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73.6الباحهطبيب مقيم اسنان86ابراهيم احمد محمد طالع8269******1

81.2578ابوراكهمدير مركز رعاية صحية اولية80ابراهيم بن دخيل بن حميد الحربي1286******2

82.0156اضمصيدلى83ابراهيم سمران عطيه الجراري4130******3

67.2الفرشهطبيب مقيم اسنان86ابراهيم عبدهللا سعد دعجم6513******4

66.6722عقله الصقورطبيب مقيم اسنان86ابراهيم عبدهللا علي املعارك0188******5

73.4011مكةاملكرمةاخصائي عالج تنفس ي80ابراهيم عبدرب  النبي بن محمد العبدالعال1371******6

66.7734نزوىطبيب مقيم اسنان86ابراهيم محمد احمد ضيف  هللا9877******7

67.9466الدوادمىطبيب مقيم اسنان86ابراهيم محمد سحمى القحطانى8021******8

69.9734اضمطبيب مقيم اسنان86ابرهيم الحسين محمد بهشان5521******9

67.2756ثاراخصائي عالج تنفس ي80ابرهيم سعد بن سعود ال مردف1559******10

60البجاديهطبيب مقيم86احمد امين بن محمد الساده0342******11

61.52املهدطبيب مقيم86احمد سعيد ظافر الخثعمي9927******12

74.7867الجوفمدير مركز رعاية صحية اولية80احمد صعفق دهيمان الشمري7457******13

68.3111اضمطبيب مقيم اسنان86احمد عارف محمد صالح الجنهي7645******14

68املدينةاملنورةطبيب مقيم86احمد عبدالحي احمد السبحي4698******15

79.84الدمامطبيب مقيم86احمد عبدهللا علي الشمراني6341******16

67.0934الجوفطبيب مقيم اسنان86احمد عصام عبداملحسن ناصر2844******17

67.8688نفيطبيب مقيم اسنان86احمد فدغوش بن خليفه العتيبي6463******18

76.5522الجوفمدير مركز رعاية صحية اولية80احمد قاسم مونس الرويلي7004******19

69.44حفر الباطنطبيب مقيم اسنان86احمد محمد علي آل درويش2212******20

72.6933رفحاءمدير مركز رعاية صحية اولية80احمد منصور محمدزين الشنقيطي8160******21

60جازانطبيب مقيم86احمد موس ى علي الحازمي5840******22

69.54الدلماخصائي عالج تنفس ي80احمد يوسف بن احمد البالدي9319******23

59.68بدرطبيب مقيم86اسعد صالح محمد رضوان7547******24

57.92جازانطبيب مقيم86اسماعيل محمد اسماعيل رضوان5065******25

67.0934جازانطبيب مقيم اسنان86البراء نبيل حسن بازيد4657******26

69.269الطائفطبيب مقيم اسنان86الحسن خالد سليمان الصيعري9429******27

50.2444العارضهطبيب مقيم86أحمد حمد احمد هادي0876******28

66.5656عقله الصقورطبيب مقيم اسنان86أحمد سعود بن سعيد املطيري3816******29

66.1334الحيسونيةطبيب مقيم اسنان86أحمد سماح عبدالهادي العنزي0645******30

73.28عنيزهطبيب مقيم اسنان86أحمد عبدهللا بن صالح العبدي6196******31

78.3078الرياضطبيب مقيم86أحمد منور بن شريد املطيري8520******32

67.3256اوثيالن بالسرطبيب مقيم اسنان86أديب عبدالروؤف بن سلمان املرزوق9869******33

73.409الريثمدير مركز رعاية صحية اولية80أسامه خالد احمد سلمان6358******34

67.0934السليلطبيب مقيم اسنان86أيمن سعود بن محمد العسكر8096******35

72.32صدر وائلهطبيب مقيم86بدر ابراهيم علي عسيري5794******36
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66.7734املويهطبيب مقيم اسنان86بدر عبيدهللا سالم الخزاعي2104******37

67.2ضريهطبيب مقيم اسنان86بدر محسن بدر العتيبي4368******38

65.7066العيساويةطبيب مقيم اسنان86بدر محمد خلف املطيري1324******39

66.1334سبت العاليهطبيب مقيم اسنان86بالل عبدالواسع بن عبدالقادر قوقندي7528******40

65.8134القرياتطبيب مقيم اسنان86بندر خالد محمد املطيري6370******41

76.9522عفيفصيدلى83بندر عبدهللا عبداملحسن العتيبي8208******42

66.24اضمطبيب مقيم اسنان86تركي حمزه احمد احمد7630******43

63.44الباحهطبيب مقيم86تركي عبدهللا بن علي الزهراني2970******44

66.9088بيشهطبيب مقيم اسنان86تركي علي عايض القرني3530******45

75.1222الدوادمىصيدلى83جزاء فيحان جفين الدعجاني2290******46

70.6134القيصومهطبيب مقيم اسنان86حامد علي بن سعود آل علي6497******47

69.771ابهاطبيب مقيم86حامد علي حامد ال يحي8579******48

71.1523رابغطبيب مقيم86حسام عادل حسن منور1141******49

54.8266ابوراكهطبيب مقيم86حسام عطاهللا ابن حمزه عطاهللا0796******50

62.08تبوكطبيب مقيم86حسام عمر سعيد الفقيه5362******51

77.12مكةاملكرمةطبيب مقيم86حسان عبدهللا بن محمد خياط8482******52

75.7077القوزمدير مركز رعاية صحية اولية80حسن سعيد حسن الزهراني1397******53

68.6578صالصلطبيب مقيم86حسن عادل بن حسن السيهاتي2188******54

72.64االحساءطبيب مقيم اسنان86حسن علي بن ابراهيم السبيعي4023******55

66.9866الجوفطبيب مقيم اسنان86حسن علي بن عبدالهادي املسلم3188******56

56.8بالد رجال املعطبيب مقيم86حسن محمد سعيد العضاض ي3375******57

66.3466الجوفطبيب مقيم اسنان86حسن محمد محمد ابوعلي7142******58

69.2411الجوفاخصائي عالج تنفس ي80حسين عبدالحميد عبدهللا آل افريج1918******59

83.2267حفر الباطنمدير مركز رعاية صحية اولية80حيدر علي بن احمد الوصيبعي3256******60

68.16تثليثطبيب مقيم اسنان86خالد سعد بن خزام آل حويزي6514******61

67.1944مشذوبهطبيب مقيم اسنان86خالد سليمان محمد الطريري1549******62

69.7256املدينةاملنورةطبيب مقيم86خالد عبدهللا بن علي الغامدي2009******63

73.4644الطائفطبيب مقيم86خالد عبدهللا بن هاجد السبيعي9873******64

76.241العرضيه الجنوبيهمدير مركز رعاية صحية اولية80خالد فهد سالم غندوره7607******65

68.7944جازانطبيب مقيم اسنان86خالد محمد سعيد ابونخاع0908******66

68.9066جازانطبيب مقيم اسنان86خزام محمد معجب الشهراني8075******67

78.4حائلاخصائي عالج تنفس ي80خلف عبدالرحمن خلف السيف9248******68

65.92عرعرطبيب مقيم اسنان86خليل سعيد محمد الغامدي8896******69

65.8134ابوراكهطبيب مقيم اسنان86راض ي بن عبدهللا بن عطيه العطيه4342******70

73.2599العويقيلهمدير مركز رعاية صحية اولية80راكان علي صالح الطارف7836******71

59.84جازانطبيب مقيم86رامي ابراهيم احمد عسيري2435******72
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78.16راس  تنورهطبيب مقيم86رامي بن فهد بن محمد الشعوان9837******73

71.8934الطائفطبيب مقيم اسنان86رايد علي خرمان الزهراني6487******74

65.28جازانطبيب مقيم86رائد حمد حسن رياني1311******75

86.5667االحساءاخصائي عالج تنفس ي80رائد عبدالرحيم بن حسن آل محمدحسين1138******76

59.3633جازانطبيب مقيم86رائد علي ابراهيم سعيدي6535******77

77.12جدهطبيب مقيم86رائد عيد هليل السلمي4369******78

78.5877سبت العاليهمدير مركز رعاية صحية اولية80رائد محمد حسن الربيعي0394******79

74.1378الرياضطبيب مقيم86رائد محمد طاهر العبيدان8693******80

77.3078القنفذهمدير مركز رعاية صحية اولية80ربيع عبدالعزيز بن عبدالرحمن السليمانى8146******81

68.48جازانطبيب مقيم اسنان86رشاد عبدهللا بن محمد عسيري2767******82

67.92خيبرطبيب مقيم اسنان86رضا مهدي بن علي آل مهنا3419******83

70.5011ميسانطبيب مقيم86زهير سالم مسفر الغامدي0270******84

67.04عرعرطبيب مقيم اسنان86زياد عبدالسالم قاسم سكمباجي7822******85

67.6266حائلطبيب مقيم اسنان86زياد محمد بن سعيد الزهراني3152******86

66.2356املدينه/الفقيرطبيب مقيم86زياد معوض بخيت الجنهي3886******87

77.28باللسمرطبيب مقيم اسنان86سامي سعيد بن محي الشهراني8723******88

73.2188الحازميمدير مركز رعاية صحية اولية80سامي صالح عبدهللا الربيعي1286******89

61.36ابهاطبيب مقيم86سعد سيف جاه بن انورالهي الهي1074******90

58.7889القرياتطبيب مقيم86سعد صالح عقيل الغنيمي4414******91

73.12العويقيلهمدير مركز رعاية صحية اولية80سعد ظافر عوظه الشهري4097******92

65.8134لينهطبيب مقيم اسنان86سعد عبدهللا عوضه االحمري7304******93

67.7334مشاش  عوضطبيب مقيم اسنان86سعد عوض علي القحطاني2857******94

66.9088الشملىطبيب مقيم اسنان86سعد محمد دره الطواله2421******95

67.1056وادى الدواسرطبيب مقيم اسنان86سعود فهد عبدالعزيز بن عبدالواحد3111******96

73.8534الطائفطبيب مقيم86سعيد احمد محمد الزهراني3643******97

77.36عرعرصيدلى83سعيد بن عيس ى بن حسين آل عبدرب النبي2881******98

76.96حفر الباطنمدير مركز رعاية صحية اولية80سعيد علي منصور القحطاني7554******99

74.499الرياضطبيب مقيم86سلطان حسن يحي عسيري8259******100

65.8134شرورهطبيب مقيم اسنان86سلطان محمد محمد نامس4321******101

67.84بيشهطبيب مقيم اسنان86سلطان مساعد بن مشبب الغامدي1870******102

67.6767االرطاويةطبيب مقيم اسنان86سلمان عبدالرحمن عبدهللا الكالبي0997******103

65.7066شرورهطبيب مقيم اسنان86سليمان ابراهيم سليمان النجاش ي4440******104

72.8عنيزهطبيب مقيم86سليمان محمد سليمان الطريقي3315******105

67.3066جازانطبيب مقيم اسنان86سيف احمد محمد الشيخي5868******106

85.32املجمعهصيدلى83سيف سيد ابراهيم عزت4829******107

65.84عرعرطبيب مقيم اسنان86شرفي عبدهللا بن محمد الصقور8206******108
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68.0178شقراءاخصائي عالج تنفس ي80شعيفان عبدهللا شيبان الدوسري4794******109

68.2478حوطه بنى تميمطبيب مقيم اسنان86صالح أحمد معيض الوادعي8677******110

55.136جازانطبيب مقيم86صالح عبدهللا سالم الحربى4316******111

72.4167صامطهمدير مركز رعاية صحية اولية80صالح موفق صالح عالف4987******112

70.6134املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86صقر شباب سعيد الغامدي9789******113

69.6534بنى سارطبيب مقيم اسنان86طارق صالح ابن صغير الزهراني5466******114

72.3856ابو عريشمدير مركز رعاية صحية اولية80طارق عباد بن محمد القرني6763******115

75.8089حفر الباطنمدير مركز رعاية صحية اولية80طارق محمد جبر العنزي1996******116

61.76ابهاطبيب مقيم86عادل ناصر عبدهللا عسيري0206******117

73.6666الرين االعلىطبيب مقيم اسنان86عارف محمد عارف الثبيتي0350******118

72.4401الطوالمدير مركز رعاية صحية اولية80عايد مصلح ضيف  هللا الحربي0674******119

67.2288عفيفطبيب مقيم اسنان86عايض بخيت عشيش الغامدي7955******120

60.16صبياءطبيب مقيم86عبادى عبدهللا عثمان حكمي7419******121

67.2156املدينةاملنورةطبيب مقيم86عباس غازي عباس زاهد9174******122

66.6666املدينةاملنورةطبيب مقيم86عبداالله راشد عوض الرشيدي8141******123

67.0934املدينةاملنورةطبيب مقيم86عبداالله محمد شاهر البلوي9962******124

61.76ابهاطبيب مقيم86عبدالرحمن جمعان دحمان ابوهبشه7418******125

61.7389ابهاطبيب مقيم86عبدالرحمن حسن اسعد عيس ى1813******126

72.9723صامطهمدير مركز رعاية صحية اولية80عبدالرحمن حسن عوض ميزان6774******127

66.2688الجوفطبيب مقيم اسنان86عبدالرحمن خالد عبدهللا الهزاع9904******128

77.6084حوطه سديرمدير مركز رعاية صحية اولية80عبدالرحمن راشد بن صالح العنزي9562******129

69.7078املجمعهاخصائي عالج تنفس ي80عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السويد8164******130

65.9222النبهانيهطبيب مقيم86عبدالرحمن عبداللطيف بن محمد البليهي7117******131

74.4822وادى الدواسرصيدلى83عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الصعب7821******132

77.201املضيلفمدير مركز رعاية صحية اولية80عبدالرحمن محمد بن ناجي املحمادي6373******133

76.4978البدعصيدلى83عبدالرحمن مسعد عيد الجنهي8279******134

53.9222بيشهطبيب مقيم86عبدالرحمن ناصر فالح الشهراني1849******135

56.24بيشطبيب مقيم86عبدالرحمن ناصر محمد محرق1737******136

57.04القويعيهطبيب مقيم86عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن النصيان6523******137

70.04املدينةاملنورةطبيب مقيم86عبدالرحيم عبدهللا بن محمد الشنقيطي4844******138

65.6عرعرطبيب مقيم86عبدالعزيز ابراهيم محمد حبادى9683******139

67.3066عرعرطبيب مقيم اسنان86عبدالعزيز اسامه يوسف التميمى6279******140

66.24ابهاطبيب مقيم86عبدالعزيز جمعان حمدان الزهراني6764******141

64.6189تبوكطبيب مقيم86عبدالعزيز جميل عبدالعزيز العطا2388******142

65.7066شرورهطبيب مقيم اسنان86عبدالعزيز حسن علي الغامدي6411******143

66.88بيشهطبيب مقيم اسنان86عبدالعزيز سعيد محمد االسمري6660******144
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71.5734جازانطبيب مقيم اسنان86عبدالعزيز عايض ابن معيض آل جازع4846******145

67.84حائلطبيب مقيم اسنان86عبدالعزيز عبدهللا راشد املبارك7384******146

66.9866بيشهطبيب مقيم اسنان86عبدالعزيز محمد عثمان عمير5431******147

64.7978ابهاطبيب مقيم86عبدالعزيز يحي سعيد عائض7859******148

74.5699بيشهمدير مركز رعاية صحية اولية80عبدالغني مصلح عواض الحربي0327******149

75.4778خليصطبيب مقيم اسنان86عبدالقادر عبداالله عبدالقادر أبوالحمايل2687******150

69.1611الطائفطبيب مقيم اسنان86عبدالكريم احمد عيد العوفي4013******151

67.9756الدوادمىطبيب مقيم اسنان86عبدالكريم احمد مبارك القرني0703******152

72.8989تبالهمدير مركز رعاية صحية اولية80عبدالكريم عبداملحسن القحطاني5916******153

66.8889بقعاءطبيب مقيم اسنان86عبداللطيف غازي عبدهللا الرشيدي9109******154

66.56الخرجطبيب مقيم86عبدهللا ابراهيم عبدهللا الشعالن3957******155

67.0934جازانطبيب مقيم اسنان86عبدهللا احمد بن علي عقيلي4173******156

64.5334بيشهطبيب مقيم86عبدهللا حامد عايض القثامي3078******157

67.6266موققطبيب مقيم اسنان86عبدهللا حسين بن عبدهللا آل شهاب0237******158

71.4678بيشهطبيب مقيم اسنان86عبدهللا حسين عبدهللا الذيب1902******159

67.6078املدينةاملنورةطبيب مقيم86عبدهللا خالد عبدهللا عطيوي0056******160

53.4167العبلطبيب مقيم86عبدهللا سعيد احمد الغامدي3546******161

67.3356بيشهطبيب مقيم اسنان86عبدهللا سلطان بن عبدهللا الشهري7473******162

68.8املدينةاملنورةطبيب مقيم86عبدهللا سليمان بن سليم هللا الرحيلي7368******163

58.32تميرطبيب مقيم86عبدهللا سليمان محمد العمرو8555******164

75.9667بيشهصيدلى83عبدهللا طلميس صالح املنتشري3060******165

62.88الدلمطبيب مقيم86عبدهللا علي ذوقان الشعالن4228******166

72.7538الشعبهمدير مركز رعاية صحية اولية80عبدهللا عيد دغيمان الحربي5843******167

71.4422املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86عبدهللا محمد احمد كعكي5623******168

58.64الدوادمىطبيب مقيم86عبدهللا مطلق خشمان العتيبي0443******169

70.04املدينةاملنورةطبيب مقيم86عبدهللا هيثم بن عبدهللا بوقس2888******170

58.72صبياءطبيب مقيم86عبداملجيد احمد يحي دايلي3453******171

67.4567ساجرطبيب مقيم اسنان86عبدامللك محمد سعد املانع8774******172

70ابو عريشطبيب مقيم86عبداملنعم محمد يحي سودي4802******173

76.6456الحجرهصيدلى83عبدالوهاب محمد بن احمد الزهراني2771******174

65.8134طبرجلطبيب مقيم اسنان86عجالن شفاقه بن عجالن الشمري5749******175

70.4الطائفطبيب مقيم اسنان86عدنان محمد كامل واصل ناصر6880******176

50.832الفقارهطبيب مقيم86عدي محمد بن حسين الباهلي8714******177

75.4956الجمومطبيب مقيم اسنان86عصام عبدالرحمن بن مسلم املرواني7896******178

71.7866جازانطبيب مقيم اسنان86عصام محمد جابر الفيفي0658******179

66.6022القويعيهاخصائي عالج تنفس ي80عطاهللا محمد منزل العنزي2539******180
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65.7756الرسطبيب مقيم86عقال بشر بن عقأل الشمري2104******181

74.861الرياضطبيب مقيم86عقيل محمد عقيل املهدلي0201******182

58.24االصيحرطبيب مقيم86علي ابراهيم علي ال البيه8069******183

61.44الدلمطبيب مقيم86علي احمد بن ابراهيم الحسن6021******184

55.8934جازانطبيب مقيم86علي خديش محمد مقري5233******185

66.661الجوفطبيب مقيم اسنان86علي سليمان بن علي الحربي6439******186

73.92الدمامطبيب مقيم اسنان86علي سمير علي البندر6076******187

75.5278الطائفطبيب مقيم86علي صالح احمد الغامدي8047******188

72.32املدينةاملنورةطبيب مقيم86علي عبدهللا بن علي الشهري3827******189

67.4078عفيفطبيب مقيم اسنان86علي عيس ى بن حسن الجعفر3056******190

79.936ثارمدير مركز رعاية صحية اولية80علي فهد بن سعيد اليامي5177******191

79.4467القويعيهصيدلى83علي محمد بن حبيب الرشيد7794******192

77.4656القطيفمدير مركز رعاية صحية اولية80علي مهدي صالح ال عطوه5092******193

74.2767القرياتمدير مركز رعاية صحية اولية80عمرو احمد بن سليمان العمرو4536******194

56.448جازانطبيب مقيم86عمرو يحي علي خرمي5963******195

73.2433جازانمدير مركز رعاية صحية اولية80عواجي علي حسن مجرش ي2112******196

76مكةاملكرمةطبيب مقيم اسنان86عوض احمد ابن احمد القحطاني4115******197

73.3767العويقيلهمدير مركز رعاية صحية اولية80فارس محمد بن على الشريف3897******198

68.9911حائلاخصائي عالج تنفس ي80فهد راشد فهد الهذال5023******199

67.9466االرطاويةطبيب مقيم اسنان86فهد عبدالرحمن عبدالعزيز االحيدب1766******200

58.08املجاردهطبيب مقيم86فهد محمد بن شينان الهاللي5629******201

72.9499بلقرنمدير مركز رعاية صحية اولية80فهد محمد سحلي املطيري7611******202

65.92الجوفطبيب مقيم اسنان86فهد محمد صالح العمري8710******203

66.64نجرانطبيب مقيم اسنان86فواز مانع سالم آل زليق5334******204

66.7734نجرانطبيب مقيم اسنان86فواز مبارك محمد ال هداف9802******205

80.2289البدعمدير مركز رعاية صحية اولية80فيصل عبدالرحمن بن حامد العمر0307******206

72.7767رفحاءمدير مركز رعاية صحية اولية80فيصل عبدهللا متروك القثامي2042******207

65.8134طبرجلطبيب مقيم اسنان86فيصل عوض عزيز العمري8944******208

65.9771عرعرطبيب مقيم اسنان86فيصل فرج نومان العنزي8805******209

70.2534االرطاويةطبيب مقيم اسنان86فيصل فيحان بن جبير املطيري5068******210

58.24حائلطبيب مقيم86فيصل محمد بن حسن بن شلهوب6208******211

67.4422رفحاءطبيب مقيم اسنان86قاسم فالح بن محمد الدجانى7078******212

56.56بريدهاخصائي عالج تنفس ي80ماجد جزاء بن عبدهللا البرازي1947******213

71.2956الجبيلطبيب مقيم86ماجد سعيد بن خليل البطران9750******214

73.5667العويقيلهمدير مركز رعاية صحية اولية80مازن خليفه خلف هللا الخالدي0380******215

73.6822مكةاملكرمةطبيب مقيم اسنان86مبارك عبدهللا مبارك القثمي6308******216
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70.7922القنفذهطبيب مقيم86محسن محمد بن صالح آل زمانان5287******217

73.9611البشائرمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد احمد بن حسن الغامدي9739******218

68.0534حفر الباطنطبيب مقيم اسنان86محمد أحمد محمد التركستاني9568******219

61.5667الوجهطبيب مقيم86محمد بكر محمد بازيد5857******220

72.16الطائفطبيب مقيم اسنان86محمد بن عبدهللا بن هادي الشهراني3415******221

74.2778مكةاملكرمةطبيب مقيم اسنان86محمد حسنى بن محمد عزيزالرحمن8969******222

67.8911القويعيهاخصائي عالج تنفس ي80محمد سالم بن سعيد البلوي3563******223

73.4056سبت العاليهمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد سالم سعد القرني6928******224

72.721القرياتمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد سعد محمد الفريدي7419******225

61.8611املهدطبيب مقيم86محمد سعود تاج خوج4342******226

65.8454الجوفطبيب مقيم اسنان86محمد سعود عوض الرشيدي9617******227

65.7066ثارطبيب مقيم اسنان86محمد صالح بن حسين ال هتيله5400******228

65.4856الصويدرهطبيب مقيم86محمد عابد دخيل ربه املطرفي2306******229

73.5356الرياضطبيب مقيم86محمد عبدالرحيم محمدعرفان عرفه1538******230

74.179الفريشطبيب مقيم86محمد عبدالعزيز بركه التميمي4263******231

57.6املجاردهطبيب مقيم86محمد عبدالكريم محمد الشهري6087******232

73.5899تبالهمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد عبدهللا بن عبدالرحمن القحطاني7903******233

60.72مراتطبيب مقيم86محمد عبدهللا بن عبداملحسن السلمان0680******234

52.3734جازانطبيب مقيم86محمد عبدهللا محمد عيدوه7766******235

60.8422بريدهاخصائي عالج تنفس ي80محمد عبدهللا مطير الحويطي8801******236

64.4033جازانطبيب مقيم86محمد عبده علي خريزي1673******237

66.24الجوفطبيب مقيم اسنان86محمد عضيد مدهللا النصيري1687******238

72.3712فيفامدير مركز رعاية صحية اولية80محمد علي بن محمد آل صعب3694******239

78.4833ضمدمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد علي حسن الحازمي6178******240

67.5677تيماءطبيب مقيم اسنان86محمد عواض معوض الرحيلي2685******241

75.152ضباءمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد عويض عوض الحربي4495******242

74.4ابوراكهصيدلى83محمد فليح عواد العوفي4854******243

67.2ابوجاللطبيب مقيم اسنان86محمد مبارك رشيد الدوسري1574******244

67.0934القريع بني مالكطبيب مقيم اسنان86محمد مساعد عبدهللا الزهراني2844******245

65.8134القرياتطبيب مقيم اسنان86محمد منصور عبدهللا الرفاعي2526******246

78.7689حفر الباطنمدير مركز رعاية صحية اولية80محمد منصور نامي الوذناني1003******247

75.3545القويعيهطبيب مقيم اسنان86محمد هزاع بن عبدهللا الشمراني0452******248

69.3334الحفيرهطبيب مقيم اسنان86محمود عباس محمد حقي اسكندارنى1891******249

67.4134جازانطبيب مقيم اسنان86محمود يحي جابر املسرحي2164******250

72.8201بلقرنمدير مركز رعاية صحية اولية80مخلد عبدهللا سعيد الجعيد9212******251

70.8266البديعطبيب مقيم اسنان86مرتض ى داود بن سلمان املوس ى0864******252
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70.5066ابهاطبيب مقيم86مشرف عبدهللا عبدالرحمن الشهري6076******253

74.4667بدرالجنوبمدير مركز رعاية صحية اولية80مشعل حسين بن محمد آل معمر3667******254

75.339الرياضاخصائي عالج تنفس ي80مشعل محمد صالح الطلحه5706******255

57.792نفيطبيب مقيم86معتز مبارك محمد العتيبي0055******256

71.04نجرانطبيب مقيم اسنان86معجب محمد علي اليامي9766******257

74.9611الرياضاخصائي عالج تنفس ي80مكي موس ى بن مكي آل عباس0794******258

69.3678الخرجطبيب مقيم86منصور عبدهللا منصور الخلف2794******259

76.351الرياضاخصائي عالج تنفس ي80مهدي مكي بن مهدي الشهري7603******260

72.16جازانطبيب مقيم اسنان86مهند جابر يحي الوادعي8674******261

72.4433الشعبهمدير مركز رعاية صحية اولية80مهند سعد سعيد العبيدي0514******262

67.8688وادي بركطبيب مقيم اسنان86مهند عبدهللا خلف الدوسري9490******263

66.24املعتالءطبيب مقيم اسنان86مهند عبدهللا عبدالرحمن العوين6920******264

70.5066القويعيهطبيب مقيم اسنان86مهند فريد عبدالرحمن الحسين5609******265

70.4456بريدهطبيب مقيم86موس ى جديد سعود العنزي2747******266

71.84الوجهطبيب مقيم اسنان86موس ى محمد حميد الرفاعى8381******267

75.9367حفر الباطنمدير مركز رعاية صحية اولية80مؤيد حسن بن عبداللطيف االربش0754******268

73.12سبت العاليهمدير مركز رعاية صحية اولية80ميهاط حمد بن معيض آل هديسان6458******269

72.9367املدينةاملنورةطبيب مقيم86ناصر مسفر سفر الحارثي3510******270

66.56ضريهطبيب مقيم اسنان86نديب محمد حامد الرشيدي8234******271

66.0267بريدهطبيب مقيم86نزار أحمد صالح الطامى6778******272

70.8266املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86هانى بن دخيل بن رويشد الحربي0463******273

72.3656الريثمدير مركز رعاية صحية اولية80هاني عبدهللا رجاهللا العتيبي0727******274

60بيشهطبيب مقيم86هالل جارهللا محمد الحارثي3273******275

66.6666الشقيقةطبيب مقيم اسنان86هيف بن محمد بن فرحان القحطاني1985******276

76.131الرياضاخصائي عالج تنفس ي80وائل عبدهللا عبدالعزيز آل هالل8207******277

72.6856ابو عريشمدير مركز رعاية صحية اولية80وائل هليل محمد الثبيتي9732******278

75.84املدينةاملنورةطبيب مقيم86والء علي نواوى فلمبان4965******279

77.1667بحرهطبيب مقيم اسنان86وليد خالد خميس الشرقاوي7221******280

75.9904دومه الجندلمدير مركز رعاية صحية اولية80وليد ماجد عبدالعزيز املرشدي5493******281

68.9066ظلمطبيب مقيم اسنان86ياسر بن سعيد بن محمد الزهراني3580******282

62.96املدينه/الفقيرطبيب مقيم86ياسر خالد عبدالرحمن الغامدي2052******283

67.7334رياض  الخبراءطبيب مقيم اسنان86ياسر صالح محمد العليقي3567******284

64.2111ابهاطبيب مقيم86ياسر ظافر بن علي الشهراني0203******285

65.3601جازانطبيب مقيم86يحي محمد عبده ابوطالب0332******286

69.9488االفالجطبيب مقيم اسنان86يزيد علي عبدهللا الصنيع1946******287

72.9177القرياتمدير مركز رعاية صحية اولية80يوسف ابراهيم عياد الحربي4348******288
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67.52ابو عريشطبيب مقيم اسنان86يوسف احمد ابراهيم معدي7894******289

73.44املدينةاملنورةطبيب مقيم86يوسف عبدالعزيز محمد اخميمي8574******290

68.8بيشهطبيب مقيم اسنان86يوسف عبيد مانع الدعرمي6412******291


