
المستشفىالمنطقةالتخصصرقم الطلباسم المتقدم

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني صيدلة86567887عبذهللا محمد  الغريب

الطبي الدمام مجمعالشرقيةمساعد طبيب اسنان40173286مؤيد حسن  المعبر

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني صيدلة75922990سالم عليان  المغذوي

بأبها النفسية الصحة مستشفىعسيرفني تخدير85242388عبدالرحمن  محمد   العماري

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني صيدلة9353678مستور مسيفر  الربيعي

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني صيدلة82668221سطام فهد  المخلفي

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني صيدلة24454902حاكم بنيدر  العمري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني عالج طبيعي51773471إياد إبراهيم  مباركي

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني صيدلة9763478محمد احمد  الفريدي

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني مختبر81620372زياد سالم  الرفاعي

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني مختبر46644591جواد حسين  اللويمي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تخدير89645751عبدالعزيز علي  العنزي

المركزي عسير مستشفىعسيرمساعد طبيب اسنان26866841عائض بن علي  القحطاني

العام الرس مستشفىالقصيمفني مختبر82918575صالح ناصر  صالح

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني مختبر59628197عبدالرحمن فوزي  حبش

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني مختبر59138221اسامه عبدالمنعم  الصبحي

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني مختبر34525473أحمد فهد  الحسيني

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني مختبر69682607احمد علي  الشريف

(الصمان جرارة) الرفيعه مستشفىالشرقيةمساعد طبيب اسنان76724511رنا نادر  ال ابراهيم

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تخدير23438450راكان خليفه  ال جعفر

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني صيدلة30383176سكينه احمد  الجاسم

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني صيدلة593486أحمد راشد  حسن

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة67802979ماجد فالح  الحربي

بنجران خالد الملك مستشفىنجرانفني تخدير50348546عقيل محمد  لسلوم

جده شرق مستشفىجـــدةمساعد طبيب اسنان25542100اريج عويض  الحربي

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني صيدلة8140413حسان سميحان  الحايطي

بعرعر واإلدمان النفسية الصحة مستشفىعرعرفني مختبر61835514فهد  محمد   العنزي

بعرعر القلب مركزعرعرفني صيدلة97734280شيمه   معاشي   العنزي

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوففني مراقب وبائيات65702245عادل منزل  الشراري

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ52764142محمد فهيد  العنزي

التخصصي االسنان طب مركزتبوكفني صيدلة63662845عبدالمجيد محمد  الزهراني

العام القريات مستشفىالقرياتفني عالج طبيعي65524316عمرو حسن  ابوعامريه

واالطفال الوالده مستشفىتبوكفني صيدلة78545183سليمان مسلم  العطوي

العام الرس مستشفىالقصيمفني صيدلة18480857محمد سامت  الحيسوني

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني صيدلة79714102فاطمه محمد  الطليحي

القلب وجراحة للطب سلطان األمير مركزالقصيمفني مختبر91669587حمزه عبدهللا  الغميزي

القوارة مستشفىالقصيمفني مختبر24089469عمر سمار  الجابري

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة44950161جعفر محمد  سعيدين

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني صيدلة7505115عادل عبدالرحمن  العوفي

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني مختبر91651051عادل  سويلم   المرواني

ببريدة واالطفال الوالدة مستشفىالقصيمفني صيدلة95848841شديد حشام  الحربي

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني صيدلة499927عائشة سعد  الحسيني

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة63656135سامية محمد  الصومالي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني مختبر71816047علي حسن  الشهري

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة93185031ليلى علي  الماحوزي

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة46188778ريم عبدهللا  المرهون

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة46775222فاطمه علي  الخلف

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني مختبر18710011رباب  عواد  الجهني

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض56361179مرتضى محمد  العلي

النفسية الصحة مستشفىالمنورة المدينةفني تخدير48574953أحمد عبدالرحمن  الردادي

الفيصل عبدالرحمن اإلمام مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ39091688مشعل مناحي  الشيباني

التخصصي االسنان طب مركزتبوكفني صيدلة73818666ابراهيم مسلم  العطوي

بحائل القلب مركزحائلفني مختبر32539359حسام عبدالرحمن  العميم

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني صيدلة68831527فيصل زعل  الجهني

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني صيدلة78690381عيسى  منور  العمري

العام خيبر مستشفىالمنورة المدينةفني تخدير18463901محمد رجاء  الصاعدي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني اشعة14734269أفراح  حمدان  المطيري

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني صيدلة71913743يحي عيسى  حقوي

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني اشعة88207672احمد حسين  المسبح

القلب وجراحة للطب سلطان األمير مركزالقصيمفني صيدلة99138245خالد عبدهللا  الحربي

ببريدة واالطفال الوالدة مستشفىالقصيمفني صيدلة314755خالد محمد  منحي

واالطفال الوالده مستشفىتبوكفني مختبر79698176احمد ذياب  الحربي

التخصصي االسنان طب مركزتبوكفني معلوماتية صحية68497406عال ابراهيم  الشامان

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني صيدلة62033840دعاء صادق  البالدي

بنجران خالد الملك مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ771707سالم حمد  ال شريه



بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تخدير4549952عبدالرحيم  صالح   الخلف

المركزي القطيف مستشفىالشرقيةمساعد طبيب اسنان18926561زهراء  أنور  السنان

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني مختبر6230596حمد قصاص  اليامي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني صيدلة19606512فاطمه سعود  آل شيخ احمد

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني مختبر64463731مرتضى  عبذهللا  القطيفي

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني عالج طبيعي73434370مشاعل علي  البيشي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني مختبر91304623نادر عبدالرحمن  الحربي

العام طبرجل مستشفىالجوففني صيدلة62466617عبدهللا راشد  الحيدر

لألورام بندر بن فيصل األمير مركزالقصيمفني تخدير27384913وليد  اسماعيل  األحمدي

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني معلوماتية صحية36784928محمد مشعل  ال قريشه

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني صيدلة64056419وليد حسين  عواجي

ببريدة واالطفال الوالدة مستشفىالقصيمفني صيدلة49425819مازن عجمي  المطيري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني صيدلة60847683حنان أحمد  ال بن الشيخ

القوارة مستشفىالقصيمفني مختبر21487190منصور صالح  العساف

بالظهران التخصصي العيون مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ25069096سلطان محمد  الشهري

الطبي االسنان مركزالجوففني صيدلة50508483سلطان العبيد  العنزي

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني صيدلة91389091ارم علي  آل سنان

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوفمساعد طبيب اسنان53788560باسمة حسن  آل صفوان

التخصصي االسنان طب مركزتبوكفني مختبر77402250مشاري محمد  العلي

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان5044741ماجد جمعان  الزهراني

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني صيدلة21748927خالد عبدهللا  الزهراني

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني مختبر10141084احمد منير  القرافي

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني صيدلة13962000سعيد أحمد  االسمري

بالدمام واألطفال الوالدة مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ31893384بدر  جابر  العنزي

العام الرس مستشفىالقصيمفني صيدلة35717403حمود ماجد  الحربي

حائل مستشفىحائلفني صيدلة74854478مصطفى بخيت  السناني

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني صيدلة50669207عبدالرحمن عطية  الغامدي

الطبي االسنان مركزالجوففني صيدلة28733010فايز محسن  طوهري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني مختبر4419785سعيد مسعود  الغامدي

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوفمساعد طبيب اسنان80884759نرجس عبدهللا  ال سلمان

بعرعر القلب مركزعرعرفني صيدلة81328803كامل سلمان  الشمري

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني مختبر73222846عيسى عرار  حمود

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني صيدلة31546300عبدالمجيد عبدهللا   القرني

الدوادمي مستشفىالريـاضفني صيدلة98165266وديان  موسى   ال سليس

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني صيدلة14430436حسين  عبدهللا  القرني

الوجه مستشفىتبوكفني مختبر22068000محمد فرج  البلوي

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني صيدلة32690704محمد ايوب  الخضر

القلب وجراحة للطب سلطان األمير مركزالقصيمفني صيدلة42297764صالح محمد   المرشود

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني مختبر7494363عبدالعزيز متعب  االسلمي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني مختبر42224103نعيم خليل  المزين

واالطفال الوالده مستشفىتبوكفني مختبر63021018عبدالوهاب عيد  الرشيدي

حائل مستشفىحائلفني صيدلة80548824فهد محمد  االحمدي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني اشعة97554481عبدهللا فاضل  القطان

الرياض بشرق التخصصي االسنان طب مركزالريـاضفني صيدلة41776947داليا فائز  العنزي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني تمريض76437851يوسف صرد  العنزي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ42010081تركي مطلق  الشمري

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني صيدلة6424010محمد ماجد  المطيري

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني صيدلة81083520زينب محمد  المزيني

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني صيدلة54039166محمد عبدرب األمير  الراشد

بحائل القلب مركزحائلفني صيدلة93134032عبدة حسن  بيضي

لألورام بندر بن فيصل األمير مركزالقصيمفني معلوماتية صحية98471833ماجد محمد  عبدهللا

الوجه مستشفىتبوكفني صيدلة28236846جابر فرج  العنزي

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني مختبر56375848عبدالعزيز حمد  الصويلح

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني مختبر60814391عبدالرحمن  حامد   الحربي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض26421181أحمد  حسين  العبدهللا

الوجه مستشفىتبوكفني صيدلة30215709سلمان سالم  البلوي

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني صيدلة39192329عبدهللا  علي   الراشد

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني صيدلة92548243عبدالرحمن سالمه  العنزي

واالطفال الوالده مستشفىتبوكفني صيدلة26923128هاني ياسين  العامر

العام الرس مستشفىالقصيممساعد طبيب اسنان28269927ميثاء عايض  الحربي

الدوادمي مستشفىالريـاضفني صيدلة1214600مواهب أحمد   اللويف

حائل مستشفىحائلفني صيدلة6522352فارس راشد  الشالش

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني صيدلة54890338اماني سلطان  العلوي

بجدة األمل مستشفىجـــدةفني تخدير65632282نادر مرزوق  السحيمي

الطبي االسنان مركزالجوفمساعد طبيب اسنان5725534زهراء  بسام   ال ابراهيم

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني مختبر6754466عبدالعزيز يحى  شراحيلي



العام الدوم ام مستشفى الطــائففني اشعة24014158أنور احمد  عقيل

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني صيدلة71043563حسن عبده  حكمي

واالطفال الوالده مستشفىتبوكفني صيدلة73515709ماجد عوده  البلوي

المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني معلوماتية صحية39002930سلوى علي  عيسى

بحفرالباطن العام خالد الملك مستشفىالباطن حفرمساعد طبيب اسنان81640811نواف سويد  الحربي

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني معلوماتية صحية64822838عائشة مسلم  العطوي

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تخدير57388205صالح هادي  ال منصور

العرض رويضة مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ49630969مشعل صقر  العتيبي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض24843228هيثم علي  النجيدي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض38119212أحمد شعوي  المطيري

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني مختبر14314873فاطمة سلمان  آل يوسف

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني صيدلة38419460مثايل سعود  الشيباني

الرياض بشرق التخصصي االسنان طب مركزالريـاضفني صيدلة48341817فابز ناصر  الوهيبي

العام ميقوع مستشفىالجوففني مختبر53907663محمد  عثمان  القرافي

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني مختبر84001728عبدالرحيم مطير  العمري

النفسية الصحة مستشفىالجوففني صيدلة9895439محمد مشيل  الحازمي

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةمساعد طبيب اسنان34153441أريج أحمد  قاري

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني مختبر43175964حسام احمد  الذبياني

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني صيدلة53450926وحيد عبدالرحمن  الشبيلي

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني صيدلة7637476علي سعد  الغامدي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض46808355سعد علوي  الظفيري

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني مختبر31337332سليمان سعود  السالم

خالد الملك مستشفىحائلمساعد طبيب اسنان74476062احمد عبدالرحمن  الحربي

بعرعر واإلدمان النفسية الصحة مستشفىعرعرفني معلوماتية صحية98086016محمد رجاء  الحربي

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني مختبر4702494محمد كمال  البقشي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني مختبر15264541أحمد علي  الصفاري

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني مختبر57440696ميثم علي  الحجي

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةفني تخدير9189872عيد خلف  البلوي

الجديد الباطن حفر مستشفىالباطن حفرمساعد طبيب اسنان14392165عبدهللا حابس  العنزي

القويعية مستشفىالريـاضفني صيدلة28561095إيمان  راضي  بوهويد

النفسية الصحة مستشفىالجوففني صيدلة82207957ثامر عطيه  العنزي

بعرعر القلب مركزعرعرفني مختبر51816011عبدهللا وادي  الديدب

القويعية مستشفىالريـاضفني مختبر52131088خالد سليم  العوفي

القويعية مستشفىالريـاضفني مختبر65411800عادل مشعان  المطيري

العام ميقوع مستشفىالجوففني صيدلة85264670ناصر صايل  الشراري

الدوادمي مستشفىالريـاضفني مختبر5175146محمد عبدهللا  الصقعبي

الباطن بحفر واألطفال الوالدة مستشفىالباطن حفرفني تخدير71597334فهد فرحان  الحربي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني صيدلة22212849ساره محمد  الجاسم

الجديد الباطن حفر مستشفىالباطن حفرمساعد طبيب اسنان37046326عبدهللا شامان  المطيري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني مختبر39095690خالد صالح  الدهامي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني مختبر49202705محمد حسن  مجرشي

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني مختبر4820560محمد سلطان  الحارثي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني صيدلة73775018عبير شبك  الرويلي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني صيدلة35580485آالء جعفر  آل حيان

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني صيدلة40392389نوره طويرش  الجميلي

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني صيدلة77043741حسام ضامر  فلحان

المركزي عسير مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ16142343محمد مفرح  آل ظبيه

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني مختبر80077272عبدهللا عبدالرحمن  سراج

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني مختبر61409988عبدهللا سعود  شويكان

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ39649646طالل عتيق  العنزي

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني مختبر50787597عبدالرحمن سعد  الصاعدي

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني مختبر65250958أحمد منور  الجهني

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيممساعد طبيب اسنان87643694سيف باجح  الحربي

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني مختبر88945669أحمد محمد  كردي

الرياض بشرق التخصصي االسنان طب مركزالريـاضمساعد طبيب اسنان96978701اسماء عبيد  العنزي

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض1646871هاني هاشم  محالوي

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني معلوماتية صحية4046547نافع عبيد  الحربي

العام طبرجل مستشفىالجوففني مختبر32248199رائد علي  الشوارب

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض42912071هيا  خليف   المظيبري

بالمجمعة خالد الملك مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ43611021بدر محمد  بن سلمه

مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطنحفر الباطنفني تمريض94388514خلود رجاء  الشمري

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني تخدير13533343عبدالمجيد عنيزان  الرشيدي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض32165357نصره حمد  الظفيري

خباش مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ577026داوود هادي   ال مطارد

القصيم بصحة النفسي التأهيل مركزالقصيمفني معلوماتية صحية86490717مجاهد فالح  الحربي

ضباء مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ15409748فهد عودة  الحويطي



المركزي عرعر مستشفىعرعرمساعد طبيب اسنان18868802زهراء رضا  الهاشم

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ48817114عبد هللا عقاب   الحربي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني مختبر507385محمد احمد  غزواني

خباش مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ78292349حسن فنيس  آل قريع

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني مختبر81452822ماجدة صالح  المعراج

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني مختبر91547492جابر محمد  حقوي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض96657408علي حبيب  البري

العام الرس مستشفىالقصيممساعد طبيب اسنان3329493ياسر غالب  الحربي

ببريده التخصصي فهد الملك مستشفىالقصيممساعد طبيب اسنان12531043عبدالعزيز فيحان   المطيري

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني مختبر24108028ناصر حمود  المطيري

الطبي االسنان مركزالجوففني مختبر27177785سلطان محمد  المطيري

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني مختبر38299308علي أحمد   الرمضان

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض90174751حسين  محمد  زاملي

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تخدير13424625ماجد  سلوم   فرحان

بحفرالباطن العام خالد الملك مستشفىالباطن حفرفني معلوماتية صحية15145813حسام غازي   الردادي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ18854295محمد سلطان حمد  الشهراني

الفيصل عبدالرحمن اإلمام مستشفىالريـاضفني معلوماتية صحية38098983زهراء محمد  آل سيف

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض99647871حسين  علي   الظفيري

بمكة عبدالعزيز الملك مستشفىالمكرمة مكةفني معلوماتية صحية11360810خلود احمد   الشمراني

عرعر جديدة مستشفىعرعرمساعد طبيب اسنان37663755فاطمه نذير  آل حيدر

الجديد الباطن حفر مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ58410804عوض حمدان  العنزي

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض81856507موسى محمد  حقوي

التخصصي االسنان طب مركزتبوكمساعد طبيب اسنان87833967خديجة يوسف  بشير

بالرياض اليمامة مستشفىالريـاضمساعد طبيب اسنان37999414امال سعد  المطيري

القويعية مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ48740764وليد عالي  العتيبي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض74827539نوضا نياف  المطيري

بحفرالباطن العام خالد الملك مستشفىالباطن حفرمساعد طبيب اسنان15118040نايف مطر  المطيري

الحائط مستشفىحائلفني معلوماتية صحية29223468زبن شمروخ  الغبيوي

عرعر جديدة مستشفىعرعرمساعد طبيب اسنان38500069فيصل عزيز  الظفيري

التخصصي العزيز عبد الملك مستشفىالطــائففني تخدير45849413محمد حسن  البارقي

المركزي عسير مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ32708881محمد موسى  العنزي

المركزي القطيف مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ42259933حسين عادل   البيك

بمكه بالششه فيصل الملك مستشفىالمكرمة مكةفني معلوماتية صحية17489934احمد سلوم  محمد

فيصل الملك مستشفىالطــائفمساعد طبيب اسنان18706802عبدهللا عوض  الحربي

خالد الملك مستشفىتبوكمساعد طبيب اسنان34348889عائشه محسن  الرشيدي

فيصل الملك مستشفىاالحساءمساعد طبيب اسنان1369996ايمان طه   المؤمن

الجديد الباطن حفر مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ21348054عبدهللا خالد  العنزي

الجديد الباطن حفر مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ46025999نواف فريح  الشمري

المركزي عسير مستشفىعسيرمساعد طبيب اسنان65047213هادي علي  ال سليم

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني معلوماتية صحية67837534علية عبدهللا  الزبيدي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض68407540قاسم ناصر  المرزوق

بالدمام األمل مستشفىالشرقيةفني تخدير27678339بشاير ياسر  آل ناصر

فيصل الملك مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ12301019حسن محسن  الخماش

العام طبرجل مستشفىالجوففني تمريض33094054مشعل فالح  الشراري

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني تخدير99019550محمد عسكر  الرويلي

النعيرية مستشفىالشرقيةفني معلوماتية صحية55190476عادل محمد  الرشيدي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض41597420احمد  يوسف   الشجار

النعيرية مستشفىالشرقيةفني تخدير3239988حسن علي  الشخص

بحفرالباطن العام خالد الملك مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ24232943عوض فالح  العنري

خباش مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ66053685ابراهيم عبدهللا  ال منصور

العام الرس مستشفىالقصيمفني تخدير76651364فاطمة زهير   العجيان

المركزي القطيف مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ40508729سعيد علي  غزوي

النفسيه الصحه مستشفىالطــائفمساعد طبيب اسنان46645726احمد مطر  المطيري

الوجه مستشفىتبوكفني اشعة81907365حبيب فاهد  الشالقي

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض8138286رائد سعود  الحربي

الدوادمي مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ8620329أحمد نائف  الحزيمي العتيبي

الباطن بحفر واألطفال الوالدة مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ46673652فهد محمد  المريخي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض3129030محمد أحمد على هللا  الخضري

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني معلوماتية صحية40321167محمد نهاري  حوباني

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني معلوماتية صحية60578581عبدالرحمن احمد  الحميداني

القويعية مستشفىالريـاضفني تخدير117121احمد حسين  الهودار

خالد الملك مستشفىتبوكفني تخدير61891838محمد عبدالرحمن  الحمدي

فيصل الملك مستشفىاالحساءفني عالج طبيعي83065815فاطمة رضا  الحمالي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تخدير17334614ابراهيم نافع  نافع

واالطفال الوالده مستشفىاالحساءفني تخدير34834157ايمن  عزيز  العلي

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني معلوماتية صحية14939623مشهور  ناصر  الشراري



بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ34423625يحيى أحمد  مدخلي

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ60915853فيصل سعود  الضمادي

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ67956866مصطفى  عبد المحسن  الشريط

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني معلوماتية صحية708627صفية حميد  المولد

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض38079339عهود أحمد  الغاوي

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةفني معلوماتية صحية40063397اسراء محمد  الدوسري

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ47222328عبدهللا ناصر  عقدي

بنجران خالد الملك مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ88920997حسين علي  آل الحارث

بمكة عبدالعزيز الملك مستشفىالمكرمة مكةمساعد طبيب اسنان25889370عنان عبدهللا   المدني

(الصمان جرارة) الرفيعه مستشفىالشرقيةفني معلوماتية صحية43279505عبدهللا عواض  الحربي

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ44493762ايمن عبدهللا  القهس

بالمدينة أحــــد مستشفىالمنورة المدينةفني معلوماتية صحية55591392موسى سالم  الجهني

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض81421098مسلم مسعد  الرفاعي

العام المزاحمية مستشفىالريـاضفني عالج طبيعي23106825غدير علي  العبدالعال

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض24964636فيصل مسند  الرشيدي

خباش مستشفىنجرانفني تمريض71423727محمد حسين  المحامض

بنجران خالد الملك مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ21794642سالم صالح  اليامي

بالدمام واألطفال الوالدة مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ28827232احمد عقيل  الشمري

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض47911355ناصر محمد  الشريف

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ346907محمد عبدهللا  المطيري

الدوادمي مستشفىالريـاضفني تخدير36149819سلطان خالد  الميموني

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني تخدير83084244احمد فريج  الذبياني

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ22563274محمد مبارك  ال جواد

بالمدينة أحــــد مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ25992499ريان سعد  العنزي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ47795491عبدالرحمن محمد  الخثعمي

بالمدينة أحــــد مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ18801305سالم رشدان  العلوي

العرض رويضة مستشفىالريـاضمساعد طبيب اسنان6874170حامد عبدهللا  العتيبي

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ15478273حسين سالم  اليامي

العام المزاحمية مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ17882326تركي مساعد  العتيبي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني عالج طبيعي28713664احمد محمد  جباري

الرياض بشرق التخصصي االسنان طب مركزالريـاضفني معلوماتية صحية33050562عادل علي  الحربي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض42527399بركات غانم  الرشيدي

العام الدوم ام مستشفى الطــائفمساعد طبيب اسنان47453944سلمان مبارك  الحربي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني معلوماتية صحية87833206حبيب مسلم  النخلي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض16374131مريم ثالب  الظفيري

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض67057026هزاع  مطر   الشمري

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض67801736عهود كامل  الظفيري

بتبوك الجديد فهد الملك مستشفىتبوكمساعد طبيب اسنان82632492هيوف علي  الخيبري

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةمساعد طبيب اسنان84404032عادل عبدهللا  العنزي

القوارة مستشفىالقصيمفني اشعة26967785نايف مليح  البدراني

المركزي بريده مستشفىالقصيممساعد طبيب اسنان36446004تغريد عويض  الحربي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض80964722عبدالمجيد  عيد   البلوي

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض12029033يحي جبران  سحاري

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض87593581عبدالمجيد عواد  البلوي

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ32361152محمد نعيم  الجهني

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةمساعد طبيب اسنان80294605فهد ناصر  المطيري

بالهفوف فهد الملك مستشفىاالحساءمساعد طبيب اسنان17262854آالء أمين  العيثان

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني اسعاف وطب طوارئ51175089ناجي يوسف  الجابر

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءمساعد طبيب اسنان55575100فاطمة حسين  حمادي

النفسية الصحة مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ80176879بندر صبري  الرويلي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض26172613محمد حسن  الزبيدي

فيصل الملك مستشفىاالحساءفني معلوماتية صحية50268920اميرة محمد  السبيعي

واالطفال الوالده مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ80474156عبدهللا  فرج   البلوي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض83749588رووف محمد  عيدوه

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض99697414سالم حجي  العنزي

الباطن بحفر واألطفال الوالدة مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ20318546عبدالرحمن حزيم  العنزي

الباطن بحفر واألطفال الوالدة مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ25375863متعب راشد  المطيري

الطبي االسنان مركزالجوففني معلوماتية صحية25858234بدريه  احمد  الزبيدي

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةمساعد طبيب اسنان37033278مروة محمد  الخاطر

بالخرج خالد الملك مستشفىالريـاضمساعد طبيب اسنان59838570منيرة مسامح  الحربي

بالعال عبدالمحسن االمير مستشفىالمنورة المدينةفني عالج طبيعي69873839خالد علي  خرمي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض93470506محمد عزيز  العنزي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني معلوماتية صحية2207460شيخه عبدهللا  البيشي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تخدير82354749حسين علي  الشخص

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض59205760خالد عويد  العنزي

فيصل الملك مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ98125354عبد العزيز مريف  الشهري



بمكه حراء مستشفىالمكرمة مكةمساعد طبيب اسنان14435688أشواق حسين  الزبيدي

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني تخدير28188233نايل ثنيان  الرويلي

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةمساعد طبيب اسنان20303698مجيدة معتق  الجميلي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ25427640محمد بدر  العتيبي

البطحاء منفذ مستشفياالحساءمساعد طبيب اسنان30259617فاطمه باقر  العبدالمحسن

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ53913415سعد صالح  ال منصور

العام شروره مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ54773177حشان هادي  ال كليب

سلمان األمير مستشفىالريـاضمساعد طبيب اسنان58739471خلود عبدهللا  الدوسري

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ66662810ممدوح فرحان  العنزي

بالمدينه والوالده النساء مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ79351041فهد نائف  المطيري

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةمساعد طبيب اسنان82543872حنان جاسم  الثواب

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض9295058عبدالعزيز عياط  العنزي

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني معلوماتية صحية10888857وفاء عيد  النفيعي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ20793487محمد بايق  الشمري

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ36722797هاني عايض  العنمي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني معلوماتية صحية60822115حسن ذيبان  ال ذيبان

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض80628348فهد منور  العتيبي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني معلوماتية صحية87839729مروان سالمه  الرفيعي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض92400708فارس معزي  الشمري

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض39584053خالد محمد  مرير

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض21345858احمد علي  السيف

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني تمريض28202340مها فياض  العنزي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني اشعة43846204ابراهيم محمد  الصرخي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض49196963وصايف فزاع  الظفيري

بالعال عبدالمحسن االمير مستشفىالمنورة المدينةمساعد طبيب اسنان52467839عواطف سعد   خلف

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانمساعد طبيب اسنان59291387هناء يحيى  باصهي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ67304182علي  احمد  بن علي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض70008923لطيفه ماطر  الظفيري

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض98083664سعاد جديع  العنزي

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ97738437عبدهللا جابر  آل قنه

الدوادمي مستشفىالريـاضمساعد طبيب اسنان88909423هاجر عبدالعزيز  المطلق

بمكة عبدالعزيز الملك مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ7716197مصعب احمد  المحمادي

فيصل الملك مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ12367004محمود حسن  الموسى

واالطفال الوالده مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ63768597مهدي باقر  الحاجي

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةمساعد طبيب اسنان6653902زينب  محمد  القصاب

الوجه مستشفىتبوكمساعد طبيب اسنان11468535ريوف عطاهلل  البلوي

النفسية الصحة مستشفىالجوففني تخدير3265199عمر عبدهللا  العصلب

بعرعر واإلدمان النفسية الصحة مستشفىعرعرفني تخدير26588387عبد العزيز فرحان  العنزي

بجدة فهد الملك مستشفىجـــدةمساعد طبيب اسنان24226469خديجة خضران  الزهراني

النفسية الصحة مستشفىالمنورة المدينةفني اشعة37348963سلمان الفي   الحربي

العام شروره مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ43526935صالح محمد  آل عرفان

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ44797784راشد  هادي   ال هديسان

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ51082340ابراهيم علي  مباركي

بالمدينه فهد الملك مستشفىالمنورة المدينةمساعد طبيب اسنان62882480سماح منصور  الجهني

بالمدينه فهد الملك مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ69895594احمد محمد  الشهري

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض85774467بدرية أحمد  الجابري

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض3509921عائشه الحميدي  الشمري

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض30274173عبدالوهاب عواد  الشريف

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض41040394عيسى محمد  فقيه

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ43933568احمد يحي  خرمي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض54756808عبدالمجيد سعود  الحربي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض57322119عبدهللا ابراهيم  النعمي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان68198375احمد جابر  الظفيري

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض70904447هنوف مطيران  العنزي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان72084120مشعل عيسى  الظفيري

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض94121255حوراء حسين  المهدي

فيصل الملك مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ94623201سامي عبدهللا  العتيبي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض96628348امل  محمد  العنزي

الطبي الدمام مجمعالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ97962538عبدهللا ابراهيم  حماد

البحر ينبع مستشفىالمنورة المدينةفني اشعة78543313أمجد منصور  الرابغي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تخدير19056666محسن صالح  ال صالح

الحائط مستشفىحائلمساعد طبيب اسنان39190579غدير سليمان  التويجري

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض72963287ميعاد صادق  البالدي

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ4576834مهند متروك  البليهد

العام القريات مستشفىالقرياتفني تخدير38004813علي حسين  ابوعيسى

بالعال عبدالمحسن االمير مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ23624605مزيد صابر   العنزي



بمكه حراء مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ80954107بندر عبيدهللا  المالكي

الطبي الدمام مجمعالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ92799441ابراهيم محمد  المطاوعه

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض3442318سيف فارس  العنزي

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان6770269فاطمه داود  الحرز

العام الرس مستشفىالقصيمفني عالج طبيعي8061288ايثار محمد  آل إبراهيم علي

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانمساعد طبيب اسنان14955052فلاير علي  قاصر

الحائط مستشفىحائلفني تخدير43270658تركي علوش  السبيعي

بالمدينة أحــــد مستشفىالمنورة المدينةمساعد طبيب اسنان48185027اماني عامر  عسيري

العام القريات مستشفىالقرياتمساعد طبيب اسنان49478076عواطف عثمان  العمري

العام شروره مستشفىنجرانفني اسعاف وطب طوارئ60398321يحي حسين  ال منصور

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض66260752نوره عبدالمحسن  احمد

العام الجبيل مستشفىالشرقيةمساعد طبيب اسنان67633922منار وجيه  اللباد

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان82120724ابراهيم مغربي  عسيري

بمكه بالششه فيصل الملك مستشفىالمكرمة مكةمساعد طبيب اسنان92639915رحاب محمد  الهذلي

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان94975576عبير تاج  الحاجي

بجدة عبدالعزيز الملك مستشفىجـــدةمساعد طبيب اسنان84103017أمل عوده  الجهني

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض6617102عايد علي  عريبي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض53792662زياد مشعل  المحمدي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض58153131حوريه مبارك  الظفيري

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانمساعد طبيب اسنان78590241نجوى احمد  جعفري

الطبي االسنان مركزالجوففني اشعة80758534متعب غنيم  الحربي

الباطن بحفر النفسية الصحة مستشفىالباطن حفرفني تمريض96895393دالل عبدهللا  المطيري

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض98435253نايف غربي  العنزي

المركزي عرعر مستشفىعرعرمساعد طبيب اسنان8868997وعد قبيل  الرويلي

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض76231985أمنه علي  الريشي

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان84006033فاطمة علي  المحميد

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ94115637طارق محمد  الشايع

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض40393846عوض يحيى  الشهري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض52829402تركي حمدان  العالطي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض92673887مشاري جديد  العنزي

بحفرالباطن العام خالد الملك مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ6718418حسين  يحي   عزران

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ16534929رابح صالح  العليوي

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ17656973عباس محمد  حكمي

واالطفال الوالده مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ18549796عبدهللا علي  المهناء

بالدمام األمل مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ21061006هاني علي  العبد الجبار

خالد الملك مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ47064140سلطان عواض  الرشيدي

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ61599720عبدهللا رفعان  المحامض

خالد الملك مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ79204490عبدهللا محمد  الخلف

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ93143447عبدالرحمن عبدهللا  الحويل

بمكه النورالتخصصي مستشفىالمكرمة مكةمساعد طبيب اسنان5745602نوف معوض  المطيري

البطحاء منفذ مستشفياالحساءفني اسعاف وطب طوارئ11000160مشعل محمد   ال رغيب

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان25284815سكينة علي  الحمد

العام طبرجل مستشفىالجوففني تمريض30574600بندر  عيد   الشراري

القلب وجراحة لطب البابطين سعود مركزالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ33670911حمد صالح  العطيش

خالد الملك مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ45419822صالح سالم  الرمالي الشمري

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ46238248راكان احمد  البلوي

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان47279859هيفاء جاسم  الثواب

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ55192299عبدهللا حضرم  الدوسري

بحفرالباطن العام خالد الملك مستشفىالباطن حفرفني اسعاف وطب طوارئ64065394خالد مسير  الشمري

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ66418344طايل عياد  العتيبي

العام بالجرشي مستشفىالباحةمساعد طبيب اسنان68355510ليلى عون  الحاجي

التخصصي العزيز عبد الملك مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ70413031محمد حسن  محنشي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةمساعد طبيب اسنان73961678عاتقه حسين  النويصر

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانمساعد طبيب اسنان79270128وفاء موسى  عجيبي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ91447234مشعل سعيدان  الشمري

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض92580650منى مجيد  الطرفاوي

الحائط مستشفىحائلمساعد طبيب اسنان97889115نوف مشعوف  العنزي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض21371345مروي عبيد  المطيري

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني تمريض22374709موضي  سويلم  الحازمي

بنجران خالد الملك مستشفىنجرانمساعد طبيب اسنان43245347فارس حسين  ال خريم

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض50594589ياسر سعيد  الزهراني

العام طبرجل مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ56244700بسام ماطر  العنزي

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض62305466عبير نزال  الحازمي

بالظهران التخصصي العيون مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ67128451محمد احمد  الزهراني

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض74822570حنان يحي  العواجي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض84371478فاطمة أحمد   المويل



القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض15392484مفرح  علي   ال غرامه

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةمساعد طبيب اسنان19252561هياء حمود  الدوسري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض27073620عايدة الصخني  العنزي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةمساعد طبيب اسنان53884723حوراء محمد  آل سالم

العام المزاحمية مستشفىالريـاضمساعد طبيب اسنان6157920ليلى حسن  السلمان

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ9102100مدهللا بنيان  العنزي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةمساعد طبيب اسنان55645009شروق عبدالعزيز  بن غدير

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ64250210خالد موسى  حقوي

حائل مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ74797458محمد متعب  الرويلي

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني عالج تنفسي83701187ابراهيم هادي  ال قريع

بالهفوف للقلب سلطان االمير مركزاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ2273671نادر سعيد  ال حشيش

المركزي عسير مستشفىعسيرمساعد طبيب اسنان6503504ابرار غازي  طبيقي

جده شرق مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ8510277حمد عبدالعالي  الجبرتي

النفسية الصحة مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ9598334أحمد جليدان  الجهني

المركزي بريده مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ9940975عبدالهادي عياط  العنزي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ28498504مانع مهدي  آل شريه

بمكه حراء مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ38670771محمد يحيى  بخاري

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض41273126محمد مطخان  العنزي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ50272175هادي حسين  ال دويس

العام القريات مستشفىالقرياتمساعد طبيب اسنان50584729بدريه سليمان  البلوي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض69047032بيان سامي  القطان

العام شروره مستشفىنجرانمساعد طبيب اسنان97180116جنان عبدهللا  آل محيميد

العام القريات مستشفىالقرياتمساعد طبيب اسنان99072890خلود سويلم  البلوي

بالعال عبدالمحسن االمير مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ20770648ياسر صالح  البلوي

العام طبرجل مستشفىالجوففني تمريض21542391خالد عليان  الشراري

الحائط مستشفىحائلفني تمريض25647989صباح مرشود  الحربي

العام طبرجل مستشفىالجوفمساعد طبيب اسنان50121925نهى علي  البلوي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض55552512مها عداي  الظفيري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض95967790ابتسام عيسى  الظفيري

حائل مستشفىحائلمساعد طبيب اسنان23732424مهزع خالد  البشري

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ24580771سعيد  مسفر  اليامي

التخصصي العزيز عبد الملك مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ25637525سعيد  عبدهللا  القرني

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ26122796محمد هادي  ودعاني

بمكة عبدالعزيز الملك مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ27472000احمد  حسن   الحازمي

بمكه بالششه فيصل الملك مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ38106437صالح خالد  بامقا

مشيط بخميس واألطفال الوالدة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ42379802محمد عبدهللا  الفيفي

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ49094561مشعل وديد  الرويلي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ51558456ابراهيم عوض  السليمي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ54710403احمد حسن  ال شقيح

بالدمام األمل مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ61060246محمد علي  المعتوق

بعرعر واإلدمان النفسية الصحة مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ66135258نايف خلف  الصوينع

والوالده النساء مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ77265183فيصل  عبدالعزيز  البلوشي

بالمدينه فهد الملك مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ77477074عبدالعزيز رباح  البدراني

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ84361786يوسف فرج  الحربي

بنجران خالد الملك مستشفىنجرانمساعد طبيب اسنان3749420فيصل ناصر  ال هتيلة

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض9793152عبدهللا مذكر  الرشيدي

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ20551099عبدالرجمن تركي  الشمراني

بمكه بالششه فيصل الملك مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ37293929فهد رده  الذبياني

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني تمريض38145119عامر النشمي   الشراري

خباش مستشفىنجرانمساعد طبيب اسنان43260682آيات هالل  آل جميعان

بجدة األمل مستشفىجـــدةمساعد طبيب اسنان46373850منى عبدهللا  العاصمي

حائل مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ54249815هادي سعود  النومسي

العام القريات مستشفىالقرياتمساعد طبيب اسنان63753401اميرة بنيان  العنزي

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ84972243قصي مصطفى  البطاط

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني تمريض85080768ماهر  ثامر  الرويلي

المركزي عسير مستشفىعسيرمساعد طبيب اسنان10180643عادل الشقاوي   الشمري

المركزي عسير مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ15936326فهد مسفر  القشانين

التخصصي العزيز عبد الملك مستشفىالطــائفمساعد طبيب اسنان20439925أحمد نواف  الحربي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض22927872عبدهللا مرزوق  الجابري

بأبها النفسية الصحة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ26032745محمد  حمد  آل ثابت

العام ميقوع مستشفىالجوففني تمريض64396173عبد السالم الفي  الشراري

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض67195929سند  مرزوق  الشمري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض81507047عايده عايد  الظفيري

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض82697586محمد عواد  البلوي

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض94411008عيسى عتيق  الحربي

ببريده التخصصي فهد الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ9119807مشعل مساعد  المطيري



العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ29219467مهدي عوض  اليامي

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ31677630عبدالمعين عبدالواحد  العمري

بعرعر واإلدمان النفسية الصحة مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ57401149عامر عائض  العنزي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ62731648محمد هادي  المحامض

المركزي بريده مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ68000532مهناء عيسى  الحربي

فيصل الملك مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ74528286جابر محسن  المحسن

العام الجبيل مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ79610156عبدالمحسن هاشم  الحسن

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ96260573أحمد مهلهل  عياش

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض1777614معاني سعود  الظفيري

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ8824345عبدالرحمن قاسم  زغفي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض10048686أحمد  حمدي   العماري

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض18716334محمد ابراهيم  القيسي

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ20630838فهد مسير  الشمري

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ23023111نايف  عبدهللا  الحربي

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني تمريض31328194يوسف محمد  الشراري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ33024527محمد احمد  الصقور

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني تمريض35061625زياد دعاس  الشمري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ46636448عبدهللا هادي  لسلوم

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض54215234حمديه راضي  الحازمي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض65819810صالح  عادل  الهزاع

ضباء مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ73136006عبدالرحمن  صالح   الحويطي

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض80256311محمد عميد  العنزي

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض87698994عبدالرحمن دهيمش  الشمري

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض88804707فاطمة يحيى  الجعفر

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض95660267ريم بشيت  العنزي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض23149621أيمن  محمد  الشهري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ42269869محمد علي   آل مهذل

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض45506809عبدهللا سالم  الذبياني

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض47107775محمد مطر  البالدي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض58265586سامي  فرحان   الرويلي

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض79889598فاطمه حسن  مرعي

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ90859320علي محسن  ودعاني

العام الجبيل مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ94389590عبدهللا علي  ال فرج

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ57330790تركي  صالح  البالدي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض89076297عبدهللا شعوي  المطيري

القلب وجراحة للطب سلطان األمير مركزالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ93913737نايف بردان  الظفيري

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ1163987احمد صالح  الجاسم

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض1926323إبراهيم منور  الشمري

بمكة عبدالعزيز الملك مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ4463026احمد  حاسن  الرويثي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ8955453مفرح احمد  سبعي

جده شرق مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ26830202احمد محمد  دغريري

بأبها النفسية الصحة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ32745776علي غرمان  الشهري

بأبها النفسية الصحة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ47002861عبدهللا دليان  اليامي

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ85994866محمد علي  مهر

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ3308583مهند سعيد  ال حشيش

ببريدة واالطفال الوالدة مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ9973392عبدهللا ثنيان  الظفيري

بمكه النورالتخصصي مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ16144756فطيس مقرج  الجحدلي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض17946666رياض محمد  ابوطالب

النعيرية مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ22329564بدر حسن  الخضيري

القصيم بصحة النفسي التأهيل مركزالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ24989203متعب خليف  الظفيري

تميم بني حوطة مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ31450484عبدهللا محمد  الجميعي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ35133412يحيى صالح  ال منصور

ببريدة النفسية الصحة مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ41319911سعد الحميدي  النصافي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض42079287مشاعل  خلف  العنزي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض61012239خلود  عشوي  العنزي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض63320482عيسئ أحمد   الحقوي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض71268402عبدالعزيز ضيف هللا  الغيالني

النفسيه الصحه مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ74000643سالم  حسين  ال ابالطحين

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض83904075نوف ماجد  المطيري

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض92394399سلطان  عبدهللا   بوسعيد

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض95874815عفاف راضي   االشقر

بعرعر القلب مركزعرعرفني اسعاف وطب طوارئ5426801غالب غايب  الشمري

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض78125736أحمد سالمه  البلوي

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض82441690تغريد عبيد  رشيدي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض88945772متعب محمد  االسمري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض94073278أماني زعال  الشمري



المنورة المدينة القلب مركزالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ51454338احمد فهد  الحربي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ88655465محمد علي  طالبي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ94963383محمد صالح  الراشدي

المكرمة بمكة واالطفال الوالدة مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ15895103حذيفه ابراهيم  عسيري

بالرياض اليمامة مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ18011057محمد صالح  الحبيل

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ20055712عبدهللا عايد  الشمري

العام خيبر مستشفىالمنورة المدينةفني اسعاف وطب طوارئ21818867فواز محمد  المطيري

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ22553625محمد عمار   االحمد

خالد الملك مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ25956882طالل على  العطوي

بمكه حراء مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ27097907عبدالعزيز علي   صفحي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض29283316فيصل  سالمه  الحجيلي

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ37703240عبدالسالم  ساهر  الرويلي

(الصمان جرارة) الرفيعه مستشفىالشرقيةفني اسعاف وطب طوارئ51713277محمود هالل  الجميلي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني اسعاف وطب طوارئ54162670مسفر فارس  آل قراد

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ56656713احمد مطار  الرويلي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ60611958فيصل علي  حكمي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض65106566مريم صادق  بوحسن

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ70120500خالد دهمش  الرويلي

بجدة عبدالعزيز الملك مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ73206649يوسف محمد  السهلي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض74329425محمد جواد  العبدالوهاب

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ76095004يحيى مساوى  حدادي

العام ميقوع مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ78535204فرحان شاكر  العتيبي

سلمان األمير مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ80346224حسين  عثمان   محزري

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوففني تمريض99834276عبدالخالق مشني   العمري

بعرعر القلب مركزعرعرفني اسعاف وطب طوارئ5675082محمد عوده  العنزي

ببريدة النفسية الصحة مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ13836848خالد عيد  الظفيري

بجيزان فهد الملك مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ19474827يحيى حسين   فقيهي

ببريده التخصصي فهد الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ22238928منير عبدهللا  العمري

عبدالعزيز بن متعب االمير مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ27043410علي  عوض  الشمري

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض28741685صيته عوض   العنزي

المركزي بريده مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ29325280ابراهيم كايد  الظفيري

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض30433405رحاب حسن  أحمد

والوالده النساء مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ56497569احمد حسين  الفقير

تيمـاء مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ56582732محمد خالد  البقعاوي

األمل مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ65541898خالد حمدان  المطيري

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض65970576حسن محمد  فقيه

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض70094503زينب محمد  آل حمود

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض71350101أريج إبراهيم  الحمود

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض74142124رياض محمد  العزي

العام ميقوع مستشفىالجوففني تمريض77149042بدر صالح  العطوي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض77184670اشواق مخلف  المطيري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض83507814سامي  حسن  الزهراني

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض88731014إيمان  سعيد   الدرازي

العرض رويضة مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ92728868رفدان عبدالرحمن  السحمه

بجازان ناصر بن محمد األمير مستشفىجيزانفني تمريض92875365آمنه شايع  سحاري

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض98443842حاتم عبد هللا  العسيري

المركزي بريده مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ99480947فيصل عبدهللا  العنزي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض2704347عبداللطيف حسين  العبداللطيف

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض15591219فادي فيصل  االحمدي

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ23345508سامي صياح  الرويلي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض34466921فاطمة محمد  البراك

بمكه النورالتخصصي مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ75123236هادي محمد  آل كليب

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ95414476عبيد  خالد  الروقي

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض1996028محمد حسين  عسوان

الوجه مستشفىتبوكفني عالج تنفسي8793153عبدهللا علي  قدري

بمكه النورالتخصصي مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ25190207عبدهللا مانع  ال زمانان

الحائط مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ4485295عبدالوهاب عبدالرحمن  الرشيدي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ20618904خالد عايد  الشمري

(الجديد عنيزه)بعنيزه سعود الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ41977737متعب صنيتان  الحميداني

ببريده التخصصي فهد الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ45128402حاتم ناصر  البلوي

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ47368778خالد غرم  العمري

بجدة األمل مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ52318527مسفر سعيد  القشانين

بالباحة فهد الملك مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ53683357عمر علي  الغامدي

النفسية الصحة مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ56816514احمد مناحي  الرويلي

بجدة فهد الملك مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ62148420يوسف مقبول  العمري

المكرمة بمكة واالطفال الوالدة مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ62784921عبدالعزيز صويلح   الهاللي



بأبها واألطفال الوالدة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ63088975محمد  صالح   اليامي

التخصصي العزيز عبد الملك مستشفىالطــائففني اسعاف وطب طوارئ75573757نايف حميد  كمال

بالخرج خالد الملك مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ77378852عبدالرحمن مفرح  العنزي

بأبها النفسية الصحة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ96013876حسين  محمد  القحطاني

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض1046403امل عبدهللا  الجميلي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض3041745نواف حمدان  الحازمي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض3134564اماني عبدهللا  الثبيتي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض3584121نايف رزق هللا  الزهراني

المركزي بريده مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ5283263نواف مزعل  الظفيري

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ9337093خالد أحمد  األسمري

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني تمريض13926333كمال سالمه  العنزي

القوارة مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ16071586محمد كامل  الظفيري

القوارة مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ23861803احمد عبدهللا  العنزي

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني تمريض28360134زهرة عبدهللا  الخليفة

العام الرس مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ28519840هاني دهام  الظفيري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض33489957ريان راكان  الظفيري

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني تمريض37155728عبدالعزيز مليحان  الشراري

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض46414676أزهار حبيب  الرويمي

العام ميقوع مستشفىالجوففني تمريض49616544عبد المجيد علي  الشراري

العام الرس مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ53769632الفي جفال  الشمري

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني تمريض58831168فاطمة فالح  الرويلي

بجدة النفسية الصحة مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ60917216علي زايد  ال زرق

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض61497519خلود ذياب  العنزي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض68633437محاسن عبدهللا  المحاسنه

بجدة النفسية الصحة مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ72278042حمد ظافر  ال ابا الطحين

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني تمريض72326682ريم عماش  الشمري

النفسية الصحة مستشفىالجوففني تمريض75876783رائد عطية  الفهيقي

ببريده التخصصي فهد الملك مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ76767453قاسم  صنيتان  الحربي

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ78711494طالب راكان  ال منصور

العرض رويضة مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ81121991عبدالعزيز محمد  البجوي

بالخرج النفسية الصحة مستشفىالريـاضفني تمريض83188383فاطمة حسين  المنصور

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض83442348نوره فرحان  العنزي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض87342569ابتسام عبدهللا  المحمد

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض87570295معالي غثوان  الظفيري

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني اسعاف وطب طوارئ95624830عبدالرحمن محمد  شراحيلي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض71367353إيمان إبراهيم  آل مبارك

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ4394686خالد نايف  العنزي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض20491549افراح سويلم  الرشيدي

النفسية الصحة مستشفىالجوففني تمريض58455480مشهور كريم  الرويلي

المركزي عرعر مستشفىعرعرفني تمريض78914940خالد سيار  العنزي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض33290583عبدالمجيد ملفي  الصبحي

النفسية الصحة مستشفىالجوففني تمريض98955775وائل مطلق  الرويلي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ70116751منصور  ابراهيم   عتودي

بعرعر واإلدمان النفسية الصحة مستشفىعرعرفني اسعاف وطب طوارئ1011493محمد عنيتيت  العنزي

بجدة واألطفال الوالدة مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ1984257هادي مشبب  ال الحارث

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ4861389نادر حامد  الشمري

النفسيه الصحه مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ5328896احمد معيض  العنزي

العام طبرجل مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ7639414احمد عقال  الشراري

العام ميقوع مستشفىالجوففني اسعاف وطب طوارئ10870069مشاري عبدالرحمن  السويلم

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ25836880عبدالرحمن حسين  راجحي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض28946035رقية  علي  الشبيب

بتبوك الجديد فهد الملك مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ31966979احمد زكي  البلوي

بحائل القلب مركزحائلفني اسعاف وطب طوارئ42383191فهيد غانم  الخمعلي

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوففني تمريض44556765غازي ناهي  بالوكل

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ48248354بندر  محمد   بقال

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ51036418فهد سود  العراقي

المركزي عسير مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ53833976أحمد مرعي  آل حسن

بأبها واألطفال الوالدة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ59461018موسى راعي  محمد

حائل مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ59785467أديب أحمد  الغنيم

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ61096388فالح ظافر  الشهراني

بتبوك الجديد فهد الملك مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ68586946خالد مرزوق  العميري

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض77098179وسميه نزال  الظفيري

العام القنفذة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ98531846فايع علي   خولي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض99757218امينه ناصر  السماعيل

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض4107010جميله عبدهللا  الظفيري

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض20426915بندر عوض   الرويلي



القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض21613998افراح مسلم  الظفيري

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني تمريض22707403ازهار ستار  الرويلي

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض24317092هالله  مطر  العنزي

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض30197726نوفه حمود   البلوي

بحائل القلب مركزحائلفني اسعاف وطب طوارئ43028359احمد عبدهللا  المطيري

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ44142481تركي  عبد هللا  ال ربوع

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض45038260مبارك هادي  الذبياني

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض47341198مشاري فايز  المطيري

المكرمة بمكة واالطفال الوالدة مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ51458707سعيد عبدهللا  باداود

العام القريات مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ52940402فهد فارس  الشمري

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض55041256محمد مضحي  الرويلي

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض56090818عبدهللا عيد  العرفي

النفسية الصحة مستشفىالجوففني تمريض60553132عيسى زقلوب  الشراري

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض68717442فهد عوض  العنزي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض73978895عفاف جبران  عسيري

بجدة العيون مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ76621557محمد صالح  القرعاوي

العام القريات مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ83077350مشعل زايد  الشمري

بسكاكا واالطفال والوالدة النساء مستشفىالجوففني تمريض86280247مروه ضميري  العنزي

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض87507935سلطان شامي  عذيبي

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض89089478يوسف سالمه  الظفيري

العام القريات مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ92903091عدنان كريم  الظفيري

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض92954099اريج ابراهيم  حكمي

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ93084731علي محمد   بجوي

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض13498783محمد صحن  العنزي

بأبها واألطفال الوالدة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ51487404عبدهللا سعيد  الشهراني

الوجه مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ61829513محمد صالح  ال عباس

بجدة فهد الملك مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ71880346وليد فالح  الرشيدي

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض91988349جواهر حسين  العلي

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ48157249طيب هادي  عريبي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني اسعاف وطب طوارئ8411465سلطان سفر  الحارثي

خالد الملك مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ13932625كايد متعب  المطيري

بجدة عبدالعزيز الملك مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ15282729نائف  عبدالرحمن  المطيري

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ21449646محمد عامر  المش

بالهفوف النفسيه الصحه مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ26495811حسين علي  الموسى

مشيط بخميس واألطفال الوالدة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ29773650حسن محمد  النعمي

واألطفال الوالدة مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ30259402عزيز عتيق  الرشيدي

العام القريات مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ30422286جاسم عبيد  العنزي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ32208675عبدهللا زهير  القرني

تيمـاء مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ34640832صالح محمد  آل عباس

الوجه مستشفىتبوكفني تمريض36212100أميره صالح  الرفاعي

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض37776395محمد عيسى  الحمد

الوجه مستشفىتبوكفني اسعاف وطب طوارئ37923846مسعود رحيل  المشهوري

المركزي بريده مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ38927305سلمان ضيف هللا  الحربي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني اسعاف وطب طوارئ40291961بدر محمد  ال منصور

بسكاكا عبدالعزيز الملك مستشفىالجوففني تمريض48365819سلطان غانم  الرويلي

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض54556797آسيا  صادق  الهاشم

بجدة األمل مستشفىجـــدةفني اسعاف وطب طوارئ56300912احمد حسن  حسين

اإليمان مستشفىالريـاضفني اسعاف وطب طوارئ61696450سند سماح  الحربي

بالهفوف فهد الملك مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ66226210علي مصطفى  الجزيري

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض68048872فاطمه  يوسف   البقاشي

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض71605805هيصم  يحي  اليامي

بمكه بالششه فيصل الملك مستشفىالمكرمة مكةفني اسعاف وطب طوارئ72681314محمد سرحان  القرني

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض78353462زهرة أحمد  البدراني

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ81199695فالح عبدهللا  الدوسري

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض82494853ساره عبيد  الجميلي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ84675879راكان حمد  المطيري

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ90371144علي محمد  ال سعيد

الحائط مستشفىحائلفني اسعاف وطب طوارئ90884319عبدالكريم ملهي  العنزي

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ91371480ماهر  يحيى   األمير

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني اسعاف وطب طوارئ91730297عبد هللا بركات  الشمراني

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ92999891منذر عبدالسالم  بلخي

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض96149340بنين علي  الصويلح

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض97060886منى مضحي  العنزي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض97392209عيسى صالح  الحربي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ97872006ناصر بنيان  الدوسري

مشيط بخميس واألطفال الوالدة مستشفىعسيرفني اسعاف وطب طوارئ99131210وقيان محمد  القحطاني



العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض303985عيدة االسود  الظفيري

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض4030597مريم عيسى  السلطان

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ8663719غازى محمد  العتيبي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ12299745سعيد مبارك  القحطانى

العام القريات مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ14904615خالد سعود  الرشيدي

عرعر جديدة مستشفىعرعرفني تمريض19985349سمير مطلق  العنزي

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض20153172فاطمة احمد  الغامدي

بالهفوف فهد الملك مستشفىاالحساءفني اسعاف وطب طوارئ20928973حماد مهدي  العنزي

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض21686411مشاعل ثاني  الشمري

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ23136108يحي علي  عسيري

العام القريات مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ25181261سعود بطي  الشمري

الجواء عيون مستشفىالقصيمفني اسعاف وطب طوارئ29389295يوسف  سعيد    المطيري

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض30284241الهنوف أحمد  الزكري

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض30959611شريفه مشعوي  مطري

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ32542129احمد ظاهر   العنزي

الحائط مستشفىحائلفني تمريض33390548عبير فهد  العنزي

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض41845866علي سالم  الزبيدي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض45232573فاطمه فريح  الظفيري

(الجديد بيشه)عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مستشفىبيشةفني اسعاف وطب طوارئ45403057عبدهللا  منبه  وشيلي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض47593960كنانه بندر  الجودي

النفسية الصحة مستشفىالقرياتفني اسعاف وطب طوارئ48087205عبدالعزيز سعود  العنزي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض60632891حوريه شميالن  المطيري

األسعافي والنقل والسالمة للطواري العامة األدارةالوزارةفني اسعاف وطب طوارئ62289800محمد عجيان  ال فهاد

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض64361020حسين كاظم  الشويش

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض68093054محمد أحمد  عسيري

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض68396085بيان ابراهيم  الخليفه

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض72873645تهاني فهد  جاسم

بتبوك النفسيه الصحه مستشفىتبوكفني تمريض79391482ناصر عبيد  العنزي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض93455589عدنان محمد  الجميلي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض40647678فيصل ممدوح  الشمري

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض7505559كوثر احمد  السليمان

بعرعر واألطفال الوالدة مستشفىعرعرفني تمريض12054019خلف مليحان  الحازمي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض20805341فاطمه معزي  الظفيري

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض25373477وردة  محمد  جرب

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض27674508شروق خلف  العريفج

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض29652781بندر وصل هللا  السيالي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض57407674مصلح مصبح  الحازمي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض58359580نحى فالح  الرشيدي

العام الدوم ام مستشفى الطــائففني تمريض64415106عزيزه عبدالمجيد  المجحد

مستشفى القوارةالقصيمفني تمريض76280427نواف علي  الرشيدي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض77085968أبرار محمد  الشخص

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض77245447نوف بندر  المعيويد

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض79841624ليلى محمد  العبدهللا

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض85399248هدى  يوسف  العنزي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض89003525اشواق فايز  الشمري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض89709134عبداللطيف عوده  الجهني

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض91037039بشرى  حسن  الرويلي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض92393928فاتن فالح  عبيد

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض94965595الجازي  صويلح   العنزي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض96971371فاطمة  حسن   الخلف

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض3168739عليا راضي  االشقر

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض7547671نوف عبدهللا  الجهني

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض12111801عائشة هزيل  الشراري

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض16313142بندر  فالح    العنزي

العام بالجرشي مستشفىالباحةفني تمريض17137772فاطمه محمد  الرويلي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض20436292مريم عايد  العنزي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض30383282امل علي  بوصالح

النفـسية الـصحة مستشفىجيزانفني تمريض34711833فاطمة علي  مباركي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض40474785رائد خليفه  العنزي

العام الرس مستشفىالقصيمفني تمريض43222004مرام ممدوح  الرويلي

المنزلية الطبية للرعاية الذاتي الطبي التشغيلالوزارةفني تمريض43425618عبدهللا منير  العتيبي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض45499519بشير  محمد  سالم

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض48769796ماجد حميدان   الصبحي

بالقنفذه المظليف مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض60758462احمد منور  الرويلي

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض62810380انوار بركه  الجميلي

العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض77093515لمياء  عبدالعزيز  الخرشاوي



العام نمرة مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض86089582حنان حمود  الظفيري

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض90654877امل قابل  الشمري

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض92835612فايز صالح  الشراري

القوارة مستشفىالقصيمفني تمريض20773660عبدالرحمن صالح  الشراري

القنفذة جنوب مستشفىالقنفذة صحةفني تمريض61124726نوره دايج  العنزي

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض72307416زهراء صالح  الحسن

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض74386114امواج مروح  الظفيري

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض78822842ميعاد معيض  القحطاني

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض81473111تغريد أحمد  الزكري

النفسيه الصحه مستشفىنجرانفني تمريض82166116مجليه فرحان  الشمري


