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79.9989القويعيهصيدلى83ابتهال بنت علي عبدرب الرسول الخرس4491******1

75.52اضمطبيب مقيم اسنان86ابتهال خالد بخيت العتيبي8052******2

80.5733الجوفطبيب مقيم اسنان86ابرار أحمد عواد العمر5389******3

55.1078حبونااخصائية مختبر80اريج عيضه يحي القثامي5231******4

60.8صامطهطبيب مقيم86ازهار احمد عبده حلوي3589******5

73.0733املدينةاملنورةطبيب مقيم86اشراق عمر عبدالجبار االشبط9328******6

77.2156الليثطبيب مقيم اسنان86اشواق راض ى هليل السلمي7180******7

79.2078جدهطبيب مقيم اسنان86افنان محمد عبدالعزيز صابر0960******8

80.4156الطائفطبيب مقيم اسنان86االء عبدالكريم كرامه ربيحان1254******9

77.6522الغزالةصيدلى83االء عبداللطيف عبدهللا الدريهم2337******10

74.4211عرعراخصائية عالج طبيعي80الجوهره صواب بن سلمان العنزي2476******11

69.44الجوفطبيب مقيم86الهام حامد عقالء الفالج4635******12

72.5099الطائفطبيب مقيم86اماني جبور عبدالجبار الخالدي9354******13

75.84بيشهطبيب مقيم اسنان86امل طه عبدهللا الصومالي6928******14

72.16املدينةاملنورةطبيب مقيم86امنه سعد عمر الخطيب9137******15

80.8644رابغطبيب مقيم اسنان86امينه حسن بن محسن العيساوي7766******16

73.76الرياضطبيب مقيم86ايالف حسن سالم العاده0146******17

75.74بيشهاخصائية عالج طبيعي80ايمان حسين حسين حمدي5703******18

78.1756املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86ايمان حمد منصور الكنعاني1458******19

80.1501الخبرطبيب مقيم86ايمان سعد علي الظفير8106******20

74.08مكةاملكرمةاخصائي عالج تنفس ي80ايمان صالح بن مكي آل جعفر3493******21

77.4555الرياضطبيب مقيم86ايمان فواز بكر نجار6251******22

61.04باللسمرطبيب مقيم86ايمان محمد عبدهللا الشهراني5369******23

77.6ابهاطبيب مقيم اسنان86أروى سعيد سعيدان سالم3558******24

75.3888قبهطبيب مقيم اسنان86أسيل حسون بن عبدالعزيز الحسون0208******25

74.4078الرياضطبيب مقيم86أفراح سالمه سالم الحويطي6666******26

75.68الوجهاخصائية عالج طبيعي80أماني عبدالعزيز عبود بامنصور0566******27

75.211الرياضطبيب مقيم86أمل عبدالرحمن ابن محمد القحطاني1879******28

59.52الطوالطبيب مقيم86أمل عبدهللا ابن فرحان الفيفي2325******29

75.9922مكةاملكرمةطبيب مقيم86أمنيه خالد سراج هالل7809******30

75.2الباحهاخصائية عالج طبيعي80أميره محمد قاسم الشيخ1583******31

81.309مكةاملكرمةصيدلى83آريج منصور عبدالعزيز منش ي2525******32

78.8811بلجرش ىصيدلى83آالء بنت طه بن طاهر ابو زيد6512******33

80.7222القويعيهطبيب مقيم اسنان86آالء محمد ابوبكر الصافي3054******34

79.4489مكةاملكرمةطبيب مقيم86بتول عبدالوهاب بن محمدسرور باسلوم9638******35

76.8956القرياتطبيب مقيم اسنان86بدور بدر صقردويالن املطيري2727******36

76.0233تبوكطبيب مقيم اسنان86بدور سعود سعد الثبيتي4612******37

67.0934جازانطبيب مقيم86بدور عبدهللا بن علي عمره1368******38

54.1866الفطيحهطبيب مقيم86بشائر سعد حمود ال سلطان4092******39
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56.3499حبونااخصائية مختبر80تهاني عاتق نافل الجعيد0290******40

74.56نجرانطبيب مقيم اسنان86جنان عبدالواحد بن مهدي الزين5982******41

75.104الشملىطبيب مقيم اسنان86حسناء رشيد ناصر الشبرمي5056******42

77.7389الرياضطبيب مقيم86حصه محمد بن عبدالكريم الدريويش5830******43

56.4567نجراناخصائية مختبر80حنان عايض ضيف  هللا الجعيد7745******44

76.4089مكةاملكرمةطبيب مقيم86خيريه خالد بن عبدالرشيد كفيه4323******45

74.88جازانطبيب مقيم اسنان86دانه زياد بن عبدالرحمن املبارك7148******46

61.1311بريدهطبيب مقيم86دعاء محمد بن احمدزيني سكبومي7455******47

62تبوكطبيب مقيم86دالل طالل بن معند العنزي9582******48

78.1356وادى الدواسرطبيب مقيم اسنان86دينا احمد محمد الشريف1050******49

62.9111الطائفطبيب مقيم اسنان86ذكرى عوض ابن حسن املالكي4268******50

72.0889املدينةاملنورةطبيب مقيم86راويه الفي حضيض البالدي6995******51

74.4نجراناخصائية عالج طبيعي80رحاب عبدهللا احمد آل مناع4343******52

76.8الرسطبيب مقيم اسنان86رزان مساعد بن صالح السالمه2345******53

85.3088الوديعهاخصائية مختبر80رنا راسم محمدنور راجخان8414******54

73.9278املدينةاملنورةطبيب مقيم86رهام طارق بن محمود سيدي7588******55

77.5456مكةاملكرمةطبيب مقيم اسنان86رهف صدقه حسن نجار5792******56

70.8189الباحهاخصائي عالج تنفس ي80ريم بنت احمد بن علي البقش ي1994******57

75.52اضمطبيب مقيم اسنان86ريم عبدهللا فهد العجالن6407******58

78.3644السليمىصيدلى83ريهام حمزه يوسف نشار1634******59

77.8301املدينةاملنورةاخصائية عالج طبيعي80زهراء زكي بن عبدهللا آل سيف5807******60

77.6578االحساءطبيب مقيم86زهراء محمد بن حسن حظيه2973******61

78.5188املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86زينب عبدهللا بن حسين البناوي6325******62

80.4622تبوكصيدلى83زينب محيسن محيميد املعيرفي2559******63

72املدينةاملنورةطبيب مقيم86ساجدة احمد بن حسن بزبوز8805******64

84.9667االحساءاخصائية عالج طبيعي80ساره بنت جاسم بن عبدهللا الباشا2352******65

79.3367الرسطبيب مقيم اسنان86ساره سليمان بن صالح العقال9704******66

52.0534بريدهطبيب مقيم86ساره محمد بن علي الزاير7048******67

76.4211جازانطبيب مقيم اسنان86ساره مفرج بن مقبل الجدعاني1487******68

62.96تبوكطبيب مقيم86سكينه بنت عباس بن عبدالوهاب الراشد6936******69

79.4422الرياضطبيب مقيم86سكينه حسين بن عبدهللا التاروتي8451******70

79.2767الرياضاخصائي عالج تنفس ي80سكينه عبدرب النبي عبدرب الرسول آل خاتم3934******71

73.539الرياضطبيب مقيم86سلوى حسين احمد مدخلي3370******72

59.76صامطهطبيب مقيم86سلوى محمد احمد مجرش ي4508******73

75.04عبسطبيب مقيم اسنان86سمر عبدهللا سليمان سليمان1276******74

74.14القرياتاخصائية عالج طبيعي80سميه صالح سلمان املالكي4710******75

79.2978الطائفطبيب مقيم اسنان86سهى محمد بن عباس الزين2789******76

73.7234الرياضطبيب مقيم86شذا عبدالرحمن عبدالوهاب فلمبان2306******77

77.2889عفيفطبيب مقيم اسنان86شذى طارق عبدهللا السويدان9212******78
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80.24القطيفطبيب مقيم86شروق حسن بن منصور آل ربح3238******79

79.9111مكةاملكرمةطبيب مقيم86شروق علي محمد القوبع4626******80

68.949تميرطبيب مقيم86شروق غازي محمد سحله5638******81

75.68جازانطبيب مقيم اسنان86شريفه عبدالوهاب ناصر عامر1458******82

75.8644بيشهاخصائية عالج طبيعي80شهد سليمان يحي عسيري8409******83

75.2ابهاطبيب مقيم86شهد عبدهللا بن مستور بن محمد4787******84

78.6378املجاخصائية عالج طبيعي80شيماء محمد عياد السميري1720******85

77.6بيشهاخصائية عالج طبيعي80صفيه سعيد طالع التليدي4584******86

66.2056نجراناخصائية مختبر80عايشه ابراهيم بن ناصر املشيخي2823******87

74.88نجراناخصائية عالج طبيعي80عائشه احمد بن صالح حقوى2626******88

64جازانطبيب مقيم86عائشه طاهر محمد هزازي2589******89

65.0666جازانطبيب مقيم86عبير سعيد حسن عسلوف5716******90

75.6211ثربطبيب مقيم اسنان86عبير عياد ضفيدع العوفي9847******91

78.8467الليثصيدلى83عال عبدالرحمن محمدسعيد قاض ي2286******92

77.2156الليثطبيب مقيم اسنان86عليه املطهر بن يحي حميدالدين9963******93

76الحناكيهطبيب مقيم اسنان86عهود عبداملجيد بن سالم مشعبي7468******94

76.5256الرياضطبيب مقيم86عهود عمر فالح القرش ي2025******95

62.6433نجراناخصائية مختبر80عهود منشط سالم القثامي4793******96

79.8367ابوراكهصيدلى83غدير محمد بن حمزه الفردان1852******97

74.2611املخواهاخصائية عالج طبيعي80غدير منصور محمد ابن خميس6824******98

75.36بيشهطبيب مقيم اسنان86غزل طاهر محمد عراقي7132******99

79.72املدينةاملنورةطبيب مقيم86غفران وليد عبدالوهاب صباحي0135******100

75.349القرياتطبيب مقيم اسنان86فاطمه بنت ناصر بن احمد البدر5846******101

79.67نفيصيدلى83فاطمه حسن بن علي آل رضوان9933******102

61.6722املهدطبيب مقيم86فاطمه حسين بن احمد ابوحسون0838******103

76.8نجراناخصائية عالج طبيعي80فاطمه سعد سعيد االحمري7383******104

78.98الباحهاخصائية عالج طبيعي80فاطمه عبدرب  الرسول بن يوسف الغزال6665******105

60.16بالد رجال املعطبيب مقيم86فاطمه علي ظافر الشهري9885******106

61.9333الفويلقطبيب مقيم86فاطمه مرتض ى بن خضر العوامى1341******107

82.8ثاراخصائية مختبر80فاطمه مرعي يوسف عسيري2700******108

75.7944الباحهاخصائية عالج طبيعي80فاطمه نزال مبارك الحربي8198******109

77.2211ينبعطبيب مقيم اسنان86فتون عبدالرحمن ابن حسين القحطاني0066******110

54.6433خباشاخصائية مختبر80فوزيه مستور عايض الحارثي6859******111

79.0056الدمامطبيب مقيم اسنان86كوثر بنت ناصر بن عبداملحسن الشايب9423******112

79.5033ينبعاخصائية عالج طبيعي80لجين عبدهللا احمد الدهش0662******113

73.92بيشهطبيب مقيم86ملياء حسن أحمد عسيري4032******114

81.9467جازانطبيب مقيم86ليلى موس ي عزالدين مهدي1631******115

75.029الشملىطبيب مقيم اسنان86مرام حميد فهد الحربي3688******116

77.7011الباحهطبيب مقيم اسنان86مرام فيصل علي بشيه7323******117
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74.8156الرياضطبيب مقيم86مروه آحمد بن عبدهللا اللويم6100******118

75.2344املدينةاملنورةطبيب مقيم86مروه خالد محمد فالته0188******119

75.5544الرياضطبيب مقيم86مشاعل ذياب عبدالرحمن الشهري9994******120

73.1077الدمامطبيب مقيم اسنان86منار زكي بن معتوق آل شبر8927******121

78.5611املدينةاملنورةاخصائية عالج طبيعي80منال بنت جابر بن عوض الفهمي1171******122

82.3234ابقيقطبيب مقيم اسنان86منال فالح عبدالكريم الحرز0938******123

86.7589القويعيهطبيب مقيم اسنان86منال فواز بكر نجار2556******124

77.3189الخرمهصيدلى83منى عبدهللا حسين فالته9490******125

80.1455االفالجطبيب مقيم اسنان86منى محمود محمد علي9103******126

74.72املندقاخصائية عالج طبيعي80مها سعد ظافر الشهري3706******127

69.76محايل عسيرطبيب مقيم86مها عبدهللا بن عوضه آل عارم1893******128

86.2744جدهطبيب مقيم86ميعاد فائز سنيان البلوي6376******129

78.0633تيماءصيدلى83نايفه محارب رجاء الرويلي2889******130

79.6878املدينةاملنورةاخصائية عالج طبيعي80نجاح مساعد مشخص املطيري0037******131

80.52مكةاملكرمةطبيب مقيم86ندى محمود عبدهللا مجيد1158******132

61.2بريدهطبيب مقيم86ندى موس ي عزالدين مهدي8145******133

77.1366الرياضاخصائي عالج تنفس ي80نرجس رضا بن محمد املقبل4281******134

75.1856عقله الصقورطبيب مقيم اسنان86نور صالح سليمان اليوسف8534******135

74.3322العيساويةطبيب مقيم اسنان86نوره حمد بن علي املتروك9979******136

78.24القنفذهاخصائية عالج طبيعي80نوره ضيف هللا ابن دغيليب العتيبي4956******137

77.0544الباحهاخصائية عالج طبيعي80نوره مناور بن عائض املطيري4359******138

78.9811وادى الدواسرطبيب مقيم اسنان86نوف سليمان عبدالرحمن العجاجي7440******139

79.5345الرياضطبيب مقيم86هبه اياد عبداملحسن الفارس8833******140

77.199املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86هتون عصام فواد عبدالباقي8449******141

80.4655حفر الباطنطبيب مقيم اسنان86هدى بنت حسين بن عايش الكحل8758******142

76.4856قصربن عقيلطبيب مقيم اسنان86هدى عبدهللا بن سعد املطيري9394******143

80.0527الطائفطبيب مقيم اسنان86هديل طارق عبدالرحمن الهنيدي5114******144

79.0299املدينةاملنورةطبيب مقيم اسنان86هوازن مجدي محمد عبدالجليل0341******145

74.691طبرجلطبيب مقيم اسنان86وجدان سعد بن ظافر العابس ي3290******146


