
المقرالوظيفةاإلسمالهوية الوطنية مشفر

مكةالمكرمةاخصائية تمريضابتسام عثمان ابراهيم برناوي8628******

طريفاخصائية تمريضابتسام محمد مقبل الحازمي0216******

جازانطبيب مقيمابتهال حسن علي هادي2761******

مكةالمكرمةطبيب مقيمابتهال سعد بن سعيد الصاعدى5938******

تيماءاخصائية تمريضابتهال صالح احمد الخيبري7832******

حائلطبيب مقيم اسنانابتهال علي حسين الساده3530******

الباحهصيدلىابتهال قاسم محمد آل حبيب7385******

الطائفطبيب مقيم اسنانابرار تركى احمد فقيه1448******

االحساءاخصائي فيزياء طبية غيرطبيبابرار طاهر بن احمد البرناوى5526******

الوجهاخصائية مختبرابرار عابد بن عبدهللا سليماني5524******

طريفاخصائية تمريضابرار علي بن صالح الزواد9654******

الموسمطبيب مقيم اسنانابرار محمد علي عبده2886******

طريفاخصائية تمريضابرار مساعد مرشد العتيبي3974******

اضمطبيب مقيم اسنانابرار يوسف حمزه جوهري7776******

طريفاخصائية تمريضاحترام بنت علي بن حماد الرويلي9993******

عرعراخصائية عالج طبيعياحسان حسن بن عبدهللا المال1303******

طريفاخصائية اشعةاحالم الحسن احمد المقعدي1722******

شرورهاخصائية تمريضاحالم علي احمد عسيري2766******

الرياضطبيب مقيماروى زياد بن عبدهللا الرميح7175******

طريفاخصائية تمريضاروى سعيد سعد الزهراني4958******

الكاملطبيب مقيماروى سليمان بن سالم الحربي3191******

القنفذهطبيب مقيم اسناناريج عويض سعيد الحربي1006******

الهنديهطبيب مقيماريج محمد ذعار العمري6916******

القنفذهصيدلىاريج محمد عبدهللا الشريف8054******

جازانطبيب مقيم اسنانازهار عبدهللا قاري سمرقندي4833******

حفر الباطنطبيب مقيماسراء احمد بن حسين آل سعيد5266******

شرورهاخصائية مختبراسراء حسين صالح القرني3189******

غميقهطبيب مقيماسراء عبدالحفيظ بن ابراهيم اخون قشقرى7053******

ابو عريشطبيب مقيماسراء محمد عمر السيد2737******

خيبراخصائية اشعةاسرار عبدهللا نشمي الجهني0166******

بلجرشىطبيب مقيماسرار غرم هللا علي الزهراني7072******

الرياضاخصائية مختبراسماء باشا محمد ابوناجى0070******

الباحهطبيب مقيماسماء سالم بن عويض المسعودي2066******

بريدهطبيب مقيماسماء عبدالرزاق عائد العنزي6043******

الرياضطبيب مقيماسماء عبدهللا بن احمد العطاس0202******

مكةالمكرمةطبيب مقيماسماء عبدهللا بن عوض هللا االحمدى4375******

حبونااخصائية مختبراسماء عيضه على خزاعى6498******



االحساءطبيب مقيماسماء محمد بن عبدالمحسن العمران3935******

الرياضطبيب مقيماسماء منديل سلطان المنديل9378******

السليمىطبيب مقيماسماء وادي زيد الشمري2666******

بريدهطبيب مقيماسيل على بن عبدهللا السعيد7114******

تبوكطبيب مقيماضواء سعود دامث الرويلي4891******

حقلاخصائية اشعةافراح حمد نفل الحربي1572******

الطائفاخصائية تمريضافراح ظافر حمد الشهراني2845******

بريدهاخصائية تمريضافنان صالح قاسم القاسم8747******

المخرماخصائية تمريضافنان عبدهللا محمد العتيبي0504******

الرياضطبيب مقيماالء احمد سعيد باغزال2470******

البظاظهطبيب مقيم اسناناالء توفيق ابراهيم الباللى8705******

الوجهاخصائية مختبرالبندري عبدالهادي سفران الزايدي8908******

نفيطبيب مقيم اسنانالبندري نايف عمر بن ربيعان9873******

بيشهطبيب مقيم اسنانالجوهرة أحمد عبدالرحمن الفقيه9055******

تيماءاخصائية اشعةالجوهره سعود ابن عوض المطيري5663******

عرعرطبيب مقيم اسنانالجوهره فيصل ابن قاسم علوي9632******

مغيراءطبيب مقيم اسنانالجوهره فيصل عبدالمحسن العيدان4701******

البدعطبيب مقيم اسنانالجوهره وليد عيسى السعدون8452******

الجبيلطبيب مقيم اسنانالحوراء عبدالمحسن بن عبدهللا الشيخ1817******

جازانطبيب مقيمالعنود احمد حسين مساوى2291******

عرعراخصائية اشعةالعنود سعد مطر الشمري9237******

الباحهاخصائية تمريضالعنود علي بن عبدهللا الزهراني5820******

الدوادمىطبيب مقيم اسنانالعنود محمد عبدالرحمن المديميغ1024******

الخانقطبيب مقيم اسنانالعنود مفلح زيدان العازمي8774******

طريفاخصائية تمريضالنايفه نزال بن ختام الرويلي2747******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانالهام عبدالرب ابوبكر القحطاني9494******

طريفاخصائية تمريضالهام عبيد سالم الجهني9709******

الدماماخصائية تخديرالهام عطاهللا بن محيسن العنزي0791******

املجاخصائية اشعةالهنوف سعود ابن عوض المطيري5655******

القنفذهاخصائية تمريضالهنوف علي بن قاسم الشقيفي9599******

عرعرطبيب مقيم اسنانالهنوف ناجي محمود البلوي1585******

بيشهاخصائية اشعةالهنوف يحيى علي االحمري2876******

البدعطبيب مقيماماني حامد حسن سوقي8098******

مكةالمكرمةطبيب مقيماماني عبدهللا بن مرزوق الحربي5361******

محايل عسيراخصائية تمريضاماني علي محمد عسيري3531******

نجراناخصائية تمريضامجاد دبيس محمد البيشي3016******

الباحهاخصائية تمريضامجاد عبدالعزيز ابراهيم الزهراني1631******

عنيزهاخصائية عالج طبيعيامجاد عبدهللا ابراهيم السنان3072******



جدهاخصائية تمريضامجاد محمد عروان آل المونس8309******

ثلوث حسوهطبيب مقيم اسنانامل احمد محمد الزيداني0125******

طريفاخصائية تمريضامل جابر يحي دوش5359******

جازاناخصائية اشعةامل منصور حسن عجيبي3153******

المجاردهاخصائية تمريضامنه عامر اسماعيل عسيري3370******

جدهاخصائية تمريضامنه عبدالرحمن بن محمد جمبي5779******

جدهاخصائية تمريضامنه عرار حسن القبي1205******

جازاناخصائية تمريضامنه هادي محمد حفظي5246******

الباحهطبيب مقيماميره عبدهللا احمد الزهراني0244******

عرعرطبيب مقيم اسناناميمه ناصر بن عبدالغالب القحطاني5616******

الطوالاخصائية اشعةامينه عبدالمحسن بن مكي آل انصيف4063******

اضمطبيب مقيمامينه فوزي سعود الفالح8448******

الرسطبيب مقيمانتصار عبدهللا سليمان الجميل9080******

طريفاخصائية تمريضانتصار عياد بن بنيان العنزي9860******

عرعراخصائية تغذيةانوار دهل عبدهللا الحربي5500******

رابغطبيب مقيمانوار عبدالباسط بن طاهر هوساوي9803******

حبونااخصائية مختبرانوار فهد بن حسين العبدلى8669******

خباشاخصائية تمريضايات سعيد عبدهللا عسيري3695******

طريفاخصائية تمريضايات عدنان ابن عيسى البحراني8414******

ابو عريشطبيب مقيم اسنانايثار حسين محمد مشيخي8478******

وادي ترجصيدلىايالف صابر عبدالرحمن فارسي5271******

طريفاخصائية تمريضايالف فيصل بركي العصيمي8333******

عرعرصيدلىايمان ابراهيم عبدرب الرسول آل عبدرب النبي1966******

بريدهطبيب مقيمايمان احمد بن حسن آلعبدرب الرسول0684******

يدمهاخصائية مختبرايمان أبراهيم شادلي سحله2663******

طريفاخصائية تمريضايمان بنت عبدهللا بن حسين العبدهللا6468******

الطائفطبيب مقيم اسنانايمان بنت محمد بن عيسى البشر5574******

بالد رجال المعاخصائية تمريضايمان حسين محمد آل درهم8606******

االحساءطبيب مقيمايمان سعد علي الظفير8106******

الجبيلطبيب مقيمايمان عبدالكريم بن حسن المحاسنه7124******

االحساءطبيب مقيمايمان عبدالمنعم بن حسين الشيخ1069******

بدراخصائية اشعةايمان محمد عبدهللا العيدان1179******

الدوادمىاخصائية اشعةايمان نايف ضاوي العتيبي1065******

طريفاخصائية تمريضأ فنان حمدان حمدي العوفي5231******

حائلطبيب مقيمأبرار علي بن صالح العوامي8755******

رفحاءاخصائية عالج طبيعيأبرار محمد جروح العنزي8468******

طريفاخصائية اشعةأثير محمد بن سعيد عسيرى2465******

حائلطبيب مقيمأحالم سعود مرزوق الرشيدي7039******



طريفاخصائية تمريضأحالم فهد مونس الرويلي3808******

بريدهصيدلىأروى ابراهيم بن علي آل مغيره1186******

الكاملطبيب مقيمأروى عطيه سعيد المالكي4020******

المدينةالمنورةاخصائية اشعةأروى ناصر سالم السبيعي1307******

الجوفاخصائية مختبرأريج عبدهللا التخ العنزي3437******

بيشهطبيب مقيم اسنانأريج علي بن محمد الحداد4052******

املجاخصائية تمريضأسراء عبدالعزيز منصور معوض1230******

الليثاخصائية تمريضأسرار علي عباس الخيبري0128******

الوجهاخصائية تمريضأسماء أنور عثمان شحاته4435******

نجراناخصائية تمريضأسماء حسن محمد الفيفي7545******

بريدهطبيب مقيم اسنانأسماء سليمان محمد الجبالي4615******

تبوكطبيب مقيمأسماء ماجد عواد الحميد7066******

جدهطبيب مقيمأسماء محمد علي الشهري2700******

جدهطبيب مقيمأسمهان محمد علي الشهري2718******

عرعراخصائية تمريضأشواق عبدالهادي شايز الرويلي3046******

المهداخصائية اشعةأشواق موسى محمد الحمزي5217******

السليمىطبيب مقيمأفنان حسين بن أحمد آل الشيخ علي6231******

عرعراخصائية تمريضأفنان خشمان مطر الحربي9432******

شرورهطبيب مقيم اسنانأفنان فوزى علي خليل7597******

جازانطبيب مقيم اسنانأفنان محمد على ال معدي0187******

ظهران الجنوبطبيب مقيم اسنانأالء احمد علي باجعفر3801******

رابغطبيب مقيمأالء عبدالحميد عمر السماحي8018******

صامطهاخصائية تمريضأالء هادي ابراهيم خرمي4487******

الطوالطبيب مقيمأم كلثوم محمد علي مسملي7815******

ابهاطبيب مقيمأمامه عبده بن محمد ابوديه3642******

حفر الباطناخصائية اشعةأماني بنت احمد بن محمد الصفواني5665******

عفيفاخصائية تمريضأماني حمد محمد الحسون1934******

نجراناخصائية تمريضأماني مصلح علي مسملي1781******

عرعراخصائية تمريضأمجاد عايش عبدهللا العنزي9507******

طبرجلاخصائية تأهيل حرفيأمجاد عياده عفات العنزي3610******

المجاردهاخصائية تمريضأمجاد مصطفى محمد أل مطري0661******

طريفاخصائية تمريضأمجاد ناصر احمد الدوسري5980******

الحفيرهطبيب مقيم اسنانأمل سامي صالح افندي0343******

املجاخصائية تمريضأمل سعد سليم الجهني4168******

لبناخصائية اشعةأمل عبدهللا حسين شامي4923******

سراه عبيدهاخصائية تمريضأمل عبدهللا محمد عسيري4718******

الدماماخصائية تمريضأمل علي بن حسن آل زاهر7969******

نجرانطبيب مقيم اسنانأمل علي محمد مغدي0017******



الجوفطبيب مقيم اسنانأمل فالح الفي الشراري0796******

عرعراخصائية عالج طبيعيأمل قياض مطالن الرويلي5207******

بلجرشىاخصائية تمريضأمل محمد غانم القرني6838******

الشقيقاخصائية تمريضأمل مطر متعب الرويلي0852******

المجاردهاخصائية تمريضأمنه محمد هيازع البارقي1817******

نجراناخصائية تمريضأمواج ظافر محمد القحطاني9691******

الوديعهاخصائية عالج طبيعيأميره عجيب عبدهللا بن عجيب9995******

بريدهطبيب مقيمأنفال ابراهيم بن عبدهللا الصالحي2395******

المذنباخصائية تمريضأنهار صالح منصور الزغيبي4774******

املجاخصائية تمريضأنوار عبدهللا حميد الجهني7576******

الخفجىطبيب مقيم اسنانأنوار علي بن حسن آل رمضان3036******

حفر الباطناخصائية تمريضأيات عبدالجليل بن حسن آل آوال3597******

بلجرشىاخصائية اشعةأيمان علي محمد القحطاني1449******

جدهطبيب مقيمأيمان محمد عطيه الرفاعى2426******

طريفاخصائية تمريضآالء بندر عيد العتيبي1335******

تربهطبيب مقيم اسنانآالء سامي وليد الفلسطيني3930******

عرعراخصائية اشعةآالء عبدالرحمن احمد مريع9251******

العالطبيب مقيم اسنانآالء عبدهللا عبدالعزيز الدوس3674******

العيساويةاخصائية اشعةآالء محمد عبدهللا الشهراني1325******

الرياضاخصائية اشعةآآلء محمد عبدالعزيز الفهد9911******

الخرجاخصائية تمريضآمال احمد بن سالم الزهراني5825******

الدوادمىاخصائية نفسيةآيات حسين بن عباس المير4276******

طريفاخصائية تمريضبتول اسعد بن مهدي الطويل4876******

ابوراكهصيدلىبتول صادق بن تقي الفرج4724******

الجوفاخصائية تأهيل حرفيبتول عايش بن عبدهللا المنديل1111******

رابغاخصائية تمريضبدور راشد ضفيدع الجهنى5608******

المهداخصائية اشعةبدور عبدالعزيز عبدهللا النعماني4728******

عرعراخصائية اشعةبدور محمد نيتول العنزي2683******

عرعرصيدلىبشاير خميس سويلم الشمري2680******

الجوفصيدلىبشاير علي هادي السعيد7978******

اوثالطبيب مقيم اسنانبشاير مرزوق بن علي الرشيدي3768******

اضمطبيب مقيم اسنانبشائر عبدهللا الماص السعود1537******

الرياضطبيب مقيمبشائر محمد مصطفي الوسيه4647******

عرعرطبيب مقيمبشائر منيف مطر السلمي0487******

عرعرطبيب مقيمبشرى خميس معجون العنزي4309******

تبوكاخصائية اشعةبنان حسن حاتم ابكر9028******

المدينةالمنورةاخصائية تأهيل حرفيبنين طاهر بن سعود الحداد6632******

الوجهاخصائية اشعةبيان ابراهيم محمد حكمي5995******



الباحهاخصائية عالج طبيعيبيان حمد محمد خميس9128******

الدوادمىاخصائية نفسيةبينه موفق بن صالح المري4175******

عرعرصيدلىتذكار مبارك محمد المرعي9575******

حفر الباطنطبيب مقيمتسنيم حسين بن علي العلي2739******

الرياضطبيب مقيمتسنيم علي أحمد راشد5520******

جازانطبيب مقيم اسنانتسنيم محمد علي جلي1294******

نجرانطبيب مقيم اسنانتغريد بنت طاهر بن علي المعني6162******

االحساءاخصائية مختبرتقى ابراهيم بن جعفر صليل5799******

نجراناخصائية عالج طبيعيتهاني سالم بن علي الغامدي0903******

الليثطبيب مقيمتهاني سليم حمدان السناني1760******

بريدهاخصائية تمريضتهاني سهيل عون هللا المطيري9946******

حائلطبيب مقيم اسنانتهاني محمد صالح الجمعه1761******

الدوادمىاخصائية اشعةتهاني محمد عثمان حكمي4609******

نجراناخصائية اشعةتهاني محمد علي ال حموض1451******

بيشهاخصائية مختبرتهاني مطلق مسحل الزايدي4262******

ابو عريشطبيب مقيمتهاني ناصر علي بهكلي5658******

عرعراخصائية تمريضثروه محمد بن جوبان الرويلي7636******

المدينةالمنورةطبيب مقيمجمانه احمد بن محمد عبدالرحمن1999******

عرعراخصائية تمريضجمانه سلمان حسين الكويتي3392******

طريفاخصائية تمريضجميل علي عبدهللا الحارثي7074******

المهداخصائية اشعةجميله عاطف عبدهللا برمه0777******

ام عشرطبيب مقيم اسنانجنان عبدالواحد بن مهدي الزين5982******

بلجرشىصيدلىجواهر بنت سالم بن عيسى الدريهم8786******

جازاناخصائية تأهيل حرفيجواهر بنت فوزي بن حامد الرويلي0219******

طريفاخصائية تمريضجواهر ثامر عايد الرويلي9928******

صامطهاخصائية اشعةجوله محمد فتحي نجعي2039******

تثليثصيدلىجوهره مبارك هذال القحطاني5858******

جدهاخصائية مختبرحسناء عبدالرزاق عبدالمجيد مازي8783******

الرياضطبيب مقيمحسون حمزه عبدهللا الحيدري2325******

طريفاخصائية تمريضحشمه عذال محمد الرويلي9117******

عرعراخصائية تمريضحصه حمود عوض العنزي2316******

بلجرشىاخصائية تمريضحصه حمود مفلح الحارثي2029******

جازانطبيب مقيم اسنانحصه هاشم علي القاسمي4371******

عرعراخصائية تمريضحكيمه سويلم حماد الحويطي6808******

االحساءاخصائية تمريضحليمه بنت أحمد بن محمد المغاسله7387******

ابهااخصائية تغذيةحليمه سعيد بن علي العباس2693******

عرعراخصائية تمريضحميده متروك سويهج الرويلي5335******

الدماماخصائية تمريضحنان حسن بن يحيا آل ماجد0713******



املجاخصائية مختبرحنان حسين بن ناصر مساوى3332******

القرياتطبيب مقيمحنان عبدالوهاب محمد الحواج7577******

املجصيدلىحنان كمال احمد الشرعبي6444******

جازانطبيب مقيمحنان مثقب احمد معشي7784******

احد بني زيداخصائية تمريضحنان يحي ابراهيم غنيمي5966******

الرياضطبيب مقيمحنين احمد محمد الشريف0100******

المذنبطبيب مقيم اسنانحنين صالح عبدهللا العثيم8674******

بيشهطبيب مقيم اسنانحنين صبري حسن سمنودي9706******

جدهطبيب مقيم اسنانحنين عبدهللا بن حسن حوذان6220******

الطوالطبيب مقيمحنين مفلح محمد القحطاني0470******

بريدهطبيب مقيمحور محمد بن عبدهللا العبيسي1373******

القرياتطبيب مقيمحوراء حسين بن عبدهللا السالم2909******

الرياضطبيب مقيمحوراء سلمان بن علي بن معن8087******

البدائعصيدلىحوراء فؤاد بن علي المبشر9234******

جدهطبيب مقيمحوريه فاروق عثمان ابوشوشه4338******

طريفاخصائية تمريضحياه محمد دغيم الرويلي7996******

ابقيقاخصائية تمريضخديجه بنت هاني بن علي أمسلم4294******

بيشهطبيب مقيم اسنانخديجه سمير بن أحمد آل عبدرب الرضا5178******

احدالمسارحهطبيب مقيمخديجه عبدهللا احمد نجمي9597******

قلوهاخصائية اشعةخديجه عمر حسني الشقيفي1960******

املجاخصائية مختبرخديجه محمد عبدهللا حمدي1876******

محايل عسيرطبيب مقيمخديجه محمد قاسم مشهور8910******

بريدهاخصائية اشعةخزامى صالح بن حمد العليان5111******

محايل عسيراخصائية تمريضخلود احمد عبدهللا عسيري4907******

طريفاخصائية تمريضخلود حسن عبدالعزيز الجهني8040******

املجاخصائية تمريضخلود حماد بشيبش الجهني3419******

الرياضاخصائي عالج تنفسيخلود علي بن حسن آل محمود1738******

الحمنهاخصائية اشعةخلود محمد عبدهللا الدوسري1066******

الجوفاخصائية اجتماعيةخلود مساعد سعيد الحربي8104******

طريفاخصائية تمريضخوله محمد ابراهيم حربي9215******

مكةالمكرمةطبيب مقيمخيريه خالد بن عبدالرشيد كفيه4323******

عرعراخصائية تمريضخيريه صاطم عيد الرويلي6805******

الرياضاخصائية مختبردارين طالل بن محمد ابوالخير5213******

جدهطبيب مقيمدانيا محمدعلي يعقوب التركستاني6634******

مكةالمكرمةطبيب مقيمدعاء ابوبكر بن سالم بابكور5787******

الوجهطبيب مقيم اسناندعاء احمد نوري اليماني9224******

رابغطبيب مقيمدعاء عبدهللا محمد عياش3260******

ضباءاخصائية اشعةدعاء هاني بن يوسف المحيشي9146******



جازاناخصائية تمريضدالل حيان عامر غزواني6708******

نجراناخصائية تمريضدالل سفر ابن محمد القحطاني3854******

طريفاخصائية تمريضدالل صالح جازم الشمري6188******

تبوكطبيب مقيم اسناندالل صالح حمد العيسى8562******

ابهاطبيب مقيم اسناندالل فهد بن ابراهيم السعدون6139******

شرورهاخصائية اشعةدهماء نجيب بن سعيد اليامي9487******

الجوفطبيب مقيمدينا انور عبدالعزيز الجابر5951******

عرعراخصائية تمريضذكرى عبدالغفار بن احمد آل زاهر7381******

تربة الخيالهطبيب مقيمرازان حسين جمعان الزهراني3489******

طريفاخصائية تمريضراويه صالح سليمان البسيس4263******

الرساخصائية تمريضرائده ثاري مرجي الرشيدي4773******

املجاخصائية اشعةربا عبده احمد بركات5315******

بلجرشىاخصائية تغذيةرباب بنت موسى بن علي الحبرتي4161******

حفر الباطنطبيب مقيمرباب محمد بن عبدالمحسن الحسن2426******

الرياضطبيب مقيمربى عتيق بن عاتق الشيخ6740******

صبياءاخصائية تمريضربيعه مبارك محمد الدوسري0835******

طريفاخصائية تمريضرحاب حميد بن شيهان العتيبي9215******

صامطهاخصائية اشعةرحاب سعود محمد عبدهللا2401******

الحناكيهاخصائية اشعةرحاب عايض نخيالن البالدي2744******

نجرانطبيب مقيم اسنانرحاب عماد عمر راضى1431******

طريفاخصائية تمريضرحاب محرج حادث الرويلي3614******

بريدهاخصائية تمريضرحاب محمد زيد الزياده4553******

القرياتاخصائية تغذيةرحمه علي بن حسين الناصر8369******

جدهاخصائية تمريضرحمه علي بن مشني الشمراني4491******

فرسانطبيب مقيم اسنانرزان عبدهللا محمد الحميد6408******

جازانطبيب مقيم اسنانرزان محمد هادي قادري7903******

يدمهاخصائية تمريضرزنه عبدهللا مهدي القحطاني3359******

رفحاءاخصائية تمريضرشاء خليف بن محسن الشمري0303******

فرساناخصائية اشعةرضاب مغبش علي سلطان4538******

ينبعاخصائية اشعةرغد محمد حسين باهارون1427******

مكةالمكرمةطبيب مقيمرغده مجدي شهاب الدين الوراق7779******

نجراناخصائية عالج طبيعيرغيد ابراهيم بن عبدالمحسن العبدالوهاب7902******

الدماماخصائية تمريضرقيه علي بن عبدهللا هويدي4174******

المدينةالمنورةاخصائية اشعةرنا دخيل هللا حمدان الغامدي4427******

الطائفطبيب مقيم اسنانرنا غازى جميل السليماني9071******

الرياضطبيب مقيمرنا فائز بن محمد سعيد المسلم2489******

الحناكيهاخصائية اشعةرنا نشا عبدهللا الوذيناني5672******

المدينةالمنورةاخصائية اشعةرناد طالب علي الشريف1444******



حائلطبيب مقيم اسنانرندا فؤاد محمود مرزا2988******

المهدطبيب مقيمرنيم ماهر بدر المدني9158******

تيماءطبيب مقيم اسنانرهام براهيم بن عبدهللا المقبل5271******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانرهام خالد سالم باعثمان9233******

رفحاءاخصائية نفسيةرهام طالل عبدالرحمن جداوي8378******

االحساءاخصائية تمريضرهام محمد عبدالقادر هوساوى9670******

طريفاخصائية تمريضرهف بنت قطيف بن جمعان االشجعي9948******

الرياضطبيب مقيمرهف خالد عبدهللا الحربي1418******

عرعراخصائية اشعةرهف خالد محمد الحربي3704******

الشملىطبيب مقيم اسنانرهيف عصام بن حسين مطر9271******

ينبعطبيب مقيم اسنانروابي محمود محمد اسكندرانى2010******

الرياضاخصائية تمريضروان جهز بن ضيف  هللا المطيري8472******

بريدهطبيب مقيم اسنانروان خالد عبدالعزيز الخلف0635******

الرياضطبيب مقيمروان رضا بن عبدهللا قاو5720******

طريفاخصائية اشعةروان عايض هادي القحطاني3046******

الجوفصيدلىروان عبدالرحمن بن سلمي الردادي4767******

السليمىطبيب مقيمروان فليح مطلق الرشيدي0397******

الرياضاخصائية اشعةروان محسن بن عبدالكريم المطيري6019******

حفيرة نساحطبيب مقيمروان مزيد عشبان العلوي8641******

الجوفطبيب مقيمروان نواف بن عبدان الرشيدي6724******

املجاخصائية تمريضروان ياسر مسعود الوابصي6273******

الرياضطبيب مقيمرؤى محمد عبدهللا عبيدهللا1836******

الوجهاخصائية نفسيةرؤى محمدعلي احمد السيد0734******

جدهاخصائية تمريضريم احمد عبدهللا الخيبري9441******

قفارطبيب مقيم اسنانريم سالمه سعد العنزي5740******

ينبعاخصائية اشعةريم عبيد مانع العنزي7323******

االحساءاخصائية مختبرريم علي بن حسين الصفواني0731******

طريفاخصائية تمريضريم كماده زويني الظفيري4104******

عرعراخصائية تمريضريم مجلي عوده العنزي2722******

عفيفطبيب مقيم اسنانريم محمد ابن خالد الرشيد8826******

الرياضطبيب مقيمريم محمد احمد زارع7385******

الباحهاخصائية عالج طبيعيريما رياض طالل الفرج3044******

ينبعاخصائية عالج طبيعيريهام عبدهللا عنبر العنبر6473******

بريدهاخصائية تمريضريود هالل عبدهللا الحمادي8785******

محايل عسيراخصائية تمريضزاهيه حسين محمد ال مصعيب9462******

نجراناخصائية تمريضزرعه يحي جابر عسيري8770******

الدمامطبيب مقيمزهراء بنت محمد بن علي العلوي3360******

ينبع النخلاخصائية اشعةزهراء جبريل ابوالقاسم شرواني6962******



بيشهاخصائية تمريضزهراء حسين بن ابراهيم القطان7452******

الوديعهاخصائية مختبرزهراء زكي بن سعيد العمران5528******

نجراناخصائية تمريضزهراء عامر بالقاسم البارقي2910******

طريفاخصائية تمريضزهراء عبدالغني بن سعيد الفردان3249******

بيشهطبيب مقيمزهراء محمد بن حسن آل محسن9379******

القنفذهطبيب مقيمزهراء مدن بن حسن الحداد9808******

بيشهصيدلىزهره حسين بن علي بوحسون1262******

نجراناخصائية تغذيةزهره عبدالمحسن بن عبدهللا العيسى5728******

طريفاخصائية تمريضزينب جاسم بن حسن الغانم6006******

الدماماخصائية تمريضزينب حسن بن رسول القطري1878******

نجراناخصائية مختبرزينب حسن بن مهدي العسيف1822******

الوجهاخصائية تغذيةزينب حسين بن علي القطان8906******

االحساءاخصائية تمريضزينب زهير بن احمد الحدب7469******

الطائفاخصائية تمريضزينب عباس بن علي مشيقري0770******

هدبانطبيب مقيمزينب عبدالجبار بن محمدحسين آل حمود9378******

الرياضطبيب مقيمزينب عبدالهادى بن علي ال عبدالرحيم6085******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانزينب ماجد بن سلمان الساده9919******

تبوكطبيب مقيمزينب متعب محمد العنزي9635******

االحساءطبيب مقيمزينب محمد بن معتوق التريكي9762******

صامطهاخصائية تمريضزينب محمد عيسى عيسى1951******

المدينةالمنورةصيدلىزينب محيسن محيميد المعيرفي2559******

الرياضطبيب مقيمزينب يونس بن ادريس الفالته2440******

ثاراخصائية اشعةزينه مشبب بن سعيد العضاضي0011******

الرياضطبيب مقيمساجدة احمد بن حسن بزبوز8805******

عرعرطبيب مقيمساجده حسن بن علي المشيخص2205******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانساره بنت احمد بن جواد العبدرب النبي2517******

الدمامطبيب مقيم اسنانساره حسن بن علي آل مبارك1421******

بيشهطبيب مقيم اسنانساره حسن يحي الراشدي0860******

عرعراخصائية تمريضساره حمد هادي القحطاني2965******

الدوادمىطبيب مقيم اسنانساره خالد ابراهيم المبارك4104******

عرعراخصائية تمريضساره سعود عوده المرواني2619******

جدهطبيب مقيمساره سمير محمدرشيد رضوان2009******

قبقاباخصائية تمريضساره صالح بن عيد البلوي4668******

االسياح بالقصيماخصائية تمريضساره عباد عبيد الصبحي9387******

الرياضطبيب مقيمساره عبدالعزيز علي النفيسي8997******

االفالجاخصائية اشعةساره عمر صالح الصيعري8985******

تبوكاخصائية اشعةساره عيد عثمان العنقري1023******

نجراناخصائية تمريضساره محسن جبريل عثاثي3915******



الرياضطبيب مقيمساره محمد عبدهللا البشر2870******

باللحمرطبيب مقيم اسنانساره محمد عبدهللا بريدي1323******

جدهطبيب مقيمساره محمدغزالي مهدي سهل0787******

صامطهطبيب مقيمساره يحي عبده حكمي1889******

الحرثطبيب مقيم اسنانساميه مزيد بن محمد هزازي2459******

عرعراخصائية تمريضسجا ابراهيم مسعود المطيري9761******

الرياضطبيب مقيمسجي عبدالعزيز حسين شافعي5733******

اضمطبيب مقيم اسنانسحاب صالح بن حسين فلفالن4196******

طبرجلاخصائية تمريضسحر عبدهللا فيحان الرويلي9367******

طريفاخصائية تمريضسحر عويد سالم الشمري9538******

مزهرهطبيب مقيم اسنانسحر محمد محمد صامطي2332******

بريدهطبيب مقيمسديم عبدالرحمن بن حمد الربيعي5840******

صامطهاخصائية تمريضسعدى علي حسين معيدي4259******

تبوكطبيب مقيمسكينه احمد بن حسين الجشي6969******

تبوكطبيب مقيمسكينه احمد بن حمد السلطان9717******

وادي ترجصيدلىسكينه بنت حسين بن عبدهللا آل معتوق4109******

الرياضطبيب مقيمسكينه حسن بن علي آل زاهر5129******

االحساءطبيب مقيمسكينه حسين بن عبدهللا التاروتي8451******

المجمعهاخصائي عالج تنفسيسكينه عباس بن علي آل شويخ5644******

بقعاءطبيب مقيم اسنانسلسبيل محمد عبدهللا الخليفه2785******

ضريهاخصائية تمريضسلطانه خالد بن سليمان الشنيفي8639******

احد بني زيداخصائية تمريضسلمى مصطفى احمد قناص5146******

خميس  مشيطاخصائية تمريضسلمى يحي علي بن شاهر8459******

طريفاخصائية تمريضسلمي احمد سالم البلوي7649******

العشاشطبيب مقيمسلوى منور جهاد العنزي9717******

الدماماخصائية مختبرسليمه فوزي بن حسين قستي8810******

المدينةالمنورةطبيب مقيمسماح احمد محمد فضل المولى6373******

جدهصيدلىسماح سالم بن صالح باسودان0671******

بلجرشىاخصائية مختبرسماهر سامى بن محمد شقره1896******

الرياضطبيب مقيمسمر مرعي بن علي القحطاني6276******

تبوكاخصائية نفسيةسميره صالح علي مريع9904******

نجراناخصائية تمريضسميره علي مغرم عسيري6879******

جازانطبيب مقيمسميره محمد علي نسيب0471******

احدالمسارحهطبيب مقيمسميه ابراهيم منصور الجديبا0442******

حبونااخصائية مختبرسميه حمود سويلم السريعي6761******

الباحهطبيب مقيم اسنانسميه صالح بن حسين الجبالي7150******

جازانطبيب مقيمسميه علي ابراهيم آل ابراهيم9018******

بلجرشىاخصائية تغذيةسميه عمر بن سعد الغامدي0986******



جدهاخصائية تمريضسناء علي عبده دوش1334******

القرياتاخصائية تمريضسناء مطلق معازر الرويلى0420******

القنفذهطبيب مقيم اسنانسهى ضيف هللا ابن دغيليب العتيبي9539******

الطائفطبيب مقيم اسنانسوسن خالد حسن كاظم9412******

اضماخصائية تمريضسوسن رزيق مرزوق الحربي7647******

الوجهاخصائية اشعةشاهيناز احمد محمد الحازمي2758******

نجرانطبيب مقيم اسنانشائعه محمد صالح الوهيبي4436******

بلجرشىطبيب مقيم اسنانشذا عبدهللا ابراهيم خليصي7813******

الرياضطبيب مقيمشذا محمد حامد سليمان0665******

المدينةالمنورةاخصائي مساعدة طبيب اسنانشذى عمر احمد الدقيل0018******

المخواهاخصائية عالج طبيعيشذى محمد علي الرشيد3229******

طريفاخصائية تمريضشروق ابراهيم احمد نجدي4837******

نجراناخصائية تمريضشروق عايض مشبب عسيري7309******

اضمطبيب مقيمشروق عبدالعزيز محمدآدم الهوساوي9713******

الجديداخصائية تمريضشروق عتيق علي الحويطي7753******

عرعراخصائية تمريضشروق عوده نهار العنزي0602******

عرعراخصائية تمريضشروق غازي شكر الرويلي0316******

عرعراخصائية تمريضشروق مبارك محمد البلوي3904******

عرعراخصائية تمريضشريفه هادي بن محمد الساده6748******

عرعراخصائية تمريضشعاع احمد علي العنزي1485******

طريفاخصائية تمريضشموخ بنت غصاب بن سويد الرويلي7290******

نجراناخصائية عالج طبيعيشموع خلف راشد الكريم8155******

املجاخصائية اشعةشهد ثابت عبدهللا القحطاني8326******

الرياضطبيب مقيمشهد جعفر بن عبدهللا آل سليم9111******

المدينةالمنورةطبيب مقيمشهد سعد بن فائز الحجيلي3374******

طريفاخصائية اشعةشهد عبدهللا بن احمد عسيري3935******

القنفذهطبيب مقيم اسنانشهد محمد علي باحيدره1531******

جدهاخصائية تمريضشهره احمد صالح الشهري5454******

ابو عريشطبيب مقيمشيماء عبدهللا حسين عشوي6107******

طريفاخصائية اشعةشيمه مزيد مفلح العازمي9084******

بلجرشىاخصائية اجتماعيةصالحة حسين بن محمد مجرشي4192******

جازاناخصائية تمريضصالحه جابر مفرح صهلولي8408******

حائلطبيب مقيم اسنانصالحه عبدالعزيز بن تركي التركي2909******

المنجورطبيب مقيمصالحه محمد بن حسن العجمي0030******

الوجهاخصائية اشعةصالحه محمد موسي خرمي6504******

نجراناخصائية تمريضصالحه منصور عايد العازمي7889******

القيصومهاخصائية تمريضصفا جعفر بن حسين آل اعبادي8182******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانصفيه صالح محمد بابيضان4238******



النماصطبيب مقيم اسنانصفيه عبدالرحمن عبدهللا القرني6679******

نجراناخصائية تمريضصينيه احمد موسى الحدري2613******

عرعرصيدلىضحى عمر عبيدهللا الغامدي3173******

طريفاخصائية تمريضضي خالد وادي الظفيري9721******

عرعراخصائية تغذيةطوعه محمد بن علي العوفي4363******

الوجهاخصائية اشعةطيبه يحي محمد معافا3413******

الخرجاخصائية تمريضعائشه صالح بن بديع العتيبي0369******

عرعرطبيب مقيم اسنانعبير بنت محمد بن احمد هوسه2634******

الباحهصيدلىعبير خالد معتوق العرابي7117******

الجوفاخصائية اجتماعيةعبير عبدالغني بن علي عسكر6228******

الرساخصائية تمريضعبير فالح حمدان المطيري0390******

الرياضطبيب مقيمعفاف ابراهيم يحيى شعبي1332******

طريفاخصائية تمريضعفاف خالد وادي الظفيري5991******

نجراناخصائية اجتماعيةعفاف عطيه بن علي الزهراني6397******

عرعرطبيب مقيم اسنانعفاف نايل مطر العبدلي5918******

الدربطبيب مقيمعفراء قاسم ابراهيم خرمي2722******

جدهاخصائية تمريضعفيفه حسن بن حاتم المؤمن4092******

المجمعهاخصائي عالج تنفسيعقيله جعفر بن عيسى آل شوكان1977******

االحساءطبيب مقيمعلويه بنت جواد بن ناصر االحمد6997******

الزرقاخصائية مختبرعلياء عون بن علي آل عبدالوهاب2564******

بلجرشىاخصائية اشعةعليه اسماعيل حسين شماخي8115******

الليثطبيب مقيم اسنانعليه المطهر بن يحي حميدالدين9963******

اضمطبيب مقيمعنود عبدالرحمن بن عبدالكريم احمد9814******

بلجرشىاخصائية تمريضعهد محمد بن عمير الغامدي2170******

الجوفاخصائية تمريضعهد محمد قبيل الرويلي7352******

المذنباخصائية تمريضعهود سليمان بن منصور الجريجير0408******

طريفاخصائية تمريضعهود شايح مقبل العنزي3289******

الرياضطبيب مقيمعهود عايض سعد عسيري9715******

عرعراخصائية تمريضعهود عبيد سميليل العنزي5252******

طريفاخصائية تمريضعهود علي حماد الرويلي3952******

جدهطبيب مقيمعهود عمر فالح القرشي2025******

حقلطبيب مقيم اسنانعهود عواض طماح كحيل3157******

حبونااخصائية تمريضعهود محمد على االسمري4569******

رفحاءاخصائية تمريضعيده خلف بن هليل الرشيدي6970******

قلوهاخصائية تغذيةعيشه على بن جمعان الزهراني8801******

نجرانطبيب مقيم اسنانغاده سعد عيد النجيم0283******

طريفاخصائية اشعةغاده عايض صقر المطيري4675******

املجاخصائية تمريضغاده عبداالله حمزه المعيرفي5034******



الرياضطبيب مقيمغاده عبدالرحمن جابر الثبيتي0537******

عرعراخصائية تأهيل حرفيغاده عبدهللا بن عبدالحميد العيثان5894******

تبوكاخصائية نفسيةغاده عبدالمجيد احمد قمري4394******

المدينةالمنورةطبيب مقيمغاده عواد سعد الجهني3551******

الرياضطبيب مقيمغاده محمد بن سعيد القحطاني8218******

طريفاخصائية تمريضغاليه ملوح مصدر الرويلي3331******

الرياضطبيب مقيمغدى حامد بن داود فطاني1694******

الدوادمىاخصائية اشعةغدير عبدهللا بن احمد البحراني1621******

ثاراخصائية مختبرغدير على بن عبدهللا آل عمار7225******

الموسمطبيب مقيمغدير علي بن موسى شبلي2842******

ضباءاخصائية تمريضغدير عوده بن عواد الصيدالني9579******

مكةالمكرمةاخصائي عالج تنفسيغدير محمد بن علي آل احمد1515******

صامطهاخصائية اشعةغدير ناصر علي الحربي5562******

طريفاخصائية تمريضغرام هليل عوده العنزي1764******

عرعراخصائية تغذيةغريبه صنهات جهز العتيبي6192******

الطائفطبيب مقيم اسنانغزل طاهر محمد عراقي7132******

تيماءاخصائية اشعةغزل مفلح فراج الدوسري0752******

الطائفاخصائية تغذيةغفران ابراهيم سعيد مطران0064******

الباحهاخصائية تغذيةغفران عابد بن عبيد الجابري9465******

المدينةالمنورةطبيب مقيمغفران عبدالحليم بن سليمان ابوداود1157******

الرياضطبيب مقيمغيداء جادهللا حامد باجنيد8164******

الباحهطبيب مقيم اسنانغيداء رجاء ابن هالل الثبيتي3553******

الطائفطبيب مقيم اسنانغيداء مازن حسين سبحى0154******

مكةالمكرمةطبيب مقيم اسنانغيداء محمد صالح السليمان7436******

االفالجطبيب مقيم اسنانغيداء محمد عبدهللا بري3641******

طبرجلاخصائية تغذيةفاتن بنت أحمد بن علي المبارك1844******

الجوفطبيب مقيم اسنانفاتن عبدالرحيم بن حميد اللقماني4171******

بيشهطبيب مقيم اسنانفاتن نبيل محمد باعيسى0466******

عرعراخصائية تمريضفاديه بنت نافع بن حواس الرويلي4009******

حقلاخصائية مختبرفاديه رويعي مشحن البلوي8352******

حائلطبيب مقيم اسنانفاطمه ابراهيم بن علي الرمل9161******

المجاردهاخصائية تمريضفاطمه ابراهيم طالع عسيري1630******

القرياتطبيب مقيمفاطمه احمد بن عيسى آل عبدرب النبي6550******

حبونااخصائية تمريضفاطمه اسماعيل احمد احمد2728******

الرياضطبيب مقيمفاطمه تقي بن عبدالعظيم الزاهر1266******

الجبيلطبيب مقيم اسنانفاطمه جواد بن ماجد اسعد1471******

حفر الباطنطبيب مقيمفاطمه حسن بن علي األجود1958******

طريفاخصائية تغذيةفاطمه حسن بن علي البن علي0851******



الرياضطبيب مقيمفاطمه حسن بن علي الطريفي4951******

عرعرطبيب مقيمفاطمه حسين بن سلمان أبوقرين0225******

السليمىطبيب مقيم اسنانفاطمه حسين بن علوي الهاشم1819******

بلجرشىاخصائية تمريضفاطمه حمد سعد الغامدي5675******

الرياضطبيب مقيمفاطمه حيدر بن هاشم العوامي1130******

حقلاخصائية اشعةفاطمه خلف هللا معيش الطلحي9029******

الشملىطبيب مقيمفاطمه سعيد بن علوي الصفواني5068******

الرياضاخصائي عالج تنفسيفاطمه طالب بن حسن القواعين3257******

طريفاخصائية تمريضفاطمه طالل عطيه الجميدى7595******

الطائفطبيب مقيم اسنانفاطمه عابد عبدالعزيز االزوري5355******

القطيفطبيب مقيمفاطمه عادل بن حسن آل داؤود3566******

ضباءطبيب مقيم اسنانفاطمه عادل محمد مدني1618******

ينبعاخصائية اشعةفاطمه عبدالرحمن بن سعد الحمداني6052******

نجرانطبيب مقيم اسنانفاطمه عبدهللا ابن عبدالمحسن السامان9585******

طريفاخصائية تمريضفاطمه عبدهللا بن ابراهيم العبدالعال8702******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانفاطمه عبدهللا بن مهدي الشويخات4020******

طريفاخصائية تمريضفاطمه عبدالمحسن بن مبارك العباس5497******

المدينةالمنورةاخصائية عالج طبيعيفاطمه عبدرب  النبى بن محمد آل رامس9767******

الرياضطبيب مقيمفاطمه عبيدهللا منصور العمري الشريف6297******

جازانطبيب مقيمفاطمه عطيه بن يحي خواجي6725******

االحساءصيدلىفاطمه علي بن سعيد الصفار3359******

نجرانطبيب مقيم اسنانفاطمه علي بن عبدهللا العيثان3050******

نجراناخصائية عالج طبيعيفاطمه علي منصور الشهراني8621******

عرعرطبيب مقيم اسنانفاطمه فهد عبدهللا الربدي9176******

الباحهاخصائية عالج طبيعيفاطمه محمد حسين حكمي9636******

نجراناخصائية تمريضفاطمه محمد يحي الثوعي1759******

خميس  مشيططبيب مقيمفاطمه مزيد عيسى عواجي2010******

تبوكاخصائية تمريضفاطمه مسلم سالمه الحويطي2103******

القاعدطبيب مقيم اسنانفاطمه موسى بن علوي آل هاشم6237******

اضمطبيب مقيمفايزه عبدهللا صالح الغامدي0519******

طريفاخصائية اشعةفايزه مرزوق مسير الشمري5097******

طريفاخصائية تمريضفايزه وسام قبيل الرويلي4065******

حائلطبيب مقيمفداء سعد حماد الخويطر9770******

يدمهاخصائية مختبرفدوى حمدان بركه الجهني0321******

المدينةالمنورةاخصائية اشعةفردوس سعود بن صديق موسى5488******

بيشهاخصائية تأهيل حرفيفىء منصور شايع الغفيلي7822******

عرعراخصائية تمريضفي سالم طعيسان العنزي7100******

رنيهطبيب مقيم اسنانفي يوسف سعد الحربي3595******



نجراناخصائية تمريضقذله علي شايع الشدهان9531******

الرياضطبيب مقيمكاميليا عبدالرزاق بن محمد سلطان0098******

سرورهطبيب مقيمكوثر سعيد بن عبدهللا السلطان6820******

البدعطبيب مقيم اسنانلجين أحمد محمد الغريرى7624******

الدمامطبيب مقيملجين بنت محمد بن احمد المؤمن0127******

الرياضطبيب مقيملجين جمال الدين بن محمدعلي الفتنى5985******

احدالمسارحهطبيب مقيملجين عبده حسن العمودي2052******

االرطاويةطبيب مقيم اسنانلطيفه عبدالعزيز حسن العوله2694******

جدهاخصائية مختبرلمي محمد زيد القرشي2699******

صبياءاخصائية نفسيةلمياء ناصر عوض االسمري4773******

تبوكاخصائية اشعةليلى احمد محمد مخرش4824******

الباحهاخصائية تمريضليلى بنت رضي بن احمد الغمغام8130******

االحساءاخصائية تمريضليلى بنت عبدهللا بن علي رمضان1834******

جدهاخصائية تمريضليلى حامد ابن احمد الزهراني6037******

الدربطبيب مقيمليلى على حسين محمد7985******

المضاياطبيب مقيم اسنانليلى محمد حسن عقيلي8037******

خميس  مشيططبيب مقيملينا عبدالعزيز يماني الصيعري2443******

الرياضطبيب مقيملينه خالد ابن الياس قاسم5031******

حائلطبيب مقيم اسنانماريه عبدالرحمن سلطان العرفج5196******

جدهاخصائية تمريضمآب طالل جمال باشا9153******

الكاملطبيب مقيممآثر زهير بن شجاع الحجاجي0771******

بلجرشىاخصائية اشعةمرام ابراهيم محمد مشاوي1028******

طريفاخصائية تمريضمرام الحميدي بن شافي العنزي5025******

الرياضطبيب مقيممرام حسين بن احمد البشراوي0855******

اضمطبيب مقيم اسنانمرام حميد فهد الحربي3688******

طريفاخصائية تمريضمرام خليفه عصيفير الرويلي8263******

الرياضطبيب مقيممرام رامي غازي شامي2559******

عرعراخصائية تمريضمرام سعيد شريثان الجهني8787******

الدوادمىطبيب مقيم اسنانمرام سيد بن الحسين احمد0893******

ابهاطبيب مقيممرام علي محمد االسمري7136******

بريدهطبيب مقيم اسنانمرام فؤاد عبدالرحمن الرشيد7596******

السليمىصيدلىمرام كميان قبالن الشمري7533******

المدينةالمنورةطبيب مقيممرام مبارك بطي المطيري1167******

الليثاخصائية تمريضمرام معاود بن عويد العوفي6694******

طريفاخصائية تمريضمروج يوسف محمد نظير3170******

فرسانصيدلىمروه حسن بن مصطفي برناوي6825******

بريدهاخصائية معالجة نطقمروه عايد غانم الرويلي2974******

بيشهطبيب مقيم اسنانمريانا عبدهللا بن جمعان الغامدي8346******



المندقطبيب مقيممريم احمد محمد الزهراني1431******

جازانطبيب مقيممريم اسماعيل موسى جعران5140******

االحساءطبيب مقيممريم سعيد بن تقي آل طالق9491******

طريفاخصائية تمريضمريم عبدهللا ناصر الشهري9168******

عرعرطبيب مقيممريم علي حسن آل ناصر8559******

صبياءطبيب مقيممريم علي محمد حبيبي4792******

طريفاخصائية تمريضمريم محمد ناحي الكويكبي1075******

الرايسطبيب مقيممريم مرشد بن راشد الصبحي0429******

عرعرطبيب مقيممريم مطارد مليح الرويلي1873******

عرعراخصائية تمريضمزنه خلف بخيت العنزي0090******

تيماءطبيب مقيممشاعل زايد محمد البلوي0753******

عرعراخصائية تمريضمشاعل صالح بن عيد البلوي4650******

الرياضاخصائية تمريضمشاعل عبدالهادي زايد السميري4535******

البدائعصيدلىمشاعل يحيى عبدهللا اليحيى0138******

جدهطبيب مقيممضاوي فيصل حسن متولي4478******

نجراناخصائية اشعةمالك أحمد مفرح عسيري8243******

تبوكاخصائية اشعةمالك زكي محمد حشيبري3807******

االفالجاخصائية تخديرمالك عايد الفوري العنزي8640******

بلجرشىاخصائية تمريضملك عون عوضه الحارثي7475******

طريفاخصائية تمريضمليحه حسن درباس العوفي9463******

الكاملاخصائية تغذيةمنار عمر سعيد بافقيه0603******

نجراناخصائية عالج طبيعيمنار مبارك عبدهللا الشهراني9253******

نجرانطبيب مقيم اسنانمنال جبران بن سعيد الشهراني0690******

المدينةالمنورةصيدلىمنال صالح ضبيب الجهني7951******

نجراناخصائية عالج طبيعيمنال عبدالعزيز رشيد الرويس2063******

عرعراخصائية تمريضمنال عبدالعزيز مياح الظفيري7664******

قبقاباخصائية تمريضمنال غالب بن بندر العتيبي2631******

الرياضطبيب مقيم اسنانمنال فواز بكر نجار2556******

الباحهاخصائية اشعةمنال مانع عائض السحيمي2291******

عرعراخصائية تمريضمنال محمد عيد البهيدل3954******

طريفاخصائية تمريضمنال نويصر مشهور الرويلي0659******

حائلاخصائية تأهيل حرفيمناهل سليمان محمد الصغير8252******

جدهصيدلىمناهل محمود احمد منشي9810******

عرعراخصائية تمريضمناهل مقبل هالل الدغماني5811******

ثاراخصائية تمريضمنى ابراهيم علي منذري7335******

نجراناخصائية اشعةمنى احمد عامر ال ابوحسين7520******

ينبعاخصائية اشعةمنى الحميدي سعود الحربي8479******

عفيفطبيب مقيم اسنانمنى سعود سعد الدوسري0563******



اضمطبيب مقيم اسنانمنى طالل حامد الشريف0167******

المرقباناخصائية تمريضمنى عبدهللا احمد ابومنذر7065******

طريفاخصائية تمريضمنى عزيز بن معيطن الرويلي3036******

الباحهطبيب مقيم اسنانمنى علي محمد عقيلي1558******

صويرطبيب مقيم اسنانمنيره ابراهيم سليمان السعيد8353******

بلجرشىاخصائية تمريضمنيره حسن محمد القحطاني1853******

نجرانطبيب مقيم اسنانمنيره راشد علي قحل2557******

موققطبيب مقيممنيره عبدالرحمن بن حمد بن صطام9085******

الدوادمىاخصائية تمريضمنيره عبدالعزيز بن عبدهللا البخيتي7482******

الظهراناخصائية تأهيل حرفيمنيره عبداللطيف عبدهللا الدريهم2329******

طبرجلاخصائية نفسيةمنيره فهد بن محمد ال داود4337******

البكيريهطبيب مقيم اسنانمنيره فواز ضيف  هللا الفواز3514******

بريدهاخصائية تمريضمنيره محمد بن عبدهللا الرويشد7748******

البدعاخصائية اشعةمنيره محمد حسن حفظ  هللا6769******

الجوفاخصائية تغذيةمنيفه جديد عايد العنزي4307******

الرياضطبيب مقيممها ابراهيم علي القديري1778******

عرعراخصائية تمريضمها الطرقي بليهد الرويلي0251******

عرعرطبيب مقيممها جعفر عبده هرسي9936******

حقلطبيب مقيم اسنانمها حسين محمد العمري9590******

ابهاطبيب مقيممها عبدهللا بن عوضه آل عارم1893******

اضمطبيب مقيممها عطيه عتيق الظهوانى1191******

الجوفاخصائية تمريضمها عياده طعيسان العنزي1998******

الرياضطبيب مقيممها مسرع فطيس الذبياني7390******

نجرانطبيب مقيم اسنانمها هليل منقل العنزي2307******

الطائفاخصائية تمريضموضي سعد عبدالعزيز الشايب0071******

البدعاخصائية اشعةموضي مجدل بن ملهي العتيبي4686******

بريدهاخصائية تخديرموضي محمد بن سياف الشهراني8168******

طريفاخصائية اشعةمي فهيد فاضل الشمري9594******

وادى الدواسرطبيب مقيم اسنانمي محمد عبدهللا الشميسي7561******

الجديداخصائية اشعةمياسم عبدالسالم محمد الجاوي0783******

طريفطبيب مقيم اسنانميران سعود عبدالرحمن السعدون3344******

عرعرطبيب مقيم اسنانميسم وليف محمد فيرق9015******

الحسواخصائية اشعةميعاد عواد محمد الشمري0291******

طريفاخصائية تمريضناديه عطاهلل قديم العنزي1481******

نجراناخصائية تمريضناله احمد سالم عسيري7614******

صامطهاخصائية تمريضناله احمد محمد رياني3532******

حائلصيدلىنايفه عساف بن زعل الشمري2690******

طبرجلاخصائية تمريضنجاح صابر عايد رحيل العنزي4433******



طريفطبيب مقيمنجاح صالح فرحان العنزي7874******

القويعيهاخصائية مختبرنجاح فيحان ناصر العصيمي1682******

الزلفىطبيب مقيم اسناننجالء ابراهيم ثاقب العجاجي2521******

تبوكاخصائية تمريضنجالء محمد سالمه البلوي7121******

ينبعاخصائية اشعةنجالء نويفع حباب المطيري0718******

الرياضطبيب مقيمنجود ابراهيم حسين النودلي2617******

المجاردهاخصائية تمريضنجود عبدهللا علي العمري0267******

ابهاطبيب مقيمنجود علي سعيد آل فارح9554******

الرحاباخصائية اشعةنجوى سعد مفلح ال سراب5940******

نفيطبيب مقيم اسناننجوى عيد شجاع العتيبي2334******

املجاخصائية تمريضنداء سمير عبدالسالم الحداد9303******

طريفاخصائية اشعةنداء علي عبدهللا مخاي8050******

جازانصيدلىندى ابوطالب قاسم صفحي2155******

وادي بن هشبلطبيب مقيم اسنانندى احمد عالن الربعي4621******

سليلة جهينهطبيب مقيم اسنانندى امين عبدهللا صفطه9807******

رابغطبيب مقيمندى خالد سعيد باشنيني5744******

نجراناخصائية مختبرندى سعود سعد العمري0757******

فرسانصيدلىندى سلمان حسن القحطاني8302******

الرياضاخصائية اشعةندى سليمان عبدالرحمن الذييب6264******

دخنهطبيب مقيمندى عبدالعزيز محمد الضويحي6244******

القنفذهطبيب مقيم اسنانندى متعب سعود المطيري0984******

بدرالجنوباخصائية تمريضندى محمد هادي القحطاني0551******

جدهطبيب مقيمندى محمدسعيد عبدهللا مصلي1062******

تبوكطبيب مقيم اسناننسمه نذير عمر بحراوي6281******

نجراناخصائية مختبرنسيبه علي سالم شكر6917******

جبال الحشرطبيب مقيمنسيم احمد محمد مطري5076******

الطوالاخصائية تمريضنعمه حسين بن علي هروبي9642******

القنفذهطبيب مقيم اسناننهال فهد محمد المصري3272******

طريفاخصائية تمريضنهى بنت سويد بن جهيم الرويلي8394******

الشملىطبيب مقيمنهى دخيل بن محمد الدخيل1569******

نجراناخصائية تمريضنهى فالح سليمان البلوي1615******

نجراناخصائية اشعةنهى محمد حسن مكرمي4737******

سراه عبيدهاخصائية تمريضنوال محمد دحان االسمري3129******

حبونااخصائية تمريضنوال مصلح محمد القحطاني8916******

نجراناخصائية اشعةنوال يحي ابراهيم حازمي5857******

جدهطبيب مقيمنور عادل بن عمر مرواص8114******

ميقوعطبيب مقيم اسناننور غازي بن عبدهللا آل سهوان4559******

حقلاخصائية نفسيةنور فؤاد مصطفى منشي0194******



الرياضطبيب مقيمنورالهدى جميل عبدالقادر اكبر9462******

الرياضطبيب مقيمنوران عبدهللا بن محمد العيسى4111******

الرياضاخصائية مختبرنوره ابراهيم حسين الشريف3583******

عنيزهاخصائية معالجة نطقنوره ابراهيم عبدهللا الحمدان1102******

بلجرشىاخصائية اشعةنوره حسن بن محمد الرازحي8376******

حبونااخصائية تمريضنوره حسين عبودي حمراني8742******

عرعرطبيب مقيم اسناننوره سعيد مشبب االحمري3698******

حقلطبيب مقيم اسناننوره طارق محمدصالح سقا6599******

ابهاطبيب مقيمنوره ظافر حسن االسمري5773******

الجوفاخصائية تغذيةنوره عبدالعزيز محمد الرشيد4549******

نجراناخصائية تمريضنوره علي حامد القحطاني7434******

طريفاخصائية تمريضنوره عوض محمد العبيدي3119******

جازاناخصائية تمريضنوره محمد بن حسن المالكي0151******

الرياضاخصائية مختبرنوره محمد مفلح الوذناني0625******

نجراناخصائية تمريضنوره محمد يحي حريصي8627******

طريفاخصائية تمريضنوره مضحي خليف المرعضي4521******

ينبعاخصائية نفسيةنوره مطر احمد العمري6445******

ينبعاخصائية اشعةنوره معيض احمد الزهراني5340******

المهدطبيب مقيم اسناننوره مفيز صالح الفواز5009******

الخفجىاخصائية تخديرنوره يعقوب بن يوسف الجاسم4482******

تندحهاخصائية تمريضنوف عبده علي دغريري2324******

الجوفاخصائية اشعةنوف عقالء مسعود الرشيدي1170******

نجراناخصائية تمريضنوف علي بن راشد الحداد9655******

قبقاباخصائية تمريضنوف عيد سليمان العطوي9243******

صبياءطبيب مقيمنوف محمد احمد مرعي5472******

جدهطبيب مقيمنوف ناصر سالم البلوي7880******

طريفاخصائية اشعةهاجر صالح عبدهللا الشمري2534******

الحايرطبيب مقيمهاله علي عبدهللا الفرج6956******

عرعراخصائية تمريضهاله منصور صالح البلوي3001******

حفر الباطنطبيب مقيم اسنانهبه زكي بن عبدالمحسن آل غانم0977******

جدهاخصائية مختبرهبه محمد جميل هاشم5722******

الوجهطبيب مقيم اسنانهتون عبدهللا عمر باريان4700******

الرياضطبيب مقيمهدى حسين بن محمد رضوان1523******

عرعراخصائية تمريضهدى علي بن محمد آل غنام2726******

تبوكاخصائية اشعةهدى موسى محمد العسيري8970******

حجرطبيب مقيمهديل ابراهيم عبدالرحمن اللهافي5835******

الدماماخصائي فيزياء طبية غيرطبيبهديل حسن محمد السيد4343******

النماصطبيب مقيم اسنانهديل سعد علي عامر0777******



حائلطبيب مقيمهديل عبدهللا براك الزيادي3852******

المدينةالمنورةاخصائية اشعةهناء عبدهللا هاشم علي2893******

السليمىطبيب مقيمهناء محمد بن مبارك المهري1424******

صبياءاخصائية نفسيةهناء محمد عبدهللا بن بنيه3810******

طبرجلاخصائية تمريضهناء مغضب حنيتير المرعضي1335******

الرياضطبيب مقيمهنادي عاطف حامد االهدلي7885******

تنومهطبيب مقيمهند أحمد نصار النصار4299******

املجطبيب مقيم اسنانهند صالح احمد الغامدي3201******

طريفاخصائية تمريضهند صبيح حسن الخالدي8594******

تبوكاخصائية عالج طبيعيهند علي أبراهيم العايدي6608******

رابغطبيب مقيمهند محمد بن شباب الهذلي9235******

يدمهاخصائية اشعةهند محمد مرعي القحطاني8451******

جازانطبيب مقيمهنوف مشاري هادي حكمى6760******

بيشهطبيب مقيمهوازن عاطف بن مصطفى كمال1909******

المدينةالمنورةطبيب مقيم اسنانهوازن عبدالرحمن عبدالعزيز العقالي2902******

احدالمسارحهطبيب مقيمهيا حسين علي فقيهي3107******

شواقاخصائية اشعةهيا عبدهللا محمد سحمي0470******

الدوادمىاخصائية مختبرهياء جنيدل ابراهيم الجنيدل9899******

ساجرطبيب مقيم اسنانهيفاء سرحان بن محمد القباني5078******

حائلطبيب مقيم اسنانوجدان سعد عبدهللا الصاعدي9008******

املجاخصائية تمريضوجدان سعيد شتيان الجهنى7583******

بريدهاخصائية تمريضوجدان شاهر عواد العتيبي9971******

عذفاءطبيب مقيم اسنانوجدان صالح حامد الغامدي4764******

القرياتاخصائية تمريضوجدان طالب عايد العنزي3333******

جدهاخصائية تمريضوجدان عبدالخالق عبدالكريم فيرق7445******

شرورهاخصائية تمريضوجدان عبدهللا بركه المطيري3263******

بلجرشىاخصائية اشعةوجدان علي عبدالرحمن القرني9770******

خباشاخصائية اشعةوجدان عوض مشبب القحطاني2180******

املجطبيب مقيم اسنانوجدان محمد أحمد الشيخي7243******

طريفاخصائية تمريضوجدان محمد كريم العنزي9954******

فيفاطبيب مقيموجدان محمد يحي حكمي1403******

تنومهطبيب مقيم اسنانوجود وليد ثواب البيشي6220******

عاكفهطبيب مقيم اسنانود علي عبدهللا البقمي5304******

ظهران الجنوبطبيب مقيم اسنانوداد محسن يحي قصادي3630******

المندقاخصائية اشعةوداد موسى فتح الدين معافا0477******

طريفاخصائية تمريضورود هديرس زبن الرويلي1248******

صبياءطبيب مقيموسن صديق يحي ال سالم3796******

طريفاخصائية تمريضوضحه مسفر سفر العتيبي1893******



جدهطبيب مقيموضحى سعد عطاهللا المحمدي8399******

حائلطبيب مقيموضحى سليمان عبيد الشمري8157******

عقله الصقورطبيب مقيم اسنانوعد خالد حسن العمران3435******

بريدهاخصائية تمريضوعد محمد بن سعود العتيبي0694******

رابغطبيب مقيموعد محمد علي الغامدي0121******

طريفاخصائية تمريضوعد ملهي بن ذيب الرويلي5146******

الدمامطبيب مقيم اسنانوفاء بنت صالح بن عبدهللا الصالح5235******

حقلاخصائية اشعةوفاء عبدالرحمن عبيد التميمي0062******

جدهطبيب مقيموفاء عبدهللا بن حسن مقبول3335******

عرعراخصائية اشعةوفاء عوض هالل الجعيد2850******

الرياضطبيب مقيموفاء فيصل احمد الحربي4208******

المدينةالمنورةطبيب مقيموفاء محمد عبدالرزاق السبهاني6832******

الجديداخصائية تمريضوالء احمد محمد الحيدري8978******

باللسمرطبيب مقيموالء جمعه سعيد الجهني1530******

نجرانطبيب مقيم اسنانوالء عبدالسالم سعيد الغامدي3261******

حفر الباطنطبيب مقيموالء عبدالعزيز بن حسن آل سويكت7486******

نجرانطبيب مقيم اسنانوالء علي بن عبدهللا التاروتي4862******

الرياضاخصائية تمريضوالء علي عبدالكريم المصطفى9886******

الرياضطبيب مقيموالء علي مفرح الشهري1044******

طبرجلاخصائية تمريضوالء محمد بن مرضي الغامدي2385******

الرياضطبيب مقيموهاد محمد بن احمد البشراوي6180******

الرياضطبيب مقيموئام سامي عبدالرحمن الحربي3180******

حائلطبيب مقيميارا صالح بن بكر بايونس3249******

حائلطبيب مقيم اسنانيارا محمد بن بنيه االحمدي1520******

بريدهاخصائية تمريضيازي موافق فنيطل العنزي8522******

طريفاخصائية تمريضياسمين سعيد دوجان الرويلي8478******

االحساءاخصائية مختبرياسمين علي محمد السيهاتي7196******

ابهااخصائية مختبريسرا ناصر احمد شكري9808******

صبياءطبيب مقيميسرى جابر يحي محرق0626******

خباشاخصائية تمريضيسرى حسين مرزوق النخلي6872******

ينبعاخصائية اشعةيسرى صالح بن عواد المغامسي7053******

الرياضطبيب مقيميمان جميل عبداللطيف مندوره4920******


