري عبدالغن 

61.12061.12البكالوريوسشاه عبيدهطبيب مقيمعائض عبدهللا عايض آل جحرش1124******

55.5734055.5734البكالوريوسظهران الجنوبطبيب مقيمعائض عبود محمد ابوجافله0425******

مهطبيب مقيمعبداالله سليمان صالح الميمان5466****** 53.8666053.8666البكالوريوسشبير

74.56074.56البكالوريوستبوكطبيب مقيم اسنانعبداالله علي بن صالح السبيعي7901******

هللا4449****** 69.0134069.0134البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعبداالله علي بن محمد الخير

66.24066.24البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمعبدالحميد اسامه عبدالحميد االعم2355******

ي1801****** ي وبائياتعبدالحميد حسن محمد عسير
64.4266064.4266البكالوريوسابقيقاخصان 

57.924.038961.9589البكالوريوسالحفائرطبيب مقيمعبدالحميد عبدالنعيم بن عبدالباري الصائغ9950******

يف7519****** 71.5734071.5734البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعبدالرحمن احمد سلمان الشى

67.4134067.4134البكالوريوسجازانطبيب مقيمعبدالرحمن جابر يحي حكمي6699******

ي وبائياتعبدالرحمن حسن سعيد الغامدي3859******
60.40060.40البكالوريوساالحساءاخصان 

 علي الحازمي5988******
ي وبائياتعبدالرحمن حسير 

55.2534055.2534البكالوريوستيماءاخصان 

75.20075.20البكالوريوسوادى الدواشطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن حمد زيد الخثالن5333******

ي وبائياتعبدالرحمن خالد عواد الرشيدي4319******
59.76059.76البكالوريوسالمهداخصان 

ي0752******
ي وبائياتعبدالرحمن سالم براك المزين 

59.12059.12البكالوريوساملجاخصان 

58.40058.40البكالوريوسشقراءطبيب مقيمعبدالرحمن سعد عبدالرحمن البخيت6126******

ي5932******
64.5334064.5334البكالوريوسالمجمعهطبيب مقيمعبدالرحمن سعيد عبدالرحمن القحطان 

ي2244******
ي صحة عامةعبدالرحمن سعيد عبدهللا القحطان 

76.48076.48البكالوريوسالمجاردهاخصان 

ي5051******
62.804.033366.8333البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعبدالرحمن سعيد عبدهللا القحطان 

ي6754******
62.64062.64البكالوريوسالنماصطبيب مقيمعبدالرحمن سعيد محمد الميمون 

59.447.988967.4289البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعبدالرحمن عبدالواسع بن عبدالباري الصائغ4150******

60.72060.72البكالوريوستنومهطبيب مقيمعبدالرحمن علي عبدهللا العمري8223******

ي وبائياتعبدالرحمن علي عبدهللا الغامدي7459******
56.32056.32البكالوريوساملجاخصان 

69.9734069.9734البكالوريوسابهاطبيب مقيمعبدالرحمن مبارك بن مشبب االحمري2065******

ي0769******
ي وبائياتعبدالرحمن محمد بن سالم القرن 

60.80060.80البكالوريوسالليثاخصان 

65.28065.28البكالوريوسبريدهطبيب مقيمعبدالرحمن محمد بن علي البادي7724******

70.1866070.1866البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعبدالرحمن محمد بن عمر بصفر3073******

يطبيب مقيمعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرشودى8932******
52.5866052.5866البكالوريوسالدمنر

57.44057.44البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمعبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيف7736******

56.32056.32البكالوريوسحبوناطبيب مقيمعبدالرحمن محمد عبدالرحيم اليحياى8142******

ى3332****** 73.76073.76البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالرحمن منصور بن احمد البشى

56.72056.72البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمعبدالرحمن يوسف بن محمد الخليفه0040******

75.20075.20البكالوريوسبريدهطبيب مقيم اسنانعبدالسالم براهيم بن عبدهللا المقبل7559******

61.28061.28البكالوريوسالرسطبيب مقيمعبدالسالم علي ابن صالح الغامدي6790******

62.40062.40البكالوريوسالعقيقطبيب مقيمعبدالعزيز ابن عبدالحي ابن محمد الغامدي3797******

72.80072.80البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيمعبدالعزيز ايمن بن عبدالكريم نيازى1259******

57.286.038963.3189البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيمعبدالعزيز جميل عبدالعزيز العطا2388******

59.52059.52البكالوريوسالقرياتطبيب مقيمعبدالعزيز حمدان علوش العازمي7592******

ي9538****** ي العي  
 
66.24066.24البكالوريوستبوكطبيب مقيمعبدالعزيز حمود الف

60.726.038966.7589البكالوريوساضمطبيب مقيمعبدالعزيز سليمان بكر امام5897******

ي6756****** 57.12057.12البكالوريوساالفالجطبيب مقيمعبدالعزيز عاطي عطاهللا الحرنر

ي5094******
60.08060.08البكالوريوسبيشهطبيب مقيمعبدالعزيز عايض بن عبدهللا الشهران 

58058البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمعبدالعزيز عبدالرحمن بن خليفه العودة3531******

73.44073.44البكالوريوسبريدهطبيب مقيمعبدالعزيز عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالقادر4613******

68.2666068.2666البكالوريوسخميس مشيططبيب مقيمعبدالعزيز عطيه محمد قيسي2243******

ي3090******
67.62666.105673.7322البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيمعبدالعزيز محمد بن شهوان الزهران 

62.722.155664.8756البكالوريوسوادى الدواشطبيب مقيمعبدالعزيز نارص بن عبدالعزيز الدوشي9065******

ي7535******
ي وبائياتعبدالكريم مبارك فالح الشهران 

57.20057.20البكالوريوسالقويعيهاخصان 

57.44057.44البكالوريوسالنبك أبوقرصطبيب مقيمعبدالكريم مجزع سكر الرويلي6650******
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57.92057.92البكالوريوسقناطبيب مقيمعبداللطيف الحسن الحسير  فتحي3772******

63.284.0567.33البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعبدهللا احمد بن بشير الغامدي3692******

58.48058.48البكالوريوسعرعرطبيب مقيمعبدهللا حسن بن محمد الحرملي8921******

61.52061.52البكالوريوسبيشهطبيب مقيمعبدهللا خالد زويد السواط3535******

ي2927****** 53.76053.76البكالوريوسعفيفطبيب مقيمعبدهللا سعود بن عبدالرحمن العتينر

ي وبائياتعبدهللا سعيد بن سعود اليامي4490******
ورهاخصان  76076البكالوريوسشى

58058البكالوريوسالنبهانيهطبيب مقيمعبدهللا سليمان بن محمد الشمري6792******

66.56066.56البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيمعبدهللا سمير احمد باسبع6078******

ي3673******
68.3734068.3734البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعبدهللا سند سالم الروينر

72.64072.64البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعبدهللا شخص بن محمد الغامدي7054******

62.72062.72البكالوريوسبريدهطبيب مقيمعبدهللا صالح ابراهيم المحيميد2807******

63.52063.52البكالوريوسالخرجطبيب مقيمعبدهللا عادل احمد ميمش4429******

60.56060.56البكالوريوسشقراءطبيب مقيمعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الخويتم1674******

ي وبائياتعبدهللا عبدالعزيز فهد العامر4869******
58058البكالوريوسالقويعيهاخصان 

ي4136****** 65.06666.277871.3444البكالوريوسعريعرهطبيب مقيمعبدهللا عبدالمحسن بن عبدالحي آل عبدرب الننر

ي0954******
59.36059.36البكالوريوسالمويهطبيب مقيمعبدهللا عبدالوهاب نجم الدين الصين 

ي9218******
61.84061.84البكالوريوسالخرجطبيب مقيمعبدهللا علي محمد القرن 

58.48058.48البكالوريوسظهران الجنوبطبيب مقيمعبدهللا عوضه مرعي آل دايل8153******

ي4412****** 56.24056.24البكالوريوسمساويطبيب مقيمعبدهللا فهيد غزاي العتينر

ي9529****** 49.7066049.7066البكالوريوساالفالجطبيب مقيمعبدهللا فؤاد بن علي الححر

ي الرشيدي9376******
69.3334069.3334البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمعبدهللا قبالن فض 

ي1892******
65.0666065.0666البكالوريوسالرصارطبيب مقيمعبدهللا محمد بن أحمد الشمران 

ي وبائياتعبدهللا محمد ظافر ال جلفان1454******
56.562.316758.8767البكالوريوساالفالجاخصان 

64.96064.96البكالوريوسالحناكيهطبيب مقيمعبدهللا محمد عبدهللا البالىلي5370******

ي4222****** 53.3334053.3334البكالوريوسنجرانطبيب مقيمعبدهللا محمد علي عسير

ي8455****** ي العي   51.803.744455.5444البكالوريوسعرعرطبيب مقيمعبدالمجيد قاعد بن الصنر

ي وبائياتعبدالمجيد محمد عبدالرحمن ال الحسن5495******
56.72056.72البكالوريوساالحساءاخصان 

ي4055****** ي وبائياتعبدالمجيد محمد علي عسير
58.72058.72البكالوريوسالقويعيهاخصان 

54.08054.08البكالوريوسعقله الصقورطبيب مقيمعبدالمجيد موىس بن سعود الحرنر7580******

58.96058.96البكالوريوسالبطحاءطبيب مقيمعبدالمحسن عبدهللا بن مبارك الجزيري6649******

63.44063.44البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيمعبدالملك احمد ابن عبدهللا الغامدي8658******

ي تمريضعبدالملك سعد عبدهللا الطخيس2102******
76.96076.96البكالوريوسجازاناخصان 

ي3147****** 65.81341.994467.8078البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعبدالوهاب عبدالعزيز سليمان الوهينر

ي4905******
ي وبائياتعبدالوهاب عبدهللا بن محمد الزهران 

56.96056.96البكالوريوسالقويعيهاخصان 

53.44053.44البكالوريوساالرطاويةطبيب مقيمعصام عبدهللا ابراهيم الغامدي3233******

يل محه العبدىلي4354****** 70.1866070.1866البكالوريوسجازانطبيب مقيمعطيه جير

ي6387****** 66.9866066.9866البكالوريوسالقنفذهطبيب مقيمعقيل طالل عقيل الخير

71.46662.094473.5610البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعقيل محمد عقيل المهدىلي0201******

56.08056.08البكالوريوسالقرياتطبيب مقيمعالء جميل بن اسحاق زمان4259******

59.768.761168.5211البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعلي جعفر بن علي التحو8139******

72.32072.32البكالوريوسالرياضطبيب مقيمعلي حسير  بن محمد االمير3078******

ي وبائياتعلي حمود حيدر موكلي6981******
59.44059.44البكالوريوسالقويعيهاخصان 

57.44057.44البكالوريوسعرعرطبيب مقيمعلي خالد علي الخالدي9367******

اهيم4003****** 68.6934068.6934البكالوريوسسلوىطبيب مقيمعلي سامي بن علي الير

68.161.983370.1433البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعلي صالح بن علي الغامدي1414******

ي2350****** 66.7734066.7734البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمعلي عبداالله محمد الحبونر

59.12059.12البكالوريوسنجرانطبيب مقيمعلي غانم بن علي آل مسعد6788******

ي وبائياتعلي محمد احمد آل رايق7904******
63.52063.52البكالوريوساضماخصان 

65.38662.155667.5422البكالوريوسجازانطبيب مقيمعلي مفرح بن سلمان مشيح 9675******

64.5334064.5334البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمعلي منصور بن طاهر الهودار7232******
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ي8638******
66.7734066.7734البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعلي هاشم موىس الزهران 

70.8266070.8266البكالوريوسالمجمعهطبيب مقيمعليان شقير عليان الرشيدي5142******

56.72056.72البكالوريوسعرعرطبيب مقيمعمار علي بن سليمان بوحليقه1994******

ي7847******
66.56066.56البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيمعمر دخيل سالم الجهن 

ي6719******
ي وبائياتعمر سعيد بن عريمط الزهران 

60.40060.40البكالوريوساضماخصان 

62.64062.64البكالوريوسالخرجطبيب مقيمعمر عبدهللا محمد بن عبدالدائم0349******

68.488.877877.3578دبلوم سنة بعد الثانويةنجرانمساعد صحيعمر فري    ح خليف الشمري2056******

ي وبائياتعمر مريش حسن الخياط9176******
59.12059.12البكالوريوسالقويعيهاخصان 

70.08070.08البكالوريوسالطائفطبيب مقيمعناد عبدهللا بكر العبادي7217******

60060البكالوريوسحقلطبيب مقيمعيد مفلح صالح البلوي6998******

ي6491****** ي وبائياتعيس سعد مطلق الحرنر
60.08060.08البكالوريوساالحساءاخصان 

68.484.044472.5244البكالوريوسالهداطبيب مقيمغيث عبدهللا محمد المالكي1491******

48.426615.472263.8988البكالوريوساالفالجطبيب مقيمفادي بن حسن بن منصور آل رب  ح3220******

ي وبائياتفارس عبدهللا سعد الكردي0187******
59.60059.60البكالوريوساالحساءاخصان 

ي1280******
75.20075.20البكالوريوسالمجاردهطبيب مقيم اسنانفهد حسن ابن عبدهللا القحطان 

ي وبائياتفهد حمود مناجي الدوشي0083******
71.7680071.7680البكالوريوسوادى الدواشاخصان 

ي6790****** 60.24060.24البكالوريوسالرسطبيب مقيمفهد سليمان بن محمد الحرنر

ي0321******
58.0814.355672.4356البكالوريوسالرياضطبيب مقيمفواز عبدالوهاب بن سعد الجهن 

61.76061.76البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمفيصل دبيان غلب الشمري5657******

71.4666071.4666البكالوريوسالرياضطبيب مقيمفيصل عبدالرحمن ابراهيم الداود9247******

ي2446******
ر
56.72056.72البكالوريوسالشعراءطبيب مقيمفيصل عيد عتيق الروف

63.60063.60البكالوريوسحقلطبيب مقيمفيصل نجم كريم العطوي3894******

ي1409******
61.76061.76البكالوريوسالحريقطبيب مقيمقاسم علي يحي عريسى

 علي العسكري1943******
68.5866068.5866البكالوريوسالرياضطبيب مقيمكميل حسير 

ي7241****** 61.4640061.4640البكالوريوسالقويعيهطبيب مقيممازن جزاء مرزوق العتينر

ي7978******
69.3334069.3334البكالوريوسالدوادمطبيب مقيممبارك فيحان جفير  الدعجان 

ي6136****** 67.45603.061170.5171البكالوريوسالرياضطبيب مقيممبارك محماس مبارك العتينر

ي تمريضمحمد ابن احمد ابن نارص محبوب1367******
نجرانفن 

دبلوم سنتير  وستة أشهر 

66.77342086.7734بعدالثانوية

ي8099******
61.36061.36البكالوريوسالزلف طبيب مقيممحمد احمد بن باتل الطريفر

ي5989****** 59.921.983361.9033البكالوريوسالغطغططبيب مقيممحمد احمد علي الصحنر

69.65346.1075.7534البكالوريوسجدهطبيب مقيممحمد اياد فهد نارص0995******

ي وبائياتمحمد أحمد عيس دراج8009******
58.56058.56البكالوريوساملجاخصان 

ي5810******
62.48062.48البكالوريوسشاه عبيدهطبيب مقيممحمد بن مشبب بن عبدهللا القحطان 

67.9466067.9466البكالوريوسالطائفطبيب مقيممحمد حسن سعيد باعلي5498******

ي6020******
كانر 65.4934065.4934البكالوريوسابهاطبيب مقيممحمد حسن محمد الير

ي4551******
ي وبائياتمحمد حسير  بن احمد الدهمسى

54.29342.4056.6934البكالوريوسالقويعيهاخصان 

ي9195******
م جربوع الشهران  64.64064.64البكالوريوسابهاطبيب مقيممحمد حرص 

59.12059.12البكالوريوسدومه الجندلطبيب مقيممحمد حماد عوده المعير 8267******

ي وبائياتمحمد حمزه عيد الراشدي6624******
56.722.4059.12البكالوريوساملجاخصان 

ي0888****** 58.24058.24البكالوريوسالمجاردهطبيب مقيممحمد راع بن احمد عسير

73.92073.92البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيممحمد زكي محمد الزمعي8471******

ي2841******
66.56066.56البكالوريوسخميس مشيططبيب مقيممحمد سعد محمد الشهران 

62.56062.56البكالوريوسحائلطبيب مقيممحمد سلطان جلوي القرناس0860******

ان المالكي7033****** ورهطبيب مقيم اسنانمحمد سلمان جير 74.40074.40البكالوريوسشى

75.04075.04البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيممحمد سمير بن عثمان ابراهيم9024******

ي تمريضمحمد صادق بن محمد الغزال7841******
تبوكفن 

دبلوم سنتير  وستة أشهر 

73.921487.92بعدالثانوية

58.48058.48البكالوريوسحقلطبيب مقيممحمد صالح علي الشهري6741******

70.082.155672.2356البكالوريوسالرياضطبيب مقيممحمد عبدالرحيم محمدعرفان عرفه1538******

ي وبائياتمحمد عبدالعزيز بن رديف الغامدي2758******
58.88058.88البكالوريوسالقويعيهاخصان 

ي محمد القاسمي9851******
65.8134065.8134البكالوريوسالكاملطبيب مقيممحمد عبدالغن 
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ي5388****** 64.4266064.4266البكالوريوسشاه عبيدهطبيب مقيممحمد عبدهللا بن محمد الكثير

ي المحمادي3694****** 67.84067.84البكالوريوسالطائفطبيب مقيممحمد عبدهللا بن ناجر

63.12063.12البكالوريوسالقنفذهطبيب مقيممحمد عبدهللا عمر باسندوه1775******

58.16058.16البكالوريوسدومه الجندلطبيب مقيممحمد عبدهللا مرزوق الهادي6650******

59.84059.84البكالوريوسالدوادمطبيب مقيممحمد عبدهللا نارص الدوشي2521******

75.52075.52البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالمحسن بن عبدالرحمن الصالح7889******

66.1334066.1334البكالوريوسسلوىطبيب مقيممحمد عبدالهادي بن جواد الحسن7711******

ي وبائياتمحمد عبده محمد عبدالمتعاىلي1289******
58.08058.08البكالوريوسالقويعيهاخصان 

70.6134070.6134البكالوريوسالرياضطبيب مقيممحمد علي أحمد دغريري4662******

ي3924******
ي وبائياتمحمد علي عائض القحطان 

57.92057.92البكالوريوسالمشاعلهاخصان 

ي8194****** 62062البكالوريوسشاه عبيدهطبيب مقيممحمد علي يحي العسير

62062البكالوريوسالمخواهطبيب مقيممحمد عمار عليان المعبدي8459******

ي6474******
61.36061.36البكالوريوسشاه عبيدهطبيب مقيممحمد عوض علي القرن 

77.3920077.3920البكالوريوسحائلطبيب مقيم اسنانمحمد عيس محمد الحميد3649******

62.802.155664.9556البكالوريوسالمدينه/الفقيرطبيب مقيممحمد فالح بن حمد الصاعدي1938******

62.88062.88البكالوريوسمحايل عسيرطبيب مقيممحمد فواد احمد باصىه3364******

ي9851******
70.72070.72البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيممحمد فوزي بن حسير  قسنر

ي6856******
54.0816.366770.4467البكالوريوسالطائفطبيب مقيممحمد فؤاد احمد قضمان 

يطبيب مقيممحمد فيحان خريص النفيعي5698******
52.80052.80البكالوريوسالدمنر

69.5466069.5466البكالوريوستبوكطبيب مقيممحمد فيصل عوض البلوي6901******

ي وبائياتمحمد قاسم محمد الهاجوج9719******
66.0266066.0266البكالوريوسرابغاخصان 

62.96062.96البكالوريوستبوكطبيب مقيممحمد محبوب رزين العتينر1231******

احيلي3276******
54.5066054.5066البكالوريوسنجرانطبيب مقيممحمد مفرح عبدهللا شى

57.36057.36البكالوريوسالقرياتطبيب مقيممحمد مونس نخيالن الرويلي4455******

56.80056.80البكالوريوستربهطبيب مقيممحمد ياسير  عل احمد4901******

60.56060.56البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيممحمد يوسف بن محمد باعبدهللا7189******

67.10407.994475.0984البكالوريوسالطائفطبيب مقيم اسنانمحمود عبدالعزيز عبدالقادر شاطر3444******

ي تمريضمرتض  عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالعزيز4097******
االحساءفن 

دبلوم سنتير  وستة أشهر 

76.3217.633393.9533بعدالثانوية

ي سالمه7198******
ر
ي عبدالعزيز مرزوف

ر
62.644.188966.8289البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيممرزوف

ي5313******
ي وبائياتمسفر عبدهللا علي القحطان 

75.36075.36البكالوريوسالرياضاخصان 

ي1570****** ي العي  
68.9066068.9066البكالوريوستبوكطبيب مقيممشعل فالح مفض 

68.0534068.0534البكالوريوسالطائفطبيب مقيممشعل فهد بن نواب علي خان4998******

ي وبائياتمشهور عايض حسير  ال لجهر5744******
60060البكالوريوسالليثاخصان 

 بن مصلح مباركي9178******
63.68063.68البكالوريوسحائلطبيب مقيممصلح حسير 

75.52075.52البكالوريوسالباحهطبيب مقيممعاذ ابراهيم عباس الغامدي0351******

67.6266067.6266البكالوريوسصبياءطبيب مقيممعاذ حسن ابراهيم نجمي5282******

ي8990******
  سعيد ابن حسير  القحطان 

52.0320052.0320البكالوريوسالمحفرطبيب مقيممعير

ي تمريضمفرح السحيل فرج الرويلي7011******
605.555665.5556الماجستيرتبوكاخصان 

63.286.288969.5689البكالوريوسبلجرىسىطبيب مقيممنترص عبدالوهاب محمد المنصوري9909******

ات0536****** ي وبائياتمنصور الحسن احمد آل خير
68.5866068.5866البكالوريوسسلطانهاخصان 

ي3211****** 74.72074.72البكالوريوسالرياضطبيب مقيممنير مفلح بن منير المطير

ي3108******
ي وبائياتمنيع محمد منيع القرن 

60.40060.40البكالوريوسبريدهاخصان 

55.8934055.8934البكالوريوسالسليلطبيب مقيممنيف منصور منيف الدوشي9695******

ي1345******
70.50662.161172.6677البكالوريوسالجبيلطبيب مقيممهند سالم فاهد الجهن 

72.80072.80البكالوريوسالرياضطبيب مقيممهند صالح بن علي العواد1529******

66.3466066.3466البكالوريوسالمدينةالمنورةطبيب مقيممهند محمد مطر الغامدي5450******

ي2224******
60.08060.08البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمميثم جعفر بن احمد الكوينر

ي7863****** ي وبائياتنادر شاهر بن عويض المطير
59.36059.36البكالوريوسالدوادماخصان 

ي وبائياتنارص احمد بن عطيه العمري6304******
59.28059.28البكالوريوسنبطاخصان 

69.8666069.8666البكالوريوسجازانطبيب مقيمنارص عبدهللا نارص مقبول0145******
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60.08060.08البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمنارص عوض بن سعيد الشهري3728******

68.802.155670.9556البكالوريوسالرياضطبيب مقيمنايف سعود بن عبيد البديري0335******

ي2983******
56.08056.08البكالوريوسالمحفرطبيب مقيمنايف سعيد حارص  القرن 

62062البكالوريوسالبدائعطبيب مقيمنايف سليمان بن عبدهللا المطرودي2648******

69.0134069.0134البكالوريوساملجطبيب مقيمنايف محمد عاشور عثمان8706******

ي8108******
58.564.038962.5989البكالوريوسالقرىطبيب مقيمنايف مسفر جابر الزهران 

68.0534068.0534البكالوريوسابهاطبيب مقيمنائف دحمان عبدهللا الشهري4506******

59.52059.52البكالوريوسحفر الباطنطبيب مقيمنضال بن منصور بن حسن آل نارص1926******

ي5355****** ي وبائياتنواف مرزوق عبدهللا الحرنر
58.88058.88البكالوريوسالقويعيهاخصان 

ي0326****** ي صالح غاىلي الحرنر
69.3334069.3334البكالوريوسمستورهطبيب مقيمهان 

67.20067.20البكالوريوسالطائفطبيب مقيمهشام عوض معيض الثماىلي8698******

62.644.0566.69البكالوريوساضمطبيب مقيمهشام محمدعبدهللا علي محمد الهندي1348******

ي وبائياتهيثم حسن براهيم الخياط1119******
56.0480056.0480البكالوريوساملجاخصان 

ي7708******
ي وبائياتوائل علي بن محمد الزهران 

57.20057.20البكالوريوسالقويعيهاخصان 

73.76073.76البكالوريوساحدالمسارحهطبيب مقيموائل علي محمد عطيف7195******

ي1320******
65.28065.28البكالوريوسالخرجطبيب مقيموليد خالد محمد ماردين 

72.80072.80البكالوريوسمكةالمكرمةطبيب مقيموليد عبدهللا عبدالرحمن الغامدي4242******

ي8335****** 66.1334066.1334البكالوريوسرماحطبيب مقيمياش بن صالح بن عبدالعزيز الصقعنر

602.044462.0444البكالوريوسالخرجطبيب مقيمياش عبدالعزيز ابراهيم زكري6637******

67.3066067.3066البكالوريوسالخرجطبيب مقيميحي بن عمر بن علي هزازي8920******

ي وبائياتيحي علي محمد حشيسى7615******
56.88056.88البكالوريوسالقويعيهاخصان 

ي2904******
ي بن حسير  بن سعد القحطان  67.7334067.7334البكالوريوسابهاطبيب مقيميحنر

ي6495****** 62.40062.40البكالوريوسبالد رجال المعطبيب مقيميزيد احمد ابراهيم عسير

ي6137******
ي وبائياتيوسف سعيد بن محمد الزهران 

59.92059.92البكالوريوساضماخصان 

ي6379******
61.2010.916772.1167البكالوريوسجودهطبيب مقيميوسف محمد مهدي القحطان 


