
المقرالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

الرياضاخصائي تمريضابراهيم بن عبدالكريم بن ابراهيم السعوى6409******

ثاراخصائي تمريضابراهيم حمد احمد حلوش9387******

عقله الصقورطبيب مقيم اسنانابراهيم حمود محمد الحمود2947******

حقلطبيب مقيم اسنانابراهيم خالد ابراهيم بن سريهيد5423******

تبوكاخصائي وبائياتابراهيم دكام عراد الصبياني3821******

المجمعهاخصائي اشعةابراهيم زين العابدين عبدالقادر الحفظي7465******

الجمومطبيب مقيمابراهيم سليمان بن ابراهيم العايد3733******

الجوفطبيب مقيمابراهيم سليمان عبدالرحمن الدريويش6034******

عرعراخصائي تغذيةابراهيم صالح بن ابراهيم الحسون0455******

الرقعيطبيب مقيم اسنانابراهيم عبدالجليل حسن البعيجان6856******

الرياضاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبابراهيم عبدالعزيز حسين السيد7540******

احدالمسارحهطبيب مقيمابراهيم عبدهللا بن جبران صميلي4144******

بيشهطبيب مقيم اسنانابراهيم عبدهللا حسين العماري2753******

الرياضطبيب مقيمابراهيم عبدرب  األمير بن حسين البحراني2949******

الرياضاخصائي وبائياتابراهيم علي محمد مرير4629******

الدماماخصائي وبائياتابراهيم محمد بن احمد بانبيله4694******

البطحاءاخصائي اشعةابراهيم محمد سعد الخثعمي5485******

جازاناخصائي فيزياء طبية غيرطبيبابراهيم يوسف ابراهيم الشيخي4734******

بريدهاخصائي اشعةاحمد ابراهيم محمد حيدر7011******

جدهطبيب مقيماحمد ادم يوسف جدال8629******

حائلاخصائي فيزياء طبية غيرطبيباحمد امبارك بخيت القرشي4277******

الدمامطبيب مقيماحمد بن صبري بن احمد شحاته1260******

حفر الباطنطبيب مقيماحمد جاسم بن احمد الرمضان9392******

الدمامطبيب مقيماحمد جمال منصور العلي4506******

صبياءطبيب مقيماحمد حسن بن حسين الحازمي8666******

بيشهصيدلىاحمد حسن واصل المحمدي6668******

عرعراخصائي تغذيةاحمد حسين بن علي المهدي5393******

الرياضاخصائي تمريضاحمد حمزه ابراهيم خواجه1431******

الرياضطبيب مقيماحمد خالد بن احمد الحليلي7821******

القنفذهطبيب مقيم اسناناحمد خالد راشد الفقيه2631******

الرياضطبيب مقيماحمد خلف محمد العنزي8798******

بريدهاخصائي عالج تنفسياحمد راكان عمر األحمدي4520******

الخبرطبيب مقيماحمد رياض بن احمد الفرحان3004******

جدهطبيب مقيماحمد سالم محمد بن عفيف5316******

عرعرطبيب مقيم اسناناحمد شرف عبدهللا الشريف2094******

المدينةالمنورةاخصائي مختبراحمد صالح عقيل النخلي5470******

اضمطبيب مقيم اسناناحمد عارف محمد صالح الجهني7645******



مكةالمكرمةطبيب مقيماحمد عائض مقحص الحارثي4036******

الرياضاخصائي وبائياتاحمد عبدالعزيز بن علي الحازمي0888******

حفر الباطنطبيب مقيماحمد عبدهللا بن حسن المرزوق7785******

الربيعيةطبيب مقيم اسناناحمد عبدهللا بن محمد الحربي4060******

الدمامطبيب مقيماحمد عبدهللا حسين الخليفه0867******

االرطاويةطبيب مقيماحمد عبدهللا سليمان الطيار3451******

عنيزهاخصائي تأهيل حرفياحمد عبدهللا عباد البديري4417******

جازانطبيب مقيماحمد عبدالوهاب محمد جمل الليل5073******

الرياضطبيب مقيماحمد علي احمد الغنام8714******

تبوكاخصائي وبائياتاحمد علي احمد شعبي2445******

جازاناخصائي فيزياء طبية غيرطبيباحمد علي بن ابراهيم حمدي2918******

جازانطبيب مقيماحمد علي بن احمد جعفري3170******

ابهااخصائي وبائياتاحمد علي جابر ودعاني8178******

الليثطبيب مقيم اسناناحمد فريد جميل عطيه2356******

القيصومهاخصائي مختبراحمد فؤاد احمد البلوشي9881******

الرياضطبيب مقيماحمد فيصل عمر باسلم1919******

الدماممدير مركز رعاية صحية اوليةاحمد محسن جرادان الخشي5015******

الرياضاخصائي عالج طبيعياحمد محمد بن عبدهللا العاشور7665******

حائلطبيب مقيماحمد محمد بن عساف الشمراني7265******

الصرارطبيب مقيماحمد محمد بن محمد عايش العوض6701******

المويهطبيب مقيماحمد محمد بن مولوي زيني بوقس2608******

المدينةالمنورةطبيب مقيماحمد محمد حافظ  عبدالشكور حافظ5629******

الجوفطبيب مقيماحمد محمد طاسين بن محمدعبدهللا خان2855******

ابو عريشاخصائي وبائياتاحمد محمد عبدهللا مدخلي5613******

محايل عسيرطبيب مقيماحمد محمد عوض آل عنتر8583******

محايل عسيرطبيب مقيماحمد محمد يحي الثوعي1767******

بلجرشىطبيب مقيماحمد مزهود ابن محمد الغامدي4873******

الطائفطبيب مقيم اسناناحمد ناصر محمد محرق5212******

الرياضاخصائي مختبراحمد نزال جدوع العنزي9289******

الرياضطبيب مقيماحمد يحي احمد الزهراني0801******

جازانطبيب مقيماحمد يحيى بن حسين فقيهى0728******

الليثطبيب مقيم اسناناسامه طلحه بن موسى هوساوي4549******

مغيبطبيب مقيماسامه منصور محمد العتيق9316******

جازانطبيب مقيماكرم محمد علي الحازمي8332******

جازانطبيب مقيمالبراء عبدهللا محمد نجمي6829******

مكةالمكرمةطبيب مقيمالبراء فؤاد طاهر أسرى4516******

جازاناخصائي وبائياتالبراء هادي بلقاسم حكمي2552******

تبوكطبيب مقيمالحسن زبن هللا احمد الحارثي4550******



بيشطبيب مقيمالحسن علي احمد الرفاعي0996******

قبهاخصائي وبائياتالحسين احمد علي الحازمي5136******

االسياح بالقصيماخصائي وبائياتالحسين محمد حسن معبوج5399******

الرياضاخصائي اجتماعيالمطوع محسن سعود العتيبي1287******

الشملىطبيب مقيم اسنانالنشمي عبيد سليمان العنزي3089******

تبوكطبيب مقيم اسنانالوليد حسن هنيدي اللحياني4669******

الطائفطبيب مقيم اسنانامجد حمزه بن ابراهيم شعبان5825******

الرياضطبيب مقيمامجد مبروك بالخير بالعبيد2602******

خميس  مشيططبيب مقيمامين محمد هاشم مالكي2297******

ابوراكهطبيب مقيمانس احمد حمزه كردي1628******

االحساءاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبانس محمد بن ابوالقاسم زكريا0497******

سلوىطبيب مقيماياد احمد بن علي بوحسن4246******

مكةالمكرمةطبيب مقيماياد اسعد منور الطرازى0352******

الطائفطبيب مقيماياد بن جميل بن صالح فخرانى7266******

اضمصيدلىايمن حسن سعيد عابد1027******

رابغصيدلىايمن عبدالعزيز بن محمد باوزير4712******

جازانطبيب مقيم اسنانايمن محمد أحمد آل المطهر8913******

القرياتاخصائي مختبرايهاب ياسين بن جميل علي مطيورى2522******

وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانأحمد ابراهيم بن احمد الزهراني0419******

المهدطبيب مقيم اسنانأحمد جميل حسن الحربي4352******

قريه العلياطبيب مقيمأحمد حسن بن عبدهللا الخاتم3214******

جازانطبيب مقيمأحمد حسين محمد متنبك3178******

ابهاطبيب مقيمأحمد حسين مسفر القحطاني9671******

تبوكاخصائي تغذيةأحمد خلف بن فيحان الحربي8370******

الطائفطبيب مقيم اسنانأحمد دخيل هللا عاتق الحربي9412******

اضمطبيب مقيمأحمد سعد رده العمري2556******

المندقطبيب مقيمأحمد سعد عبدهللا الزهراني5731******

الدمامطبيب مقيمأحمد شكري بن ميرزا آل سيف8263******

الدمامطبيب مقيمأحمد طاهر بن عبدهللا الممتن7589******

مليجهطبيب مقيمأحمد طاهر علي بوخمسين8230******

صامطهطبيب مقيمأحمد علي محمد عواف9584******

الوجهاخصائي عالج تنفسيأحمد ياسر بن محمد البقشي8616******

ابقيقطبيب مقيمأسامه بن علي بن حسين الناصر9893******

السليلطبيب مقيم اسنانأسامه سعيد مرزوق اليامي7691******

الخرجمدير مركز رعاية صحية اوليةأسامه محمد جاسم الخضير5096******

العارضهاخصائي وبائياتأمجد حمد احمد هادي8600******

الرفيعهطبيب مقيم اسنانأنس خالد سعود البليهد2610******

صالصلطبيب مقيمأنور عبدهللا بن علي آل نصيف3655******



النعيريهطبيب مقيمباتع جاسم عجل الشمري8493******

حفر الباطنطبيب مقيمباسم عايد مساعد الجهني7635******

حفر الباطناخصائي اشعةباقر عبدالودود بن خليل ابوزيد5617******

الرياضطبيب مقيمبدر أحمد بن ابراهيم الدهش5054******

رفحاءاخصائي اجتماعيبدر راشد عبدالرحمن الحجي7387******

المدينةالمنورةمدير مركز رعاية صحية اوليةبدر سالم عويد الصاعدي0540******

الجوفاخصائي معالجة سمعبدر سعد عيظه الثبيتي0708******

حائلطبيب مقيم اسنانبدر عايد سليمان الشمري7572******

حفر الباطنطبيب مقيمبدر عبدالعزيز خلوي السهلي2736******

بقعاءطبيب مقيمبديع عبدالروؤف بن سلمان المرزوق9341******

المجمعهاخصائي عالج تنفسيبسام احمد بن جعفر آل مدن6657******

ينبعاخصائي معالجة نطقبسام سالم عبدالرحمن القرني5351******

عنيزهاخصائي معالجة نطقبسام عبدالرحمن حمد الباحوث9566******

جازاناخصائي عالج تنفسيبسام ياسين عبده قاسم1764******

الليثطبيب مقيم اسنانبشار عزيز بن عطيه هللا الزبيدى2684******

الدماماخصائي وبائياتبندر احمد بن عبدهللا االسمرى9772******

الرياضطبيب مقيمبندر خلف عايد عنزي7048******

العقيقاخصائي مختبربندر عبدالولي عبدهللا علي3140******

جازاناخصائي وبائياتتركي احمد عالمي االمير3699******

مكةالمكرمةطبيب مقيمتركي ايمن بن عبدهللا ادريس5975******

الزلفىطبيب مقيم اسنانتركي سعد عواد الحربي0479******

عرعراخصائي اجتماعيتركي صالح بن جازي الحربي5450******

عفيفطبيب مقيم اسنانتركي صالح سليمان الميمان8285******

المدينةالمنورةطبيب مقيمتركي ضيف  هللا محمد الجهني1007******

الرياضاخصائي وبائياتتركي محمد احمد شار8513******

الطائفطبيب مقيم اسنانتركي محمد غرمان الشهري0773******

عنيزهطبيب مقيمتركي معيض ناهي العنزي6184******

الباحهطبيب مقيمثامر احمد بن حمدان الغامدي3868******

الحسيطبيب مقيمثامر حسن محمد مباركي0113******

الرياضاخصائي تمريضثامر دواس بن ثامر الدعجانى3197******

عنيزهطبيب مقيمثامر صالح طفيل الحسن9561******

الرفيعهطبيب مقيم اسنانثامر فرحان مشحن العنزي2251******

جازاناخصائي مختبرجابر عبده بن حسين محزري1973******

جدهاخصائي اشعةجابر علي عياد العتيبي8885******

الرياضاخصائي تمريضجبار علي جبار القحطاني2300******

جازاناخصائي وبائياتجبران احمد سلمان المالكي2282******

الدمامطبيب مقيمجعفر سلمان بن محمد الخلف0008******

تبوكاخصائي اشعةجعفر عبدهللا بن رضي المعراج0956******



حفر الباطنطبيب مقيمجعفر ياسين بن عبدالرحيم الممتن4481******

الرياضاخصائي وبائياتجمال اسامه بن بكر قزاز3594******

عنيزهطبيب مقيمجمال جزاء بن محسن الرشيدي8506******

حقلطبيب مقيمجميل حسن جميل سبحي7656******

بيشهاخصائي تأهيل حرفيجميل علي سعد الغامدي6061******

الدماماخصائي وبائياتجهاد عباس بن عبدهللا نورالهدى0052******

ابهاطبيب مقيمحاتم احمد علي عسيري5298******

الرياضطبيب مقيمحاتم محمد بن حامد السليماني0047******

طريفاخصائي اجهزة طبيةحامد محمد سليمان العنزي8115******

نجرانطبيب مقيمحامس سعود بن صالح ال الحارث6991******

الجوفطبيب مقيمحزاب عبدالرحمن ثاني الريس3422******

الرياضطبيب مقيمحسام حسن عبدهللا الشهري1984******

مكةالمكرمةطبيب مقيمحسام حسن على سليم0776******

تبوكطبيب مقيمحسام سنيد ظاهر المزيني1506******

رابغطبيب مقيمحسام عادل حسن منور1141******

عرعراخصائي عالج طبيعيحسام على بن علوى مليبارى0369******

تبوكطبيب مقيمحسام محمد عبدالجبار سعيد0412******

الرياضاخصائي وبائياتحسام مدنى بن حسن سمارن6453******

بالد رجال المعطبيب مقيمحسام مريح محمد علي9407******

نجراناخصائي وبائياتحسام مشرقي جبران احمديني2900******

جازانطبيب مقيم اسنانحسام موسي بن زايد معيدي3230******

اضمطبيب مقيمحسام ناصر سعيد باجوده5922******

ظلماخصائي اشعةحسام يوسف ناصر القميش5251******

الطائفطبيب مقيم اسنانحسان أحمد عبدالفتاح بن درويش1491******

الخفجىطبيب مقيمحسان عبدالرحمن عبدالجبار عيسى4874******

تبوكاخصائي وبائياتحسن احمد حسن ابوالزوايد9826******

الريثاخصائي وبائياتحسن حسين علي النعمي0493******

الرياضاخصائي اجهزة طبيةحسن حمد بن صالح ال حفشان4265******

الباحهاخصائي عالج تنفسيحسن خضران حسين الزهراني9142******

الغزالةطبيب مقيم اسنانحسن زكريا بن حسين الغشام8688******

مليجهطبيب مقيمحسن زهير بن عبدهللا البحار9441******

بيشهمدير مركز رعاية صحية اوليةحسن سعود بريك العصيمي5314******

الخرمهاخصائي تغذيةحسن سلمان بن ابراهيم الحمضه4709******

الصرارطبيب مقيمحسن طالل بن عبدالعزيز القديحي3910******

الجبيلطبيب مقيمحسن عادل بن حسن السيهاتي2188******

جازانطبيب مقيمحسن عبدهللا بن احمد الوصيبعي6375******

السعيرهطبيب مقيمحسن عبدهللا بن عبدالمحسن الخليفه3298******

الليثطبيب مقيم اسنانحسن عدنان بن حسن كوشك2924******



املجطبيب مقيم اسنانحسن علي بن عبدالهادي المسلم3188******

المذنباخصائي عالج طبيعيحسن علي بن موسى العيسى7064******

القنفذهطبيب مقيم اسنانحسن محمد بن حسن الحارثي9630******

عرعرطبيب مقيم اسنانحسن محمد بن علوي الجراش4586******

الرياضطبيب مقيمحسن يوسف ناشي الغار7727******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانحسين احمد بن علي الشواف6179******

بيشطبيب مقيمحسين احمد علي صنبع0422******

العالاخصائي اشعةحسين بن ناصر بن ناصر الحايك1832******

شرورهاخصائي اشعةحسين بن هادي بن علي اليامي7649******

الصرارطبيب مقيمحسين جعفر بن طاهر العبدهللا1336******

بارقطبيب مقيم اسنانحسين سعيد ابن حمد القحطاني3779******

حفر الباطنطبيب مقيمحسين صالح بن حسن آل جواد4769******

جازاناخصائي عالج تنفسيحسين عبدالمنعم بن عبداللطيف المهناء9491******

الظهرانطبيب مقيمحسين على بن ناصر آل مخلص3595******

مليجهطبيب مقيمحسين علي بن ابراهيم القطان8833******

الرياضطبيب مقيمحسين علي بن حسن العبدالعال2710******

الخفجىطبيب مقيمحسين علي بن علي الغراش8773******

الدغيميهطبيب مقيمحسين علي بن مهدي الرمضان9749******

الطائفصيدلىحسين علي سعد القرني6109******

الجوفاخصائي عالج تنفسيحسين محمد حسين الملحم6029******

الجوفاخصائي اجتماعيحسين محمد رده الزهراني6648******

الرياضاخصائي تغذيةحسين هادي بن صالح السويج0113******

الرفيعه بالخرجطبيب مقيمحسين هيازع عبدهللا البارقي9001******

جازاناخصائي وبائياتحسين وجعان حسين غزواني5170******

المذنباخصائي عالج طبيعيحمد عائض بن مذكر الحربي5359******

القويعيهاخصائي عالج تنفسيحمد عبدالناصر حمد الفارس1453******

الرياضطبيب مقيمحمد فهد حمد البريدي1689******

جرداء بني عليطبيب مقيمحمدان احمد مهوس الذبياني0642******

الرياضاخصائي مختبرحمزه عثمان بن عبدالرحمن البلوشى1168******

الباحهطبيب مقيم اسنانحمزه وحيد حمزه هاشم3442******

الواديينطبيب مقيم اسنانحمود حسن حمود آل شري4968******

حائلطبيب مقيم اسنانحمود عزيز بخيت العنزي5989******

القويعيهطبيب مقيمحمود عويض عوض المطيري2499******

النعيريهطبيب مقيمحيدر عبدهللا بن علي النحوي7804******

عرعرطبيب مقيمحيدر مخاسر حيدر الشمراني4118******

بلجرشىاخصائي اشعةخالد ابراهيم بن حسن خواجي6028******

الدماماخصائي وبائياتخالد ابراهيم محمد سهيل6901******

بيشاخصائي وبائياتخالد احمد عيسى سالمي0597******



القرياتاخصائي تأهيل حرفيخالد الحميدي بن مناور العنزي2597******

جازانطبيب مقيمخالد حسين علي عواجي1188******

الجبيلاخصائي اجتماعيخالد حمد بن محمد المنيع7763******

نجرانطبيب مقيم اسنانخالد حمود عبدهللا العمري4591******

القويعيهطبيب مقيم اسنانخالد رشيد موسى الصم5986******

الباحهاخصائي نفسيخالد سالم يعن هللا الغامدي7492******

الجوفطبيب مقيم اسنانخالد سعود دخيل الدخيل0542******

العشاشطبيب مقيمخالد سعود عويض العوفي2669******

مكةالمكرمةطبيب مقيمخالد صالح ريس بامحفوظ5659******

الدمامطبيب مقيمخالد عبدهللا بن علي الغامدي2009******

بدرطبيب مقيمخالد عبدهللا علي العطاس9707******

الطائفطبيب مقيم اسنانخالد عبده موسى الربعي2657******

ابهااخصائي وبائياتخالد علي بن عبدالرحمن الحربي8141******

الجوفاخصائي وبائياتخالد علي محمد فرساني0130******

تلعة نزهطبيب مقيمخالد عوده علي الجهني7499******

رفحاءاخصائي مختبرخالد عيد علي العتيبي3569******

قلوهطبيب مقيمخالد غازي شريف الغامدي8467******

الرياضطبيب مقيمخالد فهد عبدهللا الخميس6002******

حائلطبيب مقيم اسنانخالد مبارك مطني الشمري9404******

االحساءمدير مركز رعاية صحية اوليةخالد محمد احمد الرويلي0357******

الرياضطبيب مقيمخالد محمد بن عبدالرحمن الحسيني4332******

المدينةالمنورةاخصائي وبائياتخالد محمد بن محسن الحضرمي1655******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانخالد محمد سعدالدين اسعد0444******

رفحاءطبيب مقيم اسنانخالد محمد صالح الوهيبي0449******

الرياضاخصائي مختبرخالد محمد عبدهللا الخشي0899******

جازانطبيب مقيمخالد محمد يحي منيع0703******

رابغطبيب مقيم اسنانخالد مصطفي محمد بلول9231******

عرعرصيدلىخالد يحي احمد حساني4820******

تثليثطبيب مقيم اسنانخزام بن سعد بن خزام آل حويزي7357******

نجراناخصائي فيزياء طبية غيرطبيبخضر عبدالسالم بن احمد هوساوي6258******

حائلطبيب مقيمخلف جازع خلف الشمري4154******

القرياتطبيب مقيمخلف عبدهللا بن جروح العنزي1313******

القطيفطبيب مقيمخليل ابراهيم بن منصور البطران3297******

الليثطبيب مقيم اسنانخليل سعيد محمد الغامدي8896******

الدماماخصائي اطراف صناعيةخليل محمد دخيل الحربي5851******

نجرانطبيب مقيم اسنانداوود محمد يحي صميلي1697******

القويعيهاخصائي مختبرذياب علي بن طالل المطيرى8633******

بيشهمدير مركز رعاية صحية اوليةراجح حسين راجح البار4168******



الرياضاخصائي تغذيةراشد عبداللطيف بن راشد البريك9437******

القرياتطبيب مقيم اسنانراضي بن عبدهللا بن عطيه العطيه4342******

طبرجلاخصائي اشعةراكان عساف عبدهللا العساف3882******

الشملىطبيب مقيم اسنانراكان محمد بن احمد العبدالجبار2149******

البركطبيب مقيم اسنانراكان محمد سعيد االحمري7063******

المدينةالمنورةاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبرامي عبدهللا احمد بدوى8290******

مكةالمكرمةطبيب مقيمراني الحسن بن يحيى زربان4882******

اضمطبيب مقيم اسنانرايد علي خرمان الزهراني6487******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانرائد رأفت اسعد غلمان9837******

عفيفطبيب مقيم اسنانرائد سعيد فنيس القحطاني1137******

جدهطبيب مقيم اسنانرائد سليم عبدالغني البالدي5005******

نجرانطبيب مقيم اسنانرائد عبدهللا علي الشهراني5875******

الرياضاخصائي تمريضرائد قنيفذ جعيثن الشمري2668******

مليجهطبيب مقيمرائد منصور بن رضي المرهون6010******

تبوكاخصائي عالج تنفسيرائد هزاع بن عطيه األحمدي5168******

الرياضطبيب مقيمرزق هللا عبدهللا بن حسن الزهراني6021******

خميس  مشيطاخصائي عالج تنفسيرزق محمد بن رزق آل اسحاق4420******

الدمامطبيب مقيمرضا حسين بن احمد الخليفه9288******

مكةالمكرمةطبيب مقيمرضوان منير علي فرغل8671******

صامطهطبيب مقيمرمزي علي حمد عريشي2293******

حائلطبيب مقيم اسنانرويدان رويدان ضاحي الشمري7592******

الخرمهطبيب مقيم اسنانرياض حميد ردت  هللا الصاعدي6421******

المدينةالمنورةاخصائي مختبررياض سلمان بن صالح المزيني9234******

الجوفطبيب مقيمرياض عبداالله بن عطيه المحمدي0055******

تنومهطبيب مقيم اسنانرياض محمد عبدهللا الشهري0717******

المدينةالمنورةطبيب مقيمريان ابراهيم بن راجح الرحيلي2505******

تلعة نزهطبيب مقيمريان احمد عبيد القريان4510******

الليثطبيب مقيمريان سمير منير حلبي1576******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانريان طارق محمود المرزوقي3984******

مكةالمكرمةطبيب مقيمريان عبدالرحمن بن عيضه الحارثي0184******

المدينةالمنورةطبيب مقيمريان عيد حسين الجهني8316******

المندقصيدلىريان محمد بن شداد الحربي4068******

المجاردهطبيب مقيمزاهد محمد بن موسى بوقس5111******

ينبعاخصائي اشعةزائد علي عيسى طواشي2461******

الكاملطبيب مقيمزهير سالم مسفر الغامدي0270******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانزياد احمد حسن حسنين5708******

بلجرشىاخصائي مختبرزياد عبدالرحمن عبدالحميد الحربي3554******

القويعيهطبيب مقيم اسنانزياد عبدالعزيز بن حماد الحماد4124******



شواقطبيب مقيم اسنانزياد علي بن مسعد الجهني2414******

الفارعهطبيب مقيمزياد معوض بخيت الجهني3886******

الخرمهطبيب مقيم اسنانزياد مقحم محمد الحربى9153******

غميقهطبيب مقيمزياد وليد ذاكر اسكندر2342******

جازاناخصائي وبائياتزياد يحي عبدهللا قيسي8928******

حائلطبيب مقيمزيد احمد عبدهللا الحمدان2563******

جازاناخصائي وبائياتزيد محمد احمد مجرشي4483******

نجراناخصائي مختبرساجي جابر بن سعد ال رشدان8094******

الطائفطبيب مقيم اسنانساري جمال عبدهللا خان6449******

حائلاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبسالم صالح بن سالم مشعبي2178******

الطائفطبيب مقيمسامي عالي عوض السالمي1217******

الرياضاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبسامي عبدالرحمن بن فرديس القرني9442******

الدمامطبيب مقيمسجاد محمد بن مصطفى الموسوي6896******

الكاملطبيب مقيمسطام عبداللطيف عمر بن قادر3912******

الغزالةطبيب مقيم اسنانسعد عامر خضران الرشيدي3585******

جدهطبيب مقيمسعد عبدهللا سعد القرني7843******

ابهاطبيب مقيمسعد محمد بن سعيد الشهري3296******

حقلصيدلىسعد محمد عبدالرحمن عويس3079******

ينبعاخصائي معالجة نطقسعد مشبب ناصر القحطاني4847******

حائلمدير مركز رعاية صحية اوليةسعد معيلي عياد الشمري6265******

الرياضطبيب مقيمسعود زعيل عيد الرشيدي3899******

رفحاءاخصائي مختبرسعود سعد حامد المنجومي5074******

الرينطبيب مقيمسعود شاهر محمد القحطاني8753******

عرعرطبيب مقيم اسنانسعود عبدهللا بن علي المؤمن6538******

الشعبهاخصائي نفسيسعود محمد بن مشعان العتيبي7847******

الخرمهاخصائي مختبرسعود محمد سعد الثبيتي7780******

القنفذهاخصائي وبائياتسعيد احمد بن سويلم المالكي1715******

عرعرصيدلىسعيد بن عيسى بن حسين آل عبدرب النبي2881******

الخرجاخصائي مختبرسعيد جمعان فرحه الزهراني1831******

تثليثطبيب مقيم اسنانسعيد حسين سعيد ال عجير1692******

الليثطبيب مقيمسعيد عبدهللا مساعد المالكي8494******

الضحواتطبيب مقيمسعيد علي سعيد الزهراني3190******

عرعراخصائي اشعةسعيد فالح سعيد االسمري6133******

بني عمروطبيب مقيمسعيد محمد حسن الشهري7963******

سبت العاليهطبيب مقيم اسنانسعيد محمد سعيد القرني3020******

الدماماخصائي اشعةسعيد مسفر محمد الدقل1752******

الباحهاخصائي وبائياتسلطان حسينان بن حاسن الفهمي1528******

ابهاطبيب مقيمسلطان خالد ابوبكر عبدهللا8551******



حائلطبيب مقيم اسنانسلطان خالد محمد البقعاوي5876******

العويقيلهاخصائي مختبرسلطان رضا بن غصاب العنزي6487******

الحائططبيب مقيمسلطان سرور سليم الرشيدي1129******

ابوراكهاخصائي مختبرسلطان سليم فرج العطوي7102******

قبهطبيب مقيمسلطان سليمان عبدهللا العايد5117******

بالد رجال المعطبيب مقيمسلطان سمير ابن محمد الحنبصي9189******

القوزطبيب مقيم اسنانسلطان عامر بن يسلم العفاري1823******

عنيزهطبيب مقيمسلطان عبدالرحمن بن عبدهللا المحيسن3422******

المجاردهاخصائي تغذيةسلطان عبدهللا صالح العشوان3538******

مكةالمكرمةطبيب مقيمسلطان عتيق سليمان الفائدى6028******

الرياضاخصائي اجهزة طبيةسلطان علي بجاد المطيري4460******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانسلطان علي بن شحاذه العنزي4657******

المدينةالمنورةاخصائي وبائياتسلطان علي علي هزازي3180******

عرعراخصائي وبائياتسلطان علي يحيى ابكري0311******

تبوكاخصائي عالج طبيعيسلطان فهد عاشور مدني2103******

الرياضطبيب مقيمسلطان محمد شاذلي الحداد5825******

عنيزهطبيب مقيمسلطان موسي عطيه الخرماني7185******

عرعراخصائي عالج تنفسيسلمان سامي بن سلمان الجميعه4693******

االحساءمدير مركز رعاية صحية اوليةسلمان مزلوه شتات العنزي7547******

الحائططبيب مقيم اسنانسلمان يوسف محمد الزيد4502******

وادى الدواسراخصائي مختبرسليم نوار سليم البقمي6807******

جازانطبيب مقيمسليمان احمد حسين دربشي8940******

عرعراخصائي مختبرسليمان طعمه مشحن العنزي0295******

الدماماخصائي وبائياتسليمان عيد سليمان العتيبي8794******

الزلفىطبيب مقيمسليمان محمد سليمان الطريقي3315******

جازانطبيب مقيم اسنانسمير جبران جبران عقيشي0450******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانسمير فهد يوسف شاهين7758******

فيفاطبيب مقيمسنحان سلمان بن جابر المالكي3444******

الوجهاخصائي عالج طبيعيسهل محمد سعيد باداود9095******

الرياضمدير مركز رعاية صحية اوليةسهيل بليد حنيان المطيري4013******

القرياتاخصائي اجتماعيشادى شاهر حامد الشريف2906******

الجوفطبيب مقيمشاهر احمد عبدالقادر ميران7720******

ثريباناخصائي تغذيةشهيد محمد بن عبدالوهاب الشيخ صالح3525******

خباشاخصائي مختبرصالح حسين بن هادي آل نمره0319******

شرورهطبيب مقيم اسنانصالح سالم بن صالح الشهري4897******

ابوراكهطبيب مقيم اسنانصالح عبدالرحمن صالح السليمان3214******

الدماماخصائي وبائياتصالح عبدهللا بن فايز القحطانى2023******

سراه عبيدهطبيب مقيمصالح عبدهللا محمد القحطاني7985******



مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانصالح عبدهللا محمد القرني2242******

الخنطبيب مقيمصالح عبدالمنعم بن صالح الخليفه2285******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانصالح محمد صالح األطرم3528******

اوثيالن بالسرطبيب مقيم اسنانصخر فهد علي المحيا1152******

عرعرصيدلىصالح علي معتوق الراشد1950******

عرعرطبيب مقيم اسنانصهيب عبدهللا بن احمد منصوري8648******

الرياضطبيب مقيمصهيب كمال نواوي فلمبان5168******

الوجهطبيب مقيم اسنانصهيب محمود بن عاشور الشريف8295******

الوجهاخصائي عالج طبيعيصهيب ممدوح بن حسنى دومان8079******

تبوكاخصائي عالج تنفسيضرغام منصور بن سعيد الصفار0473******

جازانطبيب مقيم اسنانطارق ابراهيم يحي عكام7610******

اباالورودطبيب مقيم اسنانطارق حمود معجب الرشيدي0210******

عفيفصيدلىطارق زياد احمد بالحمر9919******

الرياضطبيب مقيمطارق عبدهللا ابراهيم المنصور4752******

الرياضاخصائي وبائياتطارق عبدهللا حسن الحازمي2343******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم اسنانطارق عثمان حمد العثمان4516******

نجرانطبيب مقيم اسنانطارق عوض علي الوادعي7532******

عفيفطبيب مقيم اسنانطارق محمد بن صالح بالحارث9730******

الرياضطبيب مقيمطارق محمد سعد اليامي5713******

فيفاصيدلىطارق يحي الحسين الحازمي2177******

الدمامطبيب مقيم اسنانطالب حسين بن محمد النحوي7368******

النعيريهطبيب مقيمطالب عبدالعزيز بن حسن الدخيل8570******

عرعراخصائي اطراف صناعيةطالل عبدالرحمن عايد الحربي1279******

عريعرهطبيب مقيمطه حسين بن عبدالعزيز النزر6378******

رفحاءاخصائي عالج طبيعيطه علي بن حسين الحليمي6721******

بريدهاخصائي عالج تنفسيظافر ابن عبدهللا ابن ظافر القحطاني9116******

الموسماخصائي اشعةظافر حسين بن محمد حمدي2130******

ينبعطبيب مقيمظافر محمد ظافر الغامدي9762******

المندقطبيب مقيمعادل احمد سعيد المزيني9572******

الرياضاخصائي وبائياتعادل حاسن محسن الفهمى9494******

حائلاخصائي مختبرعادل سالم صبيان الحجوري9787******

رابغطبيب مقيمعادل مبروك بركه السفري5725******

جازاناخصائي عالج تنفسيعادل محمد احمد حمران7606******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانعادل محمد زايد الشهري2612******

الدمامطبيب مقيمعارف عبدالمحسن بن جعفر الموسى6033******

شرورهطبيب مقيم اسنانعاصم عبدالرحمن محمد القرني5948******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعامر احمد عبدالغني خوقير7877******

حائلطبيب مقيمعامر بركي براك العتيبي1665******



الرياضاخصائي تمريضعايش صالح عايش العتيبي9793******

عرعرطبيب مقيم اسنانعباس حسن بن عبدهللا آل الشيخ5104******

سراه عبيدهطبيب مقيمعبد العزيز عبدهللا ابن علي القحطاني9771******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبداالله الجيالني محمدالمختار فال3929******

دومه الجندلاخصائي عالج طبيعيعبداالله زايد هريس المطيري2547******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبداالله عوض مقبول السحيمي3279******

الباحهطبيب مقيمعبداالله فراج يحى المالكي6186******

الرياضطبيب مقيمعبداالله فريد يوسف فطاني3296******

الطائفاخصائي تأهيل حرفيعبداالله محمد بن عبدهللا النوفل6263******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبداالله محمد شاهر البلوي9962******

ينبع النخلطبيب مقيمعبدالجواد سالم بن سلمان الحربي1904******

اضمطبيب مقيم اسنانعبدالحكيم ناصر علي ال مضحي2852******

الرياضاخصائي مختبرعبدالحميد احمد جبر الجبر1479******

المويهطبيب مقيم اسنانعبدالحميد صالح محمد حنفي7955******

الجوفطبيب مقيمعبدالحميد عبيد عطاء العنزي5455******

رابغاخصائي مختبرعبدالحى عيسى عبدالقادر تركستانى9931******

الرويضه بالعرضطبيب مقيمعبدالرحمن ابراهيم بن محمدقاسم الميمن6316******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن احمد عبدالرحمن الزير2608******

رماحطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن احمد عبدالرحمن العميري7718******

جدهاخصائي مختبرعبدالرحمن بن فيصل بن عبدالغني كتبي9517******

حفر الباطنطبيب مقيمعبدالرحمن حسن اسعد عيسى1813******

القويعيهاخصائي مختبرعبدالرحمن حسن عيدروس عتين1538******

جازاناخصائي وبائياتعبدالرحمن حسن موسي معيض5067******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدالرحمن حسنى بن محمد عزيزالرحمن0164******

بيشطبيب مقيمعبدالرحمن حسين محمد قصادى5585******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدالرحمن خالد علي الزهراني3755******

جدهاخصائي اجتماعيعبدالرحمن خلف تركي العنزي9899******

الرياضاخصائي عالج تنفسيعبدالرحمن سالم بن سعيد البلوي3571******

سراه عبيدهطبيب مقيمعبدالرحمن سعد سعيد حالص4075******

بيشهطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن سعد فايز األسمري2306******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن سعد محمد المفلح6364******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن سعود محمود مندوره1537******

طريفاخصائي اجتماعيعبدالرحمن سعيد بن عائض المالكي4773******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن سعيد عبدهللا القحطاني5051******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن سعيد عبدهللا النهدي6265******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن سليمان سميحان العنزي6815******

عرعرطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن صالح عبدالرحمن النصرهللا8765******

النعيريهطبيب مقيمعبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الماص9333******



حفر الباطنطبيب مقيمعبدالرحمن طالل حميد البشري7586******

جازاناخصائي وبائياتعبدالرحمن طه علي الشيخ0442******

عرعراخصائي اشعةعبدالرحمن عادل عبدالرحمن العبيداء2556******

اضمطبيب مقيمعبدالرحمن عبدالعزيز بن عليثه الحربى3534******

حائلطبيب مقيمعبدالرحمن عبدالعزيز بن مبروك اللهيبي8464******

عنيزهطبيب مقيمعبدالرحمن عبداللطيف بن محمد البليهي7117******

صامطهطبيب مقيمعبدالرحمن عبدهللا علي صري4492******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن عبدهللا محمد العنزي9270******

الباحهاخصائي وبائياتعبدالرحمن عبدالهادي بن سالم الرحيلي6753******

الرسطبيب مقيمعبدالرحمن عبيد مزعل الحربي6985******

حفر الباطنطبيب مقيمعبدالرحمن علي حامد اللقماني6496******

االفالجطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن علي عيسى هتان8478******

الرياضاخصائي وبائياتعبدالرحمن علي نافع الحازمي2427******

الدوادمىطبيب مقيمعبدالرحمن غازي عوض  هللا العصيمي3782******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن مبارك بن مقبل المطيري7409******

القرياتاخصائي تأهيل حرفيعبدالرحمن محسن بن يحي زبر0065******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحمن محمد حسين ناصري9322******

االفالجاخصائي مختبرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن النداوي0505******

الدربطبيب مقيمعبدالرحمن محمد قاسم النعمي7871******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن مسعود حسن الخالدي4567******

حائلطبيب مقيمعبدالرحمن مطلق عبدالرحمن الفوزان7454******

الرسطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن منجي معيض الشلوي5721******

دومه الجندلطبيب مقيمعبدالرحمن وفوق مرعي العرجان8129******

جازانطبيب مقيم اسنانعبدالرحمن يحي جبران المالكي6137******

الرياضطبيب مقيمعبدالرحيم عبدهللا ظافر الشهري9439******

رنيهطبيب مقيم اسنانعبدالرحيم محمد بن عبدالرحيم القريقري4358******

االطاولهطبيب مقيمعبدالرزاق عوضه شاكر الزهراني9297******

قفارطبيب مقيمعبدالرزاق يوسف عبدالعزيز الجمعاني4079******

حائلطبيب مقيم اسنانعبدالسالم حمد جبر الرشيدي6568******

قصيباءطبيب مقيمعبدالسالم صالح بن محمد البرادي3704******

االسياح بالقصيمطبيب مقيمعبدالسالم صالح بن محمد الخضر8653******

دومه الجندلاخصائي معالجة سمععبدالسالم صالح عبدالعزيز السالم6412******

ضرماءاخصائي اجتماعيعبدالسالم عبيد حامد العنزي2501******

عرعرصيدلىعبدالسالم علي محمد العمري6662******

ابهاطبيب مقيمعبدالعزيز احمد موسى القحطاني8659******

نجرانطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز أحمد حسن عسيري7893******

بريدهاخصائي عالج طبيعيعبدالعزيز أحمد علي الرميح1798******

القنفذهطبيب مقيمعبدالعزيز تركي حسن المالكي4292******



عرعرصيدلىعبدالعزيز جميل سعود العتيبي5721******

ابهاطبيب مقيمعبدالعزيز حسن غيثان العمري5301******

الجوفطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز حمد محمد الرميح4377******

البكيريهاخصائي عالج تنفسيعبدالعزيز حمود بن عواد العنزي4880******

وادي ترجطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز خالد بن عبدهللا عسيري5177******

حفر الباطنطبيب مقيمعبدالعزيز خالد محمدعلي مداح4523******

الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز راجح عويد العنزي7738******

الرياضاخصائي وبائياتعبدالعزيز سليم بن رزيق اللهيبي1778******

طبرجلاخصائي مختبرعبدالعزيز ضيف  هللا بن يعن هللا العمري5049******

حفر الباطناخصائي وبائياتعبدالعزيز طلعت بن عبدالعزيز منشي4948******

الصرارطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز البدر2511******

اضمطبيب مقيمعبدالعزيز عبدهللا صامل الحربى7958******

الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز عبدهللا عازب االحمري6565******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عبدهللا ناصر الطهطام8094******

حائلطبيب مقيمعبدالعزيز عبدالواحد حمد المزروع7392******

هدبانطبيب مقيمعبدالعزيز عبدالواحد عبدالعزيز الجابري3369******

بالد رجال المعطبيب مقيمعبدالعزيز علي سعيد آل شمله1247******

الرفيعهطبيب مقيمعبدالعزيز علي محمد الكهموس1028******

نجرانطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز عيسى الحق دالك7972******

الرفايع بالخرجطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز فهد شلهوب الشلهوب7171******

شقراءطبيب مقيمعبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن يحيا6420******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز فيصل حسن حامد2239******

الرياضطبيب مقيمعبدالعزيز فيصل محمدنور خياط0045******

الرياضاخصائي وبائياتعبدالعزيز ماهر ابراهيم الشوبكي9874******

الدماماخصائي وبائياتعبدالعزيز محمد بن عبدالوهاب كتبى5584******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد سعود المليفي0163******

ابهاطبيب مقيم اسنانعبدالعزيز محمد ماكن القرني9318******

تبوكاخصائي مختبرعبدالعزيز ناصر سالمه الحبيشي0817******

الصرارطبيب مقيم اسنانعبدالغني سعيد احمد الزهراني5861******

الفقعليطبيب مقيمعبدالقادر ابراهيم عبدالقادر سوسي5227******

بيشهطبيب مقيم اسنانعبدالقادر محسن حسين الحازمي4761******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالكريم احمد عيد العوفي4013******

الشقيقطبيب مقيم اسنانعبدالكريم اسماعيل عبدالكريم خزامى2616******

الدماماخصائي فيزياء طبية غيرطبيبعبداللطيف عائض بن عوض الغامدي0581******

سراه عبيدهطبيب مقيمعبدهللا ابراهيم علي عسيري3138******

ابهااخصائي وبائياتعبدهللا ابراهيم موسي الويني5154******

الرياضاخصائي تمريضعبدهللا ابن محمد ابن ناصر عسيري1012******

عرعراخصائي صحة ورعاية فم واسنانعبدهللا احمد بن علي الزهراني2540******



جازاناخصائي وبائياتعبدهللا احمد بن محمد عتودي3680******

الباحهطبيب مقيمعبدهللا اسماعيل سعيد الغامدي3304******

الرياضاخصائي وبائياتعبدهللا ايمن بدرالدين فلمبان5286******

خباشاخصائي اشعةعبدهللا بن حمد بن صالح آل منصور6945******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا بندر علي المشعوف1752******

الحائططبيب مقيم اسنانعبدهللا تركي صنهات الحربي4592******

المويهطبيب مقيمعبدهللا حامد عايض القثامي3078******

حجرطبيب مقيمعبدهللا حسن أحمد القرني1292******

الرياضاخصائي مختبرعبدهللا حسن بن حسن حمود7768******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدهللا حسن بن عوض الحجيلي4515******

جازانطبيب مقيمعبدهللا حسن عيسى عقيل2513******

وادي بن هشبلطبيب مقيم اسنانعبدهللا حسين عبدهللا الذيب1902******

قصيباءطبيب مقيمعبدهللا حمد بن ضيف  هللا المطيري3087******

الباحهطبيب مقيمعبدهللا حميد بن صالح الغامدي8357******

فودهطبيب مقيمعبدهللا راضي بن محمد الشواف0987******

ابهاطبيب مقيمعبدهللا سالم جابر المالكي3626******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا سعد عبدهللا الهويدي8463******

النعيريهطبيب مقيمعبدهللا سعود بن عبدهللا الفرج5520******

ظهران الجنوبطبيب مقيمعبدهللا سعيد عبدهللا الشهراني9693******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدهللا سليمان بن سليم هللا الرحيلي7368******

مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدهللا شاكر شاهر االحمدي8052******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا صالح حسن قرشي0838******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا صالح عبدالعزيز آل الشيخ6809******

بريدهاخصائي مختبرعبدهللا صالح علي الصالحي0418******

جازانطبيب مقيمعبدهللا صغير بن علي مجرشي1442******

عرعراخصائي فيزياء طبية غيرطبيبعبدهللا عبدالحميد علي الغامدي8571******

حائلطبيب مقيمعبدهللا عبدالرحمن براهيم العتيق1005******

القرياتاخصائي عالج تنفسيعبدهللا عبدالرحمن بن محمد الصقعبي9902******

بقعاءطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبدالرحمن حمد الدهيمي0245******

رابغطبيب مقيمعبدهللا عبدالعزيز عطيه البالدي0100******

اضمطبيب مقيمعبدهللا عبداللطيف بن حجر اللحياني6708******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبده علي عسيري5193******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدهللا عبيدان محمد الشيباني5494******

الخفجىطبيب مقيمعبدهللا علي بن حسين الشواف0761******

حفر الباطناخصائي فيزياء طبية غيرطبيبعبدهللا علي بن خفير القرني5961******

جازانطبيب مقيمعبدهللا علي محمد آل علي5197******

صامطهاخصائي اشعةعبدهللا عمر احمد محمد6676******

رفحاءاخصائي مختبرعبدهللا غزاي عناد العنزي2667******



ابوراكهاخصائي اجتماعيعبدهللا فهد بن مساعد السبيعي9506******

عرعراخصائي اشعةعبدهللا فيصل ابن محمد الحضرمى0827******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا فيصل صالح المزيرعي9236******

مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدهللا فيصل عيد االحمدي6672******

تبوكطبيب مقيمعبدهللا فيصل فهد المديني2989******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدهللا قبالن فضي الرشيدي9376******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا كمال بن عبدالغفور االنديجاني6385******

الرياضطبيب مقيمعبدهللا مبارك بن عبدالعزيز ال نوار0990******

جازانطبيب مقيمعبدهللا محمد بن ابراهيم موسى0421******

عرعراخصائي صحة ورعاية فم واسنانعبدهللا محمد بن صالح الزهراني0811******

حفر الباطنطبيب مقيمعبدهللا محمد بن عبدهللا المرزوق4000******

مكةالمكرمةطبيب مقيمعبدهللا محمد بن مساعد الشريف0171******

الرياضاخصائي مختبرعبدهللا محمد عبدهللا اليحياء9924******

نجرانطبيب مقيم اسنانعبدهللا محمد علي الوادعي5104******

الحمنهطبيب مقيمعبدهللا محمدالساسي بن احمد العوامر3833******

الرياضمدير مركز رعاية صحية اوليةعبدهللا مسفر ناصر االحمري5480******

اضمطبيب مقيمعبدهللا مطر مرزوق الصليمي0420******

ظهران الجنوبطبيب مقيمعبدهللا ناصر مفرح القحطاني8606******

القرياتاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبعبدهللا نفاع مبارك السفري0447******

المدينةالمنورةطبيب مقيمعبدهللا هيثم بن عبدهللا بوقس2888******

الدماماخصائي وبائياتعبدالمجيد اسامه عبداللطيف صابر8163******

عنيزهطبيب مقيمعبدالمجيد خالد سعود الزويد0620******

القرياتطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد سلطان رحيل العنزي7956******

ابهاطبيب مقيمعبدالمجيد عبدهللا جابر زربه9004******

الرياضطبيب مقيمعبدالمجيد عبدهللا عبدالرحمن التويجري1391******

االسياح بالقصيمطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد عبدهللا على المقبل3733******

الجوفطبيب مقيمعبدالمجيد عويد سالم الشراري1672******

عفيفطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد عيسى حسين بن حمدان5290******

طبرجلصيدلىعبدالمجيد غويزي ضبيب الفهيدي0873******

الخرجطبيب مقيمعبدالمجيد فهد ابراهيم التمامي6372******

الجوفاخصائي نفسيعبدالمجيد فهد فراج الجلعود2749******

القطيفطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد محمد عبدهللا الحسين0638******

ابهااخصائي وبائياتعبدالمجيد محمد موسى النعمي6285******

الرياضاخصائي وبائياتعبدالمجيد محمد يحي عكام0141******

حائلطبيب مقيم اسنانعبدالمجيد مطيران عماش العنزي0537******

جدهاخصائي اجتماعيعبدالمحسن بن حسن بن محمد الشهابي6962******

الجوفاخصائي نفسيعبدالمحسن حمد عبدالمحسن التويجري2581******

طبرجلاخصائي عالج طبيعيعبدالمحسن عبدالعزيز حسن الصائغ7755******



القطيفطبيب مقيمعبدالمحسن كاظم بن عبدالمحسن الجشي1698******

الرياضطبيب مقيمعبدالملك وليد احمد العجروش4056******

الطائفطبيب مقيم اسنانعبدالهادي ابراهيم بن علي الحايك5645******

ابهاطبيب مقيم اسنانعبدالهادي بن محمد بن فهد القحطاني0726******

جازانطبيب مقيمعبدالودود محمد يحي حفظي0360******

النبهانيهاخصائي اشعةعبدالوهاب علي بن احمد ال جبران6051******

الرياضطبيب مقيمعثمان رشدي عثمان فلفالن3901******

نجرانطبيب مقيم اسنانعدنان مدني محمد خميس6710******

الشعبهاخصائي مختبرعزام سليمان بن عبدالرحمن البواردي3876******

شرورهاخصائي وبائياتعصام علي محمد الدومري7535******

الرياضطبيب مقيمعقاب محسن بن راجي المطيري8905******

الدمامطبيب مقيمعقيل مهدي بن معتوق البالدي5837******

الرياضاخصائي مختبرعالء صالح علي الدويغري7019******

الباحهاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبعالء عارف بن مهنا اليحيوى8023******

ضرماءطبيب مقيم اسنانعالء عبدالحميد زين الدين خوجه4461******

صامطهاخصائي وبائياتعالء عبدهللا بن يحي مذكور5481******

تبوكاخصائي عالج تنفسيعلي ابراهيم بن عبدالعزيز الشجاجير9862******

رفحاءاخصائي اجتماعيعلي ابراهيم عبدهللا الدبيخي8049******

الخفجىطبيب مقيمعلي احمد بن خليفه البحراني0722******

تبوكطبيب مقيمعلي احمد بن علي الزهراني3793******

الدماماخصائي وبائياتعلي احمد صديق عوام2025******

الدماماخصائي وبائياتعلي اسماعيل بن علي آل فقيه0803******

النعيريهطبيب مقيمعلي انور بن محمد النجار2176******

جازانطبيب مقيم اسنانعلي بشير بن علي العوامي4547******

الرياضاخصائي عالج طبيعيعلي بن عبدهللا بن حسن الطويل1313******

الجوهطبيب مقيمعلي بن مداوي بن محمد القحطاني7464******

الرياضاخصائي تمريضعلي بن يحي بن حسن سبعي7161******

الخفجىطبيب مقيمعلي حسن بن علوان البيات3666******

الجوفاخصائي تغذيةعلي حسين بن ابراهيم الحمدان2199******

جودهطبيب مقيمعلي حسين بن عبدهللا الحسن7432******

حفر الباطنطبيب مقيمعلي حسين بن علي العبدهللا3796******

الرياضطبيب مقيمعلي حسين علي اللويم0923******

الطائفطبيب مقيم اسنانعلي خالد بن يونس بركات6153******

الرياضاخصائي عالج طبيعيعلي راضي محمد الحصار9071******

ساجرطبيب مقيم اسنانعلي رافع منصور بن هتشان7661******

راس  تنورهطبيب مقيمعلي زكي عبدرب  الحسين الخباز7805******

السليمىطبيب مقيم اسنانعلي سالم علي السالم7532******

حقلاخصائي اشعةعلي عبدالجليل بن علي العباد7490******



عرعراخصائي عالج طبيعيعلي عبدالرحمن علي الدخيل9080******

احدالمسارحهاخصائي وبائياتعلي عبدالعزيز احمد شوك1081******

حائلطبيب مقيم اسنانعلي عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويد6499******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانعلي عبدالعزيز بن عيسى البطي8928******

صفوىطبيب مقيمعلي عبدالعظيم بن أحمد حبيب9122******

االحساءاخصائي تغذيةعلي عبدهللا بن حسين اليوسف3246******

الرياضاخصائي وبائياتعلي عبدهللا بن علي المنيف4397******

صامطهطبيب مقيمعلي عبدهللا بن علي نجمي3956******

نجرانطبيب مقيم اسنانعلي عثمان عوض القحطاني9989******

الرياضاخصائي تمريضعلي غازي عيسى سويد0076******

الصرارطبيب مقيمعلي غالب بن عبدالرضى الهاشم6066******

جازاناخصائي عالج تنفسيعلي فؤاد بن محمد آل خيري5913******

المندقاخصائي تغذيةعلي محمد بن عبدهللا الشعيوين3223******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانعلي محمد بن علي الزهراني8776******

مكةالمكرمةطبيب مقيمعلي محمد بن علي باشميل5780******

خميس  مشيطمدير مركز رعاية صحية اوليةعلي محمد زبعان الصقري4837******

الرياضاخصائي تمريضعلي محمد عبدهللا اللحيدان4900******

جازانطبيب مقيمعلي محمد علي الجابري1267******

الرياضاخصائي تمريضعلي محمد علي الشهري7383******

احد رفيدهطبيب مقيمعلي محمد علي شافعي0826******

بلجرشىطبيب مقيم اسنانعلي محمد عيدان الزهراني5328******

القرينطبيب مقيمعلي محمد ناصر الحازمي6346******

جازانطبيب مقيمعلي محمد ناصر الحازمي3318******

الرايسطبيب مقيمعلي موسى علي صنبع3025******

سلوىطبيب مقيمعماد علي عبدرب  الرسول الصالح5145******

الرياضاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبعمار بشير شريف موسى الشنقيطى4056******

الباحهطبيب مقيم اسنانعمار بن عبدالعزيز بن حبيب هللا نياز0740******

الدمامطبيب مقيمعمار حسن بن محمد النمر0627******

الوديعهاخصائي تغذيةعمار حسين بن محمد الجبيلي7404******

ابهااخصائي وبائياتعمر احمد بن سليمان المرحبي6972******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعمر أحمد صالح العميم7729******

حفر الباطنطبيب مقيمعمر حسين عبدان الغامدي8272******

المربعطبيب مقيم اسنانعمر خليل فضل الرحمن الشيخ7197******

الدماماخصائي نفسيعمر راشد عمر الضرغام5125******

حائلطبيب مقيم اسنانعمر سعد موسى المنصور4739******

الرياضطبيب مقيمعمر سفر بن محمد الشهراني0248******

الرسطبيب مقيمعمر عبدالرحمن صالح الطاسان3876******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعمر عبدالكريم علي الطرباق4864******



اضمطبيب مقيمعمر عيد بن عياد الحربي2150******

بدرطبيب مقيمعمر محمد سعد السناني0189******

عفيفطبيب مقيم اسنانعمر محمد صيتان العتيبي3627******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانعمر محمد عمر ابوزينه3367******

خيبراخصائي عالج طبيعيعمرو احمد عثمان عسوني6755******

جازاناخصائي وبائياتعمرو احمد ناصر خمجان8067******

ابو عريشطبيب مقيمعمرو محمد خالف الحازمي9813******

الرياضطبيب مقيمعواض فهم محمد السلمي5356******

تبوكصيدلىعوده سيد عوده العطوي8466******

حبونااخصائي اشعةعوض ابن سعيد ابن علي آل خادم5906******

املجمدير مركز رعاية صحية اوليةعون صالح عون الصيعري8359******

الشماسيهطبيب مقيم اسنانعياد بليد حنيان المطيري5464******

طبرجلاخصائي تمريضعياد سالم سويلم الرشيدي6726******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانعيسى امجد عيسى ابوعماره7795******

جدهطبيب مقيمعيسى عبدهللا عيسى الغامدي1427******

القويعيهمدير مركز رعاية صحية اوليةغازي فهد جهاد الظفيري0220******

الرياضاخصائي وبائياتغالب عصام احمد الشرعبي6075******

عرعرصيدلىغيث عبدهللا بن عبدالرحمن الصميت4871******

ابهااخصائي عالج طبيعيغيثان عبدهللا علي الخثعمي6855******

النعيريهطبيب مقيمفادي بن حسن بن منصور آل ربح3220******

الطائفطبيب مقيم اسنانفادي سالم هاشم الزهراني4533******

المدينةالمنورةطبيب مقيمفادي محمد فهاد البليهشي2393******

الجوفاخصائي اشعةفارس اعويس بن نماء الحربي2684******

الدمامطبيب مقيمفارس حسين بن محمد االمير6155******

قياطبيب مقيم اسنانفارس عبدهللا زائد عسيري7750******

ساجرطبيب مقيمفارس علي سعيد ال غاصب8453******

محايل عسيرطبيب مقيمفارس علي ناصر عايض7164******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفارس عوض بنيه الردادى1348******

المدينةالمنورةطبيب مقيمفارس منصور مرزوق الهاجوج8497******

سلوىطبيب مقيمفاضل عبدالكريم بن حسين الهزوم6555******

نجراناخصائي تغذيةفاضل علي بن محمد الخميس3070******

المدينةالمنورةطبيب مقيمفايز سعيد فنيقش الجهني6009******

ظهران الجنوبطبيب مقيمفايز علي احمد الزهراني6995******

الرياضاخصائي تمريضفائز سعود نافع المطيري3403******

حفر الباطنطبيب مقيمفراس كمال بن منصور المعلم4546******

حائلطبيب مقيمفراس لؤي عبدالرحمن الكندي6608******

المدينةالمنورةطبيب مقيمفهد ابراهيم بن حمد الجديبي4022******

شرورهطبيب مقيم اسنانفهد احمد محمد متوم8598******



الباحهطبيب مقيم اسنانفهد الحسين محمد الزهراني1200******

الرياضاخصائي تمريضفهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيلي3835******

القويعيهطبيب مقيمفهد بن عبدالرحمن بن محمد الحمدان4373******

سراه عبيدهطبيب مقيمفهد بن عبدهللا بن محمد آل فايع2800******

طريفاخصائي اشعةفهد بن متلع بن عواض العتيبي8127******

جدهطبيب مقيمفهد تركى هزاع البركاتى7179******

الرياضاخصائي تغذيةفهد جاسم حسين العويض6157******

عنيزهطبيب مقيمفهد حزام بن صمعان الدوسري8109******

االفالجاخصائي مختبرفهد حزام بن فهاد الرويس5361******

حائلطبيب مقيمفهد خالد فهد المزيني7677******

الجوفطبيب مقيم اسنانفهد راشد عبد العزيز الفهيد6424******

الباحهطبيب مقيم اسنانفهد سعد عبدهللا السبيعي1447******

الزرقمدير مركز رعاية صحية اوليةفهد سعيد علي الشهراني5745******

قلوهطبيب مقيم اسنانفهد عبدالرحمن بن حمد الغامدي5467******

الباحهطبيب مقيم اسنانفهد عبدالرحمن سليمان الجوير8334******

تبوكطبيب مقيمفهد عبدالرحمن علي األزرقي3771******

بلجرشىطبيب مقيمفهد عبدالعزيز ابن ابراهيم الغامدي0980******

القويعيهاخصائي مختبرفهد عبدالعزيز بن حمد العباس3382******

تبوكطبيب مقيمفهد عبدهللا علي الشهري0808******

الرايسطبيب مقيمفهد عبيدهللا بن حسن الصاعدي1209******

الرياضطبيب مقيمفهد عثمان عبدالعزيز الربيعه7824******

الباحهطبيب مقيمفهد علي ابن عبدهللا دخيخ6229******

الرياضطبيب مقيمفهد فيصل عتيق المطيري3187******

المذنبطبيب مقيمفهد لفته حميان الحربي2404******

صويراخصائي اجتماعيفهد مبارك محمد الثميلي6927******

الرياضاخصائي مختبرفهد محمد ابراهيم التريكي0937******

حقلاخصائي عالج تنفسيفهد محمد بن فهاد القحطاني1096******

بيشهمدير مركز رعاية صحية اوليةفهد محمد بن يحي ال دغرير9515******

حائلطبيب مقيمفهد محمد سمران عنزي5204******

البدائعطبيب مقيمفهد محمد عبدهللا الخزيم4934******

طريفاخصائي اشعةفهد مصلح حامد الطويرقي5984******

بلجرشىاخصائي عالج طبيعيفهد مطر بن مطير الكبكبى8273******

رابغاخصائي اشعةفهد مطر عواض العنزي2339******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفهد منصور مرزوق المطيري5202******

ابهاطبيب مقيمفواز أحمد عيد المحمادي6127******

بريدهاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبفواز حسن بن مناع االسمري7483******

املجصيدلىفؤاد سعد حضرم العمري0226******

طريفطبيب مقيم اسنانفؤاد وليد حسن جمال1939******



ابهااخصائي وبائياتفيصل احمد ضعافي شراحيلي4696******

بريدهاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبفيصل بندر بن تراحيب الشريف8349******

الطائفطبيب مقيم اسنانفيصل حمد عبدالرحمن اليحيى5631******

تربة الخيالهطبيب مقيمفيصل ذياب عوده العنزي6899******

حائلاخصائي تمريضفيصل صويلح عواد المطيري0713******

مكةالمكرمةاخصائي معالجة نطقفيصل عبدالرحمن سعيد الحقباني4691******

اضمطبيب مقيمفيصل عبدالرحمن عواض العتيبي8188******

عرعراخصائي عالج طبيعيفيصل علي علي مجربي1624******

ابوراكهاخصائي اشعةفيصل عيسى احمد النعمي4387******

المدينةالمنورةاخصائي اشعةفيصل فهد سعد الحمدان5943******

الخرمهطبيب مقيمفيصل فهيد بن هاجد السبيعي2859******

تبوكاخصائي وبائياتفيصل متعب بن سعود السرحان1460******

المراميهطبيب مقيم اسنانفيصل محمود سالم الشهري7905******

الجوفطبيب مقيمفيصل مساعد فهد الرشيد0735******

الليثطبيب مقيم اسنانفيض  هللا مجدي بن فيض  هللا تورس7307******

الجوفاخصائي نفسيقالط حماد بن شطيط العنزي9970******

البطحاءطبيب مقيمقصي راضي محمد الفهيد5517******

عرعرصيدلىكديسي بن حمد بن محمد آل منيف2891******

الطائفطبيب مقيملؤى فيصل ابراهيم حلوانى8028******

الجوفطبيب مقيملؤي توفيق بن محمد العيثان3930******

الرياضاخصائي وبائياتلؤي فيصل ابن فرحان صالح1163******

مكةالمكرمةطبيب مقيملؤي محمد بن عيد الحربى2378******

جازاناخصائي وبائياتماجد احمد عبدهللا ذباب2121******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانماجد امين بن احمد أشي7925******

خيبرطبيب مقيم اسنانماجد انس احمد كرسوم4093******

حائلاخصائي مختبرماجد بادي بن كديميس المطيري3292******

شقراءاخصائي مختبرماجد بدر بن متروك العتيبي2907******

الدماممدير مركز رعاية صحية اوليةماجد بن حمد بن محمد اليامي0867******

البكيريهاخصائي مختبرماجد بن محمد بن عبدهللا الحميدان1015******

القطيفطبيب مقيمماجد سعيد بن خليل البطران9750******

القرياتطبيب مقيمماجد سعيد بن سلمان السويلم7236******

خيبرالجنوبطبيب مقيم اسنانماجد ظافر علي الشهري5201******

احد رفيدهطبيب مقيم اسنانماجد عائض سالم القحطاني6082******

الليثطبيب مقيمماجد عبدالكريم يحيى معروف0693******

ابهاطبيب مقيمماجد علي محمد األحمري5002******

وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانماجد عوض مسند العنزي4312******

حائلطبيب مقيم اسنانماجد ممدوح ممدوح الشمرى2123******

الرياضاخصائي تمريضماجد منير هالل العتيبي4327******



جدهطبيب مقيممازن عادل بن عبدهللا السراج2294******

الخفجىطبيب مقيممبسام بن حسن بن علي الزاير3055******

جبهطبيب مقيم اسنانمتعب ساير عبيد الشمري3238******

القرياتاخصائي تأهيل حرفيمتعب عارف بن صالح ال قفله3840******

الرياضاخصائي تمريضمتعب قعيد بن نايف العتيبي3085******

تبوكاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبمجاهد مسفر بن سعيد الغامدي0652******

عرعرطبيب مقيم اسنانمجتبى حسين بن جواد العوى3856******

نجراناخصائي عالج طبيعيمحبوب عالي منيع هللا الحربي9734******

الحديثةاخصائي اشعةمحسن حسين قاسم معشي4548******

حفر الباطناخصائي تأهيل حرفيمحسن عائد شباب البقمي8229******

جازانطبيب مقيم اسنانمحمد ابراهيم بن عبده مسيري4095******

الرياضاخصائي تمريضمحمد ابراهيم بن محمد الرشودي6675******

حفر الباطناخصائي فيزياء طبية غيرطبيبمحمد ابراهيم بن منصور الحربي9737******

صبياءطبيب مقيممحمد احمد حسين عقيلي6650******

ابهااخصائي وبائياتمحمد احمد ساري السهيمي4176******

جازانطبيب مقيممحمد احمد عواك خرمي8272******

جازانطبيب مقيم اسنانمحمد احمد عيسى ضائع0947******

الرياضطبيب مقيممحمد احمد غرم هللا الحمراني6602******

مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد احمد مطهر العامودي7425******

العطارطبيب مقيممحمد احمد يحيى اليماني1748******

الهجرالثالثطبيب مقيممحمد اسامه محمد النعمان3225******

المدينةالمنورةاخصائي تأهيل حرفيمحمد اسماعيل براهيم الجوعي0191******

الدربطبيب مقيم اسنانمحمد الحسين محمد عسيري6049******

طريفاخصائي نفسيمحمد العميري عمر الرشيدي9233******

جدهطبيب مقيممحمد اياد فهد ناصر0995******

الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد أحمد محمد التركستاني9568******

الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد بادي راشد البادي5597******

الدماماخصائي فيزياء طبية غيرطبيبمحمد بكر بن عبدهللا بناني5741******

القنفذهمدير مركز رعاية صحية اوليةمحمد بن ابراهيم بن عبدالشكور بشناق8644******

الرياضطبيب مقيممحمد بن أحمد ابن محمد الطيران3957******

الدمامطبيب مقيممحمد بن علي بن عبدهللا آل درويش0403******

النعيريهطبيب مقيممحمد جواد صالح بوصالح1239******

الدلمطبيب مقيم اسنانمحمد حامد خشان العنزي8875******

الليثطبيب مقيم اسنانمحمد حسان عبدالمعطى مرداد1856******

ابوراكهصيدلىمحمد حسن بن مبارك العلياني0463******

مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد حسن بن محمد شاهين7563******

الرياضطبيب مقيممحمد حسن حسنين الجداوى9591******

الطائفطبيب مقيم اسنانمحمد حسين محمد الجودى8985******



المدينةالمنورةاخصائي وبائياتمحمد حمدان بن حامد المطرفي3712******

حائلطبيب مقيممحمد حمزه محمد منسي3581******

الرياضاخصائي تغذيةمحمد حمود الجبيرى الحربي3864******

بريدهاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبمحمد خالد بن عبدهللا القرشي0239******

الخفجىطبيب مقيممحمد خالد بن نايف الحربي4481******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانمحمد خالد محمد الشرهان4008******

املجاخصائي اشعةمحمد راشد بن ياقوت العميري2139******

الدماممدير مركز رعاية صحية اوليةمحمد راشد حسين آل ساري7778******

الرياضاخصائي تغذيةمحمد سحمان محمد الرشيدي9401******

الجبيلطبيب مقيممحمد سرور بن عبدهللا العيثان8686******

نجرانطبيب مقيم اسنانمحمد سعد سعيد العتيبي6396******

الخفجىطبيب مقيممحمد سعد عطنان الشمري6991******

الرياضطبيب مقيممحمد سعيد بن علي آل شليل6264******

حلبانمدير مركز رعاية صحية اوليةمحمد سعيد بن محمد بازيد4327******

الدماماخصائي نفسيمحمد سعيد محمد االحمري4666******

الرياضطبيب مقيممحمد سعيد محمد الزهراني6896******

ابهاطبيب مقيم اسنانمحمد سلمان جبران المالكي7033******

الرياضاخصائي تمريضمحمد سليم مطلق الحربي1184******

الجوفطبيب مقيممحمد سليم مقدي الدغماني5863******

الطائفطبيب مقيممحمد صابر داود قشقري5714******

الخفجىطبيب مقيممحمد صالح بن عبدالوهاب البراهيم2315******

عنيزهطبيب مقيممحمد صالح ناصر السويد1515******

عنيزهطبيب مقيممحمد صغير بن سليمان الحربي8504******

ابهاطبيب مقيممحمد صالح سالم ال شماخ5455******

صويراخصائي مختبرمحمد صياح صالح البلوي7886******

جازاناخصائي وبائياتمحمد ضيف  هللا ابراهيم فاخر9252******

حائلطبيب مقيممحمد طالل بن محمد العتيبي4415******

بيشهطبيب مقيممحمد عائض سعيد الشهري7316******

عرعرطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالخالق عبدهللا عيسى3538******

الدماماخصائي وبائياتمحمد عبدالرحمن محمد بابصيل4579******

ابو عريشطبيب مقيممحمد عبدالرحمن محمد سحاري9504******

بيشهطبيب مقيم اسنانمحمد عبدالرحمن مطر الثبيتي8220******

جدهاخصائي اجهزة طبيةمحمد عبدالعزيز ابراهيم العون9301******

مليجهطبيب مقيممحمد عبدالكريم بن محمد عبدرب  األمير8015******

حقلاخصائي اشعةمحمد عبدهللا احمد عسيري1760******

الخفجىطبيب مقيممحمد عبدهللا بن سليمان بوحليقه2523******

صالصلطبيب مقيممحمد عبدهللا بن عبدالمحسن السلمان0680******

الدمامطبيب مقيممحمد عبدهللا بن علي الغزال9356******



القنفذهاخصائي تغذيةمحمد عبدهللا بن محمد البحراني2916******

الجوفاخصائي وبائياتمحمد عبدهللا خضير الشهري6074******

الغاطاخصائي مختبرمحمد عبدهللا سليمان الخميس5329******

نجرانطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا عبود باسندوه2362******

تبوكطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا عطيه الحارثي7877******

الرياضطبيب مقيممحمد عبدهللا محمد القحطاني3546******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا محمد اليوسف2860******

وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانمحمد عبدهللا مفرح ال شاهر7498******

الرياضاخصائي وبائياتمحمد عبدالوهاب بن مشرب انديجانى5184******

العيدابيطبيب مقيممحمد عبده سليمان السيد7337******

بلجرشىاخصائي عالج طبيعيمحمد عبيد عبيد العوفي3748******

جدهاخصائي وبائياتمحمد عثمان بن محمد باعثمان2900******

عرعرطبيب مقيم اسنانمحمد عدنان بن محمد المسلم0168******

الباحهطبيب مقيممحمد عقيل بن محمد المرزوق0758******

الجبيلطبيب مقيممحمد علي بن احمد الستراوي4937******

حفر الباطناخصائي وبائياتمحمد علي بن صالح البطحي3511******

نجرانطبيب مقيم اسنانمحمد علي بن محمد القحطاني5618******

عين دارالبلدطبيب مقيممحمد علي بن نافع المطوع3514******

تبوكطبيب مقيممحمد علي بن يوسف الزاير3793******

جازانطبيب مقيممحمد علي فرحان الفيفي1334******

الرياضطبيب مقيممحمد علي محمد الكهموس7900******

بلجرشىاخصائي اشعةمحمد علي محمد المطمي1791******

نجرانطبيب مقيم اسنانمحمد علي محمد كريري2398******

الزلفىطبيب مقيم اسنانمحمد عليان بن محمد الحربي1472******

عنيزهاخصائي معالجة نطقمحمد عويض بن غزاي العتيبي7945******

بريدهطبيب مقيممحمد غميص محشي الحارثي0848******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانمحمد فريد عمر سنان9170******

الحائططبيب مقيم اسنانمحمد فهد سعد السبيعي2183******

الرياضاخصائي مختبرمحمد فهد محمد الخثران0646******

القنفذهطبيب مقيممحمد محمود عبده الخيري8889******

مكةالمكرمةطبيب مقيممحمد مرعى بن على الشريف3157******

الباحهطبيب مقيم اسنانمحمد مصعود حسن مشرقي5995******

القنفذهطبيب مقيممحمد مصلح شتوي الجعيد1215******

حائلطبيب مقيم اسنانمحمد مطلق مفضى النومسي1227******

تبوكطبيب مقيممحمد منصور علي الزهراني6059******

عرعراخصائي تغذيةمحمد نبيل بن حسين الحمد9701******

بيشهطبيب مقيم اسنانمحمد نبيل بن فؤاد ابوغزاله5556******

الخرجاخصائي مختبرمحمد نواف جويعد الحربي4295******



بيشطبيب مقيممحمد هادي بن علي حدادي6389******

الدمامطبيب مقيممحمد هاني بن محمد المؤمن7096******

بيشهطبيب مقيم اسنانمحمد يحي علي عسيري8150******

الظهرانطبيب مقيممحمد يوسف بن صالح البحراني8914******

الباحهطبيب مقيم اسنانمحمود جواد بن حسن العوى6575******

رنيهطبيب مقيم اسنانمحمود حسن عبدالرؤوف العاوور4818******

المدينةالمنورةاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبمحمود سليمان محمود سبحي9619******

اضمطبيب مقيممحمود عبدالغفور محمود سيت3449******

المدينةالمنورةطبيب مقيممحمود محمد احمد نشار0172******

حفر الباطنطبيب مقيممدهللا مطلق الطرقي العنزي4857******

الرياضاخصائي وبائياتمذكر مزيد بن علي العتيبي0262******

الخرمهطبيب مقيم اسنانمرشد ناصر مرشد الزير3481******

سراه عبيدهطبيب مقيممرعي جابر امحمد عسيري2529******

اضمطبيب مقيم اسنانمساعد مبارك احمد القحطاني3031******

الرياضاخصائي وبائياتمشاري أحمد شايع ال غانم6939******

العويقيلهاخصائي مختبرمشاري سودي مخلد العنزي4727******

الجوفطبيب مقيممشاري عابر بن فرحان العنزي8310******

الدوادمىطبيب مقيممشاري عبدالرحمن صالح العبدالواحد9490******

جدهاخصائي وبائياتمشاري عبدهللا بن سليم الحربي1051******

الخاصرهطبيب مقيممشاري عبدهللا حمد الوتيد3459******

جازانطبيب مقيممشعل خالد مرزوق العتيبي4380******

الجوفاخصائي اشعةمشعل سعدي بن سلمان الرشيدي5592******

الدوادمىطبيب مقيممشعل صباح بن عبدهللا الحربي0203******

المجمعهاخصائي مختبرمشعل عبدهللا ابراهيم الطريقي6150******

الرياضاخصائي عالج تنفسيمشعل محسن احمد زريعي6326******

الدوادمىاخصائي اشعةمشعل محمد عبدهللا العتيبي1909******

الكاملطبيب مقيممشعل مستور بن ستر السلمى3970******

الليثطبيب مقيممشعل يحيى صالح الطويرقي7693******

الرياضاخصائي تمريضمصطفى أحمد بن عبدهللا الماجد6422******

الطائفطبيب مقيم اسنانمصطفى برهان محمد ادريس5208******

حفر الباطنطبيب مقيممصطفى سعيد بن مكي المحاسنه1963******

جازانطبيب مقيممصطفى عبدهللا ابراهيم النعمان8423******

الخرجطبيب مقيممصطفى محمد بن احمد الوصيبعى5834******

الرياضاخصائي مختبرمصطفى محمد بن حبيب األصيل0780******

الخرمهطبيب مقيم اسنانمصعب حسن عبدهللا جديبا9262******

دومه الجندلطبيب مقيممصعب فهد بن عايد الريس0093******

موققطبيب مقيم اسنانمعاذ أحمد براهيم الصايغ4792******

الدوادمىطبيب مقيم اسنانمعاذ خالد بن قطنان العتيبي4755******



تثليثاخصائي عالج تنفسيمعاذ عبدالرحمن بن عمر الملحم5956******

الجعلهطبيب مقيممعاذ عبدالعزيز ناصر السويد7674******

قصيباءطبيب مقيممعاذ عبدهللا ابراهيم الحجيالن0015******

خميس  مشيطاخصائي اجتماعيمعاذ فهد بن ماجد العتيبي5330******

تبوكطبيب مقيممعاذ محمد سيداتي الشنقيطي9542******

الحسوطبيب مقيممعاذ مهنا مفرج الرحيلي8055******

الجوفطبيب مقيممعتز خلف مخلف المفرح7421******

عريعرهطبيب مقيممعتز عيد بن جمعه النعيمي9095******

جازاناخصائي وبائياتمعتصم فهد محمد حكمي9734******

الرياضطبيب مقيممعن احمد عبدهللا السعيد6119******

يبرينطبيب مقيممقداد عبداالله بن عبدهللا القيصوم7576******

الرياضطبيب مقيممناحي حضرم مناحي الدوسري1837******

جازاناخصائي وبائياتمناع يحيى علي السيد4291******

القنفذهاخصائي مختبرمنصور احمد علي حدادي5225******

مكةالمكرمةاخصائي عالج تنفسيمنصور بن سلطان بن محمد مجرشي1181******

الرياضاخصائي وبائياتمنير سالم منير المعبدي3403******

الغزالةطبيب مقيم اسنانمهدى محمد بن احمد الوصيبعى8930******

عرعراخصائي وبائياتمهنا سعيد بن صالح الخديدي0111******

مكةالمكرمةطبيب مقيممهند خالد مصطفى رجب1959******

بلجرشىصيدلىمهند سريج بن حسين المالكي1704******

الرياضطبيب مقيممهند صالح بن علي العواد1529******

الجوفطبيب مقيممهند عازم غريب العنزي0983******

تبوكطبيب مقيممهند عبدالرحمن محمد الصخيري2848******

وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانمهند عبدهللا عبدالرحمن العوين6920******

بريدهاخصائي عالج طبيعيمهند على صالح الحميده1221******

بريدهطبيب مقيمموسى جديد سعود العنزي2747******

العيدابياخصائي وبائياتموسى حسين عيسي بزاري5669******

جازانطبيب مقيمموسى سليمان مفرح غزواني7203******

حائلاخصائي اطراف صناعيةموسى عبدهللا حميدان المطرفي0143******

العارضهاخصائي اشعةموسى قاسم بن يحيي معيني5158******

جدهطبيب مقيمموسى محمد عبدالخالق القرني7762******

بلجرشىاخصائي اجتماعيموسي عايض محمد نجعي9537******

جازانطبيب مقيممؤمن هادي بن شوعي شوك9002******

الجبيلطبيب مقيممؤيد حيدر بن علي آل جلود3702******

القنفذهطبيب مقيممؤيد عبدهللا حسين ابوالجدايل8249******

الطائفطبيب مقيم اسنانميثم حسن علي العالسي3523******

خباشاخصائي مختبرنادر بشير بن محمد العنزي4220******

الرياضاخصائي تمريضنادر صالح علي المطيري9805******



شواقطبيب مقيم اسنانناصر حسن علي مسودي8615******

ثريباناخصائي اشعةناصر صالح عبدالرحمن العبيالن5412******

القيصومهطبيب مقيم اسنانناصر محمد بن ابراهيم المدن4812******

بيشهطبيب مقيم اسنانناصر محمد علي الشهراني4731******

القرياتاخصائي تأهيل حرفيناصر محمد عمر السحيباني4920******

مكةالمكرمةطبيب مقيمناصر مسفر سفر الحارثي3510******

الجوفطبيب مقيمنافع حمود نافع العنزي0271******

رفحاءاخصائي اجهزة طبيةنافع مفيد نافع الشخص3564******

عرعراخصائي تأهيل حرفينايف جميل بن عايش العنزي2691******

شرورهطبيب مقيم اسناننايف دهيبش بن دوخي الحارثي7557******

سميراءطبيب مقيم اسناننايف صالح بن سليمان العصيلي9255******

عرعرصيدلىنايف صالح عبدالرحمن القضيبي0404******

احدالمسارحهطبيب مقيمنايف عبدالمجيد علي رفاعي4636******

الرياضاخصائي تمريضنايف عوض ابرهيم العتيبي5363******

الوديعهاخصائي مختبرنايف مانع بن محمد ال عقيل3142******

الطائفطبيب مقيمنايف محمد بن احمد هوساوي7583******

المدينةالمنورةطبيب مقيمنايف محمد عاشور عثمان8706******

عقله الصقوراخصائي وبائياتنايف مشعل رمضان المالكي1858******

تربهطبيب مقيم اسناننجم عقاب تركى العتيبي0823******

االحساءاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبنشأت شاكر احمد منشى9478******

القرياتاخصائي وبائياتنواف احمد شوعي حجاجي9917******

الربوعهاخصائي وبائياتنواف سلطان محمد نجمي5734******

القنفذهطبيب مقيم اسناننواف علي سليمان الهزاع0216******

بني عمروطبيب مقيمنواف محمد علي العمري8724******

الرياضطبيب مقيمنواف نزار حامد العامري0488******

الجبيلطبيب مقيمهادى عبدهللا صالح العسكر0493******

الحائططبيب مقيم اسنانهاشم بن غازي بن هاشم غازي0781******

الرياضطبيب مقيمهاشم علي بن صالح السلمان7924******

مكةالمكرمةطبيب مقيمهاشم محمد بن ابراهيم بن سمان9679******

الرياضطبيب مقيمهاني احمد بن صالح العبدهللا9264******

الدمامطبيب مقيمهاني جاسم بن احمد الرمضان6398******

الرياضاخصائي وبائياتهاني محمد بن حمد القرشى8387******

الدمامطبيب مقيمهاني موسى بن احمد الخلف5726******

تبوكطبيب مقيمهتان فؤاد ابن محمد على4297******

المدينةالمنورةطبيب مقيمهشام زهير عثمان عجاج4682******

جازاناخصائي وبائياتهشام عبدهللا حسين مجربي8848******

نجرانطبيب مقيم اسنانهشام عبدهللا سليمان التويجري2294******

الرايسطبيب مقيمهشام منصور محمد الحربي8624******



عنيزهطبيب مقيمهالل جارهللا محمد الحارثي3273******

حائلطبيب مقيمهيثم أحمد عثمان النعيس2574******

حائلطبيب مقيمهيثم سمير عبدالعزيز العنزي1427******

الرياضطبيب مقيمهيثم شايع بن علي الشايع8699******

الباحهطبيب مقيم اسنانهيثم عبدالرحمن بن احمد الغامدي2594******

الخرمهطبيب مقيم اسنانهيثم فيصل بن محمد الغربي5852******

جدهطبيب مقيموافي محمد علي المطوع2348******

رابغطبيب مقيم اسنانوائل عبدالحميد عبدالرحمن مرشد6564******

رابغطبيب مقيموائل عوض بن سليمان الحجيلي7100******

جدهطبيب مقيموحيد عبدهللا غرم هللا الزهراني3228******

الليثطبيب مقيموسام حسن بن يوسف فطاني4736******

الطائفطبيب مقيم اسنانوسيم غازى سمران الحربى2504******

صامطهاخصائي وبائياتوسيم وحيد يحي زاهر8241******

المدينةالمنورةطبيب مقيموالء علي نواوى فلمبان4965******

الحائططبيب مقيم اسنانوليد ابراهيم صالح الفضل4893******

بالد رجال المعطبيب مقيموليد حسن أحمد آل عبدالهادي8063******

نجرانطبيب مقيم اسنانوليد حسين علي الوادعي6164******

جازاناخصائي وبائياتوليد خالد علي درويش9628******

المدينةالمنورةاخصائي وبائياتوليد عبدهللا بن عبدربه الفضلى5223******

المدينةالمنورةطبيب مقيموليد عصام بن عبدالسالم ال صالح2078******

تنومهطبيب مقيموليد علي فهران الشهري0578******

اضمطبيب مقيموليد عيد بن عايض الردادي3559******

حفر الباطناخصائي اشعةوليد فيصل مطر المطيري2365******

المدينةالمنورةطبيب مقيموليد محمد فيصل تفاحه6935******

عنيزهاخصائي عالج طبيعيياسر رزيق مريزيق الرحيلي4179******

ابهاطبيب مقيمياسر ظافر بن علي الشهراني0203******

جازانطبيب مقيمياسر عبدالعزيز ابراهيم زكري6637******

حائلطبيب مقيمياسر عبدهللا بن طالع الحربي4479******

الرياضطبيب مقيمياسر عبدهللا محمد باداود8560******

الرياضطبيب مقيمياسر منصور حسن الرفاعي3096******

خباشاخصائي مختبريحى ابراهيم جبران صميلي3562******

رابغطبيب مقيميحي امين يحى كردى4142******

جازاناخصائي وبائياتيحي هادي حاج مدخلي9839******

جازاناخصائي وبائياتيحيي احمد يحي صيرم4792******

قصيباءطبيب مقيميزيد ابراهيم بن صالح العمر1766******

جازانطبيب مقيميزيد حمود مستور الطويرقي3469******

عرعرطبيب مقيم اسنانيزيد سامي بن عبدالرحمن التركي6375******

جازاناخصائي فيزياء طبية غيرطبيبيزيد صالح عيضه المالكي8804******



طبرجلاخصائي عالج تنفسييزيد فهد مخيضير المغامسي1708******

الرياضطبيب مقيميزيد ناصر هذال الهذال3117******

الرياضطبيب مقيميزيد نوح بن عيسى الموسى9551******

الباحهصيدلىيعقوب يوسف بن عبدهللا العطيه1374******

البطحاءمدير مركز رعاية صحية اوليةيوسف احمد خنيفس الثبيتي1701******

جوطبيب مقيميوسف احمد يوسف خليفه4845******

الرياضاخصائي اشعةيوسف حماد حميد الشمري1240******

جدهاخصائي وبائياتيوسف رزق بن حمود السلمي7622******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانيوسف زكريا صبحي حبيب1543******

المدينةالمنورةطبيب مقيميوسف عبدالعزيز محمد اخميمي8574******

الطائفطبيب مقيميوسف عبدالملك علي السليماني2787******

بيشهطبيب مقيم اسنانيوسف عبده علي قحل7496******

اضمطبيب مقيم اسنانيوسف قاسم يحى الفيفي3220******

حائلطبيب مقيم اسنانيوسف محمد احمد عسيري4820******

عرعراخصائي اطراف صناعيةيوسف محمد حامد الجهني7590******


