
المقرالوظيفةاالسمالهوية الوطنية
الرينطبيب مقيم أسنانبدر فهد بن بندر المطيري4704******

القنفذهطبيب مقيم أسناناحمد عتيق عتيق هللا الجهني3530******

الباحهطبيب مقيم أسنانعبدهللا مستور بن يحي الزهراني7093******

الجمشطبيب مقيم أسنانهاني عوض محمد األسمري1157******

جازانطبيب مقيم أسنانفارس جابر سلمان الفيفي0604******

ابهاطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن مدوس بن احمد محمد3642******

رضوانطبيب مقيم أسنانوليد محمد سعيد العمري4911******

جازانطبيب مقيم أسنانوليد محمد يحي معافا2348******

نجرانطبيب مقيم أسنانناصر علي ظافر ال الحارث7182******

االفالجطبيب مقيم أسنانفيصل فهد فراج السهلي4742******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفايز7977******

ابهاطبيب مقيم أسنانعلي جابر عبدهللا الشهري0587******

القنفذهطبيب مقيم أسنانعبدهللا محمد احمد البارقي9627******

النبهانيهطبيب مقيم أسنانفهد نايف فهد الداوود2723******

الرينطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز بن غيث3387******

عفيفطبيب مقيم أسنانياسر مبارك عامر المطيري9177******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسنانعبدالملك عبدالحكيم عبدهللا الحسين0117******

االحساءطبيب مقيم أسنانحسن علي بن عبدهللا الحسن9589******

ابهاطبيب مقيم أسنانفهد بن سعد بن فهد القحطاني6622******

جازانطبيب مقيم أسنانجبريل محمد يحي عتودي8883******

النبهانيهطبيب مقيم أسنانماجد بن سعيد بن دخيل الصاعدي9086******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدالكريم عبدالعزيز عبدهللا الحربي6706******

القنفذهطبيب مقيم أسنانوليد مسعد عبيدهللا الهذلى8760******

عرعرطبيب مقيم أسناننواف نايف بن نواف الربيلي9553******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانمعتز محمد سليمان بنجر9583******

نجرانطبيب مقيم أسنانصالح سليمان صالح الحمده4335******

القرياتطبيب مقيم أسنانمحمد محياء علوش العتيبي6529******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدهللا متعب محمد العنزي6941******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانعبدهللا جعفر بن حبيب البقيعي4611******

جازانطبيب مقيم أسنانوائل محمد ابراهيم طالبي1865******

االفالجطبيب مقيم أسنانحزام محمد مبارك القحطاني5255******

تبوكطبيب مقيم أسنانحسين ناصر يحى المشهدى8638******

جازانطبيب مقيم أسنانبهكلي احمد علي الذروي4140******

الرينطبيب مقيم أسنانمحمد خالد سعيد محروس3354******

القنفذهطبيب مقيم أسنانطالل سليمان شديد الصبحي6486******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانأحمد زياد اسماعيل الجهني5719******

ابهاطبيب مقيم أسنانبدر سيف مريع القحطاني6316******

الفوارهطبيب مقيم أسناننواف حمود رشيد السلوه2178******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانعبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد خيرالدين0789******

الحريقطبيب مقيم أسنانمحمد حمد عبدالعزيز الداعج3611******

الرسطبيب مقيم أسنانعبدهللا منصور عبدهللا الراجح1280******

نجرانطبيب مقيم أسنانمحمد يوسف صالح زهراني1773******

تبوكطبيب مقيم أسنانسليمان عبدالرحمن ابن محمد العريفي7612******

الطائفطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن احمد قاسم سالم6086******

االفالجطبيب مقيم أسنانفيصل مطيران بن عياده العنزي5608******

الباحهطبيب مقيم أسنانعلي حسن محمد الشيخ5615******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانعبدالحكيم علي بن باقر الحداد3885******

الباحهطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز عمر عبدالعزيز صيرفي8710******

بالد رجال المعطبيب مقيم أسنانعبدهللا ستر بن عيد الجعيد8293******

الرينطبيب مقيم أسنانأحمد سعيد صقر العتيبي7973******



المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانمبارك خالد مبارك القحطاني9017******

المذنبطبيب مقيم أسنانصالح عبدهللا بن صالح العواد1924******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن حسين محمد قره علي9222******

الحريقطبيب مقيم أسنانابراهيم محمد سحمى القحطانى8021******

االحساءطبيب مقيم أسنانمشعل طارق عبدالعزيز الرسن6320******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانيوسف محمد جبعان الزيادي6370******

ام عشرطبيب مقيم أسنانمحمد عبدهللا بن شعب البراهيم3326******

المضهطبيب مقيم أسنانمحمد عبدالحميد معاذ المعيوف5059******

تبوكطبيب مقيم أسناناحمد دخيل بكر العنزي7434******

الباحهطبيب مقيم أسنانسعيد علي عوض الزهراني0492******

االحساءطبيب مقيم أسنانحسن علي بن احمد البوقرين6123******

احد رفيدهطبيب مقيم أسنانعائض بن حسين بن عبدهللا القحطاني4991******

عفيفطبيب مقيم أسنانفهد سعيد رفدان الدوسري7002******

االفالجطبيب مقيم أسنانمهند علي بن محمد العبيداء3293******

تبوكطبيب مقيم أسنانمحمد معيض عبدهللا الشهري5726******

الجوفطبيب مقيم أسنانعمر فالح عايض القرشي8190******

جدهطبيب مقيم أسنانمحمد فواز محسن الغصن2491******

القنفذهطبيب مقيم أسنانغازي صادق بن صالح عاشور1167******

ابهاطبيب مقيم أسنانمحمد علي بن محسن الشهراني7602******

القرياتطبيب مقيم أسنانفراس عبدالرزاق عبدالرحمن شيخ عمر2416******

االرطاويةطبيب مقيم أسنانأيوب عبدهللا طحنون الزنيدي2341******

الباحهطبيب مقيم أسنانبدر حميد جويمع الندوي3207******

ابهاطبيب مقيم أسنانالياس علي عبدهللا عسيري4959******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانوائل محمد علي الشهري9275******

جازانطبيب مقيم أسنانفراس ماجد محمد معشى0354******

عفيفطبيب مقيم أسنانخالد محمد بن حسن فقيهي2707******

بيشهطبيب مقيم أسنانعمرو بن عمير بن سفر العتيبي1924******

عيون الجواءطبيب مقيم أسنانزياد محمد فريح الراشد0849******

باللسمرطبيب مقيم أسنانمحمد شايع مفرح المازني9951******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانسعيد خالد بن سعيد العمودي0086******

القويعيهطبيب مقيم أسنانعدى سعد بن عبدالعزيز المفلح7890******

نفيطبيب مقيم أسنانعايد فالح بن صنيدح الرشيدي2172******

الجمشطبيب مقيم أسنانفيصل حمد مفرح المطيري0595******

القنفذهطبيب مقيم أسنانعمر عبيدهللا مبارك الجهني3392******

المجاردهطبيب مقيم أسنانفهد علي عبدهللا الشهري6399******

الباحهطبيب مقيم أسنانخالد علي رجب عسيري9545******

عرعرطبيب مقيم أسنانطالل نايف بن معزي المطيري8477******

الطائفطبيب مقيم أسنانابراهيم محمد عبدالرحمن الشهري1892******

الباحهطبيب مقيم أسنانخالد نزار توفيق العكام2805******

القنفذهطبيب مقيم أسناناحمد فائز محمدامين خوجه7270******

السعيرهطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز محمد ميرأعظم براءة6018******

الباحهطبيب مقيم أسنانماجد بن عبدهللا بن ناصر الشهري2556******

نجرانطبيب مقيم أسنانبدر سالم بن عائض الغامدي1282******

احد رفيدهطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن سعد علي القحطاني6184******

الباحهطبيب مقيم أسناناياد محمد سعود محمد هاشمي3486******

عرعرطبيب مقيم أسنانياسر صالح بن عبدهللا المنجم0268******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانمهند عبدالرحمن محمد حلواني3486******

الرسطبيب مقيم أسنانمحمد أحمد عبدالعزيز الخثعمي2428******

الطائفطبيب مقيم أسنانمحمد عبدهللا سلطان العنقري8044******

الهمجهطبيب مقيم أسنانعلي ابراهيم علي عزي6314******

الباحهطبيب مقيم أسنانمؤيد محمد بن قاسم سندى3013******



النماصطبيب مقيم أسنانماجد بن مشبب بن محمد االحمري5896******

نجرانطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن سليمان عبدهللا الدخيلي4430******

الطائفطبيب مقيم أسنانمحمد هاني عمر نيازي6799******

الجمشطبيب مقيم أسنانسلمان فالح عبدهللا المقاطي7846******

الباحهطبيب مقيم أسنانحسن ماهر بن محمد آل سيف3268******

الجمشطبيب مقيم أسنانعمر عبدالسالم بن محمد الحياني1980******

بارقطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز محمد بن عيد الزهراني3364******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانعبدهللا محمد محمد كعبي6678******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانحاتم عبدهللا ابراهيم الغمالس3028******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانوائل عبدهللا محمد الشهري2368******

جدهطبيب مقيم أسنانطارق محمد علي محمد العقاد6014******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانأيمن سمير بن عبدهللا بوجباره7874******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانسلمان ضيف هللا بن خريبيش العنزي2479******

تبوكطبيب مقيم أسنانمحمد صالح ابراهيم الشريف4817******

الهمجهطبيب مقيم أسنانطارق ابراهيم راشد القنيعان1908******

الباحهطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن عادل بن محمد الشريف8075******

جدهطبيب مقيم أسناننواف توفيق بن رشيد عالف7952******

تميرطبيب مقيم أسنانعالء عبدالحميد زين الدين خوجه4461******

ابهاطبيب مقيم أسنانمنتصر عدنان سعيد عينوسه9205******

عقله الصقورطبيب مقيم أسنانمهند محمد بن معيض السهلي8660******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانعبدهللا علي عبدالعزيز المطرودي9230******

بريدهطبيب مقيم أسنانعبدالمجيد حاتم صالح بن عامر7963******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانمؤيد عدنان بن اسماعيل ديوان4110******

ابهاطبيب مقيم أسنانابراهيم يحيى علي عسيري2665******

تبوكطبيب مقيم أسنانعدنان بطاح صالح الخزي8329******

الوجهطبيب مقيم أسنانمحمد يحي محسن ابوالصمه8902******

رياض الخبراءطبيب مقيم أسنانبدر عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن7686******

السليلطبيب مقيم أسنانعبدالمحسن محمد عبدالمحسن األحمد1720******

جازانطبيب مقيم أسنانطيب احمد ابن طيب عقيلي6405******

الجمشطبيب مقيم أسنانمؤيد سالم صالح باعظيم4319******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانعادل شبيب شجاع العتيبي7554******

الجوفطبيب مقيم أسناناحمد فهد بن محمد الثميري2037******

بارقطبيب مقيم أسنانعلي مدري عوض الثقفي4519******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن عبدهللا محمد المسعود4000******

الرسطبيب مقيم أسنانأحمد مخلد رشيد الظفيري6800******

الحرجهطبيب مقيم أسنانوليد سليمان متعب الخالدي7271******

القويعيهطبيب مقيم أسنانفهد عبدهللا فالح القحطاني0869******

الطائفطبيب مقيم أسنانعلي عبدالغني سعيد الزهراني5661******

نجرانطبيب مقيم أسنانريان عبدهللا يوسف الجاوي3051******

المضهطبيب مقيم أسنانعامر محمد ابن عايض القحطاني4481******

المضهطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز يوسف بن عبدالعزيز النويحل5523******

الجوفطبيب مقيم أسنانسامر مصلح نزال العنزي3104******

الجوفطبيب مقيم أسنانفيصل احمد عبدالعزيز بن داود0220******

االفالجطبيب مقيم أسنانعبدهللا احمد حمد الفقيه3814******

حقلطبيب مقيم أسنانريان عبدهللا عبدالحميد خواجه0787******

بالد رجال المعطبيب مقيم أسنانصالح وديد صلبى الرشيدي6849******

نفيطبيب مقيم أسنانسلطان خالد عناد الخمعلي9972******

الجوفطبيب مقيم أسنانثابت حسان بن علي طلبه9307******

تبوكطبيب مقيم أسنانحسان جزاء عبدهللا الحربي7919******

احد رفيدهطبيب مقيم أسنانعادل يحي علي بن شاهر6907******

المذنبطبيب مقيم أسنانعصام عبدالعزيز عبدهللا الملحم0371******



قصيباءطبيب مقيم أسنانياسر سالم فهد المزيد0565******

جدهطبيب مقيم أسنانحسام عوض بن سليمان الحجيلي9215******

الباحهطبيب مقيم أسنانريان عبيد عاضه النفيعى5126******

ابهاطبيب مقيم أسنانجميل محمد بن جميل السعيد9089******

الجمشطبيب مقيم أسناناسامه عماد سعد كردي2920******

االحساءطبيب مقيم أسنانمحمد عوده مسعود الجهني6966******

الجوفطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز المسلماني6287******

جازانطبيب مقيم أسنانصالح مفرح حربان الحريصي3890******

تبوكطبيب مقيم أسنانصالح عبدالعزيز بن صالح القحطاني2743******

جازانطبيب مقيم أسنانعيسى محمد ابوشمله حكمي5067******

تنومهطبيب مقيم أسناناحمد محرق غيالن الرويلي6700******

الباحهطبيب مقيم أسنانباسم سعد بن يعن هللا الغامدي8235******

البكيريهطبيب مقيم أسنانيحي رجاء يحي الحربي3244******

تنومهطبيب مقيم أسنانفهد مساوي محمد كريري9880******

القحمهطبيب مقيم أسنانعيسى حسن عيسي ابوالزوايد3690******

المذنبطبيب مقيم أسنانعبدهللا علي بن عبدهللا االحمري8315******

الطائفطبيب مقيم أسنانوجدي محمد بن محمود برديسي9938******

الجوفطبيب مقيم أسنانخالد نائف مضحي الحربي7599******

نجرانطبيب مقيم أسنانمهند محمد سعيد احمد خان2439******

المجاردهطبيب مقيم أسناناحمد صالح احمد الغامدي5138******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانالبراء نبيل حسن بازيد4657******

النماصطبيب مقيم أسنانصالح حسن صالح الشمراني9508******

حائلطبيب مقيم أسنانحسن حمود حسن العتيق3271******

بالد رجال المعطبيب مقيم أسنانوجدي صالح بن داود شبانه2917******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانفايز سعيد احمد الزهراني3666******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز اسامه يوسف التميمى6279******

جازانطبيب مقيم أسنانمحمد عبده احمد حكمي4776******

النبهانيهطبيب مقيم أسنانفارس هالل بن مليح الحربي8834******

عفيفطبيب مقيم أسنانبدر عزيز داود سعود5346******

الطائفطبيب مقيم أسنانسعود دخيل هللا عاتق الحربي9404******

الباحهطبيب مقيم أسنانمحمد غرم هللا بن عبدهللا الغامدي3874******

الباحهطبيب مقيم أسنانفارس علي ابن جرمان القحطاني0490******

بيشهطبيب مقيم أسنانفارس صالح عبدالعزيز الشبرمي9615******

نفيطبيب مقيم أسنانتركى عبدهللا بن مسعود الطويرقي4185******

المجاردهطبيب مقيم أسنانهشام عبدهللا عبدالرحمن الشهري6426******

ابهاطبيب مقيم أسنانفيصل بن مبارك بن حسين القحطاني4075******

االحساءطبيب مقيم أسنانحسين عبدهللا حسين ميره5018******

ابهاطبيب مقيم أسنانسلطان عامر محمد عسيري2652******

تبوكطبيب مقيم أسنانانس عبدالرحمن بن عبدهللا الصقير1196******

تبوكطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز ثامر محمد نعماني3628******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانمروان بندر بن عرار الدوسري7769******

تنومهطبيب مقيم أسنانالمعتصم باهلل احمد محمود خوجه6448******

الطائفطبيب مقيم أسنانمحمد مانع بن رشيد المطيري3489******

جازانطبيب مقيم أسنانحسين هادي بن حسين الصقور9484******

عرعرطبيب مقيم أسنانعبدالحكيم فاروق عبدالحكيم سندي0515******

سراه عبيدهطبيب مقيم أسنانمتعب خالد متعب المطيري6462******

الباحهطبيب مقيم أسنانراكان فرج فريحان العتيبى3231******

البجاديهطبيب مقيم أسنانعبدالمحسن عبدالرحمن علي الزوير0296******

البركطبيب مقيم أسنانمهند عبدالرحيم بن ضيف هللا الصاعدي2835******

الطائفطبيب مقيم أسنانعبدهللا عبدالرحمن ناصر الداغري6933******

الباحهطبيب مقيم أسنانعبدهللا خليفه صالح الخليفه0892******



ابهاطبيب مقيم أسنانعمر محمد احمد داد3017******

الوجهطبيب مقيم أسنانعمر حماد حمدان الصواط2233******

الرينطبيب مقيم أسنانأحمد فهد صالح العسرج4710******

عرعرطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن مسلط عبدالرحمن المطيري9996******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانابراهيم ناصر محمد محرق5352******

نفيطبيب مقيم أسنانمحمد راشد محمد القحطاني0673******

االرطاويةطبيب مقيم أسنانفيصل حمد عبدالرحمن اليحيى5631******

ضريهطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز سعد محمد العنزان7091******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانمحمد نومان بن فرحان الشمري5198******

الباحهطبيب مقيم أسنانحسين علي بن عبدهللا المهناء8306******

عقله الصقورطبيب مقيم أسنانمحمد عبدالعزيز مرزا اكرم1400******

المذنبطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز الفي عوض الحربي5048******

سراه عبيدهطبيب مقيم أسنانماجد عبدالمحسن احمد العبيد1394******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانخالد عالء محمد عسيري7717******

رياض الخبراءطبيب مقيم أسنانسلمان دليم حسين الحربي8714******

الجمشطبيب مقيم أسنانعلي سلمان بن علي البلوي2822******

حائلطبيب مقيم أسنانرعد سلطان بن عبدالجليل برهان0751******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانحسن حيدر بن محمد الجراش5369******

تبوكطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز مجيد بن عايد الحصين6464******

تبوكطبيب مقيم أسنانرضا عبدالهادي جواد آل علي7629******

الرينطبيب مقيم أسناننواف علي سليمان الهزاع0216******

ساجرطبيب مقيم أسنانمحمد خالد محمد الشرهان4008******

االفالجطبيب مقيم أسنانعبدهللا عايض سعود ال بريك3888******

ظهران الجنوبطبيب مقيم أسنانبندر حسن محمد الفيفي1821******

الباحهطبيب مقيم أسنانخالد عبدالقادر محمدمكي الكردي4594******

ابهاطبيب مقيم أسنانيحي أحمد محمد آل حضيري1070******

الرينطبيب مقيم أسنانعبدالكريم عبدهللا عبدالكريم العبدالكريم0589******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانانس صالح بن عبدالغفور االنديجاني4875******

الباحهطبيب مقيم أسنانفهد بن صالح بن عبدهللا الزهراني2770******

تبوكطبيب مقيم أسنانعماد صالح سليمان الرحيلي3466******

جازانطبيب مقيم أسنانسامي محمد علي عامري9551******

جازانطبيب مقيم أسنانأسامه محمد بن حسن الحازمي8680******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانسعود خالد ابراهيم المطلق1296******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانمهند محمد علي الشهراني1019******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز سرار بن علي اليامي6950******

تبوكطبيب مقيم أسنانماجد مشعل بن محمد الحربي4722******

الرسطبيب مقيم أسنانريان عايد بن مشخص الرحيمي8347******

الباحهطبيب مقيم أسناناحمد عبدهللا محمد بالبيد4290******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدهللا عبيد بن حمد الحربي9896******

باللحمرطبيب مقيم أسنانعبدالكريم محمد محمد أل فردان0335******

بارقطبيب مقيم أسناناحمد يحيى علي القيسي9669******

الجمشطبيب مقيم أسنانمشعل صالح عيد العصيمي0997******

الباحهطبيب مقيم أسنانمحسن خالد بن محسن الجابري3765******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسناناسامه محمد عبدالعزيز قادري4094******

الطائفطبيب مقيم أسنانسعيد احمد سعيد الزهراني5799******

عيون الجواءطبيب مقيم أسنانهشام عبدهللا سليمان التويجري2294******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانعبدهللا محمد عبدهللا الحسين8448******

االحساءطبيب مقيم أسنانعاصم خالد بن محمد العتيبي4253******

حائلطبيب مقيم أسنانمتعب ساير عبيد الشمري3238******

البكيريهطبيب مقيم أسنانمنصور صالح منصور الكنعاني0048******

الباحهطبيب مقيم أسنانابراهيم عبدالعزيز عباس الجويد2791******



حفر الباطنطبيب مقيم أسنانمحمد فهد بن عبدهللا المطوع1294******

االفالجطبيب مقيم أسنانمعن احمد محمد شيخو6036******

عفيفطبيب مقيم أسنانعبدهللا احمد سعيد الكبيري9184******

االسياح بالقصيمطبيب مقيم أسنانعبدهللا بن ستان بن مريزيق الرشيدي2947******

تبوكطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز مطر عواض العنزي2347******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانمتعب مسعد ثعيل المطيري5682******

الجوفطبيب مقيم أسنانعبداالله صالح عبدهللا الخزيم2651******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدالواحد عثمان بن محمد الحقيل3783******

نجرانطبيب مقيم أسنانخالد عبدهللا بن ناصر ال هتيله6855******

تبوكطبيب مقيم أسنانزياد علي بن موسى الزهراني4869******

االحساءطبيب مقيم أسنانمحمد بن ابراهيم بن علي البخيت3969******

تبوكطبيب مقيم أسناناحمد محمد بن عبدهللا الشهري1967******

الرسطبيب مقيم أسنانماجد عماد بن حسن الرشيد0698******

الباحهطبيب مقيم أسنانسامر محمد اسماعيل الغامدي1813******

االسياح بالقصيمطبيب مقيم أسنانعلي ناصر سليمان العبيدان4820******

ابهاطبيب مقيم أسنانعبدالرحمن سعد خلف الحارثي1607******

عفيفطبيب مقيم أسنانبندر زيد بن محمد العتيبي8733******

عقله الصقورطبيب مقيم أسنانطارق غالب حباب الحربي2165******

الرينطبيب مقيم أسنانمبارك بخيت مبارك الدوسري9194******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانمحمد عبدهللا بن علي السالم2639******

القويعيهطبيب مقيم أسنانمحمد سليمان بن ابراهيم الدريبي7956******

الرسطبيب مقيم أسنانالياس علي بن محمد النجار3422******

نجرانطبيب مقيم أسنانمحمد فرج بن سالم ال سالم4212******

الرسطبيب مقيم أسنانعبدهللا سلطان سعد الحمالي9136******

النبهانيهطبيب مقيم أسنانبسام محمد عبدهللا المطيري8751******

الدوادمىطبيب مقيم أسنانعبدالكريم غسان عبدالكريم سليهم9349******

جازانطبيب مقيم أسنانعلي ابراهيم احمد شتيفي0665******

ابهاطبيب مقيم أسنانفارس حسن سعيد علي9136******

الجوفطبيب مقيم أسنانماجد عبدالعزيز بن فالح المهيمزي4527******

تبوكطبيب مقيم أسنانأحمد علي بن معتوق الحسين3828******

جازانطبيب مقيم أسنانعلي يحي علي شناق4177******

القنفذهطبيب مقيم أسنانطالل نواف بن محمد ربحي نجم0138******

البدائعطبيب مقيم أسنانمحمد مطني عيد المطيري1021******

الرسطبيب مقيم أسنانوليد عبدالرزاق سهل السعدي8894******

نجرانطبيب مقيم أسنانهشام عبدالملك بن صالح التميمي2868******

المذنبطبيب مقيم أسنانمالك فراج محمد االسمري6403******

الجوفطبيب مقيم أسنانعبداالله سندي بن سعود الدرعان7691******

القنفذهطبيب مقيم أسناننايف محسن سالم الوادعي4379******

االسياح بالقصيمطبيب مقيم أسنانصالح خالد بن صالح الخويلد1652******

االسياح بالقصيمطبيب مقيم أسنانأيوب سليمان بن عبدالعزيز الناصر7697******

عرعرطبيب مقيم أسنانعمار فاضل بن أحمد بوخضر3930******

خيبرالجنوبطبيب مقيم أسنانيوسف ناصر بن على السندي6632******

حائلطبيب مقيم أسنانمحمد فايز سعود الشغدلي6791******

جازانطبيب مقيم أسناناياد محمد خالد فيض هللا مرغالني8670******

المجاردهطبيب مقيم أسنانرامي اسامه عبدالوهاب حلواني5356******

القويعيهطبيب مقيم أسنانفيصل رأفت فيصل الحكيم6167******

ساجرطبيب مقيم أسنانعادل عبدهللا سعيد الشهراني4243******

حائلطبيب مقيم أسنانفهد سعد محسن الغصاب7875******

جدهطبيب مقيم أسنانوليد خالد خميس الشرقاوي7221******

المضهطبيب مقيم أسنانعمر حسن علي ازمرلي2663******

حائلطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز سعود محمد الشمري8338******



النماصطبيب مقيم أسنانعبدالعزيز حسن محمد الشهري9155******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانعادل علي احمد جذمي5493******

السليلطبيب مقيم أسنانهيا عبدالعزيز عبدالرحمن المشعل7481******

الرينطبيب مقيم أسناناالء توفيق ابراهيم الباللى8705******

تبوكطبيب مقيم أسنانساره احمد صالح مدني3665******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانسهى حسام برهان الياور9667******

الطائفطبيب مقيم أسنانمريم علي بن عبدالكريم البراهيم5677******

الباحهطبيب مقيم أسنانروان حسن سرور بسيوني2434******

الباحهطبيب مقيم أسنانايمان علي غرم هللا الزهراني0565******

الجمشطبيب مقيم أسنانشهد سعود حمد البدر2554******

الطائفطبيب مقيم أسنانميعاد عبدالناصر احمد مقدم8270******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانفاطمه عبدهللا احمد شيخ2542******

حائلطبيب مقيم أسنانابرار شيمي ضيف هللا السلمي8919******

الباحهطبيب مقيم أسنانوجدان عبدالحكيم عامر الصيعري4119******

االحساءطبيب مقيم أسنانهبه جعفر بن حسين المغاسله8147******

القرياتطبيب مقيم أسنانوالء عدنان بن موسى الغدير2838******

عفيفطبيب مقيم أسنانهناء فيصل صادق عرب3694******

الباحهطبيب مقيم أسنانسها محمد بن سالم الهويرينى1528******

تبوكطبيب مقيم أسنانانهار عبدهللا علي بن عمران0217******

نجرانطبيب مقيم أسنانصالحه سعيد محمد آل علي7810******

الباحهطبيب مقيم أسنانبشائر عبدالعزيز محمد الحربي5778******

االحساءطبيب مقيم أسنانحوراء علي بن احمد الصادق7593******

عرعرطبيب مقيم أسناننوف بطي بن بطيحان العجمي5828******

جدهطبيب مقيم أسناناالء عبدالكريم كرامه ربيحان1254******

القرياتطبيب مقيم أسنانساره نذير محمد الظاهري1809******

االفالجطبيب مقيم أسنانمنى عبدهللا سالم الحسن8170******

القرياتطبيب مقيم أسنانفاطمه جبريل حمد عثاثي2874******

ابهاطبيب مقيم أسنانشموخ عبدهللا غازي العسيري4698******

االحساءطبيب مقيم أسنانزينب محمد سعيد بن حسن الخميس2502******

الباحهطبيب مقيم أسناننوف عبدالعزيز بن حسن فقيه9949******

الباحهطبيب مقيم أسنانرويدا عبدالعزيز بن أدم هوساوي2308******

جازانطبيب مقيم أسنانصالحه محمد بن جابر مدخلي7039******

المضهطبيب مقيم أسنانامتثال محمد ابن عمر زبرماوي9618******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانبيان احمد عبدالرحمن الدكان4576******

القرياتطبيب مقيم أسنانيسمين حمود علي الشمري7475******

الباحهطبيب مقيم أسنانساره توفيق محمدرجب بخاري8782******

تبوكطبيب مقيم أسنانحياه حسين حسن الطوخي6598******

الجوفطبيب مقيم أسنانسفانه عصام عمر حلواني5699******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسنانحنان ناصر محمد العتيبي3759******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانبشائر نفاع نافع الحربي2816******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانزهراء زكي بن موسى السماعيل9975******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانوعد عيسى فزاع السلمى3918******

تميرطبيب مقيم أسنانالعنود محمد عبدالرحمن المديميغ1024******

النماصطبيب مقيم أسنانزهراء حبيب بن علي الصعيليك1605******

الباحهطبيب مقيم أسنانشوق شيحان سعيد الزهراني8302******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانشعاع عوض بن ملفي العنزي2200******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانوالء خالد بن احمد آل رميح2995******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانديما حمد موسى الضبيبان1886******

الجوفطبيب مقيم أسنانيسرا فايز محمد مالئكه0205******

الباحهطبيب مقيم أسنانأثير أحمد بن محمد الحمادي8263******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانعهود محمد سالم المطيري0281******



القرياتطبيب مقيم أسنانرزان منتصر عبدالكريم فادن5706******

نجرانطبيب مقيم أسنانفاطمه احمد بن محمد البناوي2209******

عفيفطبيب مقيم أسنانهدى علي مبارك األسود3924******

الباحهطبيب مقيم أسنانلمى محمد بن عباس الزين7325******

حائلطبيب مقيم أسنانابرار عبدالكريم عبدالوهاب المبارك4874******

ابهاطبيب مقيم أسنانمها خالد احمد عسيري2902******

حائلطبيب مقيم أسنانرؤى سمير بن عبدالرحمن فقيه6334******

جازانطبيب مقيم أسنانهديل ابراهيم محمد ابوغنيه4039******

جازانطبيب مقيم أسنانغصون عصام محمد مسلماني0354******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانأبرار بنت محمد بن علي الغامدي6907******

تبوكطبيب مقيم أسناننجود صالح سعيد الشرقاوي6395******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانانتصار حمد على محرق8715******

الباحهطبيب مقيم أسنانخلود بدر راشد الغامدي2454******

الطائفطبيب مقيم أسنانرنا محمد علي مزيد مهجري8042******

القنفذهطبيب مقيم أسنانلليان عصام محمد بحه9266******

حائلطبيب مقيم أسنانرزان حمزه موسى الحيدري9096******

الباحهطبيب مقيم أسناناسماء على سعيد الزهراني5755******

عفيفطبيب مقيم أسناننوف بندر عيسى الشعالن7449******

تبوكطبيب مقيم أسنانشيماء صالح ابن حسين بن عفيف2488******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانبنين علي بن حسين الحواج5635******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسناننوره عبدهللا فهد العجالن6399******

نجرانطبيب مقيم أسنانرهام محمد حسن مكرمي4729******

جازانطبيب مقيم أسنانمالك جميل احمد حلبه5063******

الطائفطبيب مقيم أسناندعاء صالح بن علي بازيد1841******

ابهاطبيب مقيم أسناننجود عبدالهادي ظافر الشهري6453******

نفيطبيب مقيم أسنانسدين خالد بن علي الشيحه2217******

الباحهطبيب مقيم أسنانغاده علي ابن احمد الغامدي3859******

البدائعطبيب مقيم أسنانهيفاء فهد محمد البليهي5999******

الباحهطبيب مقيم أسنانمريم محمد يحي الحرقاني3594******

القنفذهطبيب مقيم أسنانبيان جمال حمزه نحاس4883******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانفاطمه حسين بن علوي الهاشم1819******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانمها عبدهللا احمد المالكي9938******

عفيفطبيب مقيم أسنانآالء سليمان بن ناصر السحيباني5666******

تميرطبيب مقيم أسنانهيا عبدهللا فهد العيد0373******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانأسماء محمد محمد عسيري8408******

نفيطبيب مقيم أسناناسماء ناصر عبدهللا بن عويويد0277******

الطائفطبيب مقيم أسنانفتون محمود حسين الهاشمي5795******

عفيفطبيب مقيم أسنانأمل فهيد حسن القرني2076******

االحساءطبيب مقيم أسنانانتصار عبدرب النبي بن على آل نصر0697******

االحساءطبيب مقيم أسنانحنان عادل بن عبدالمنعم السنان1913******

الباحهطبيب مقيم أسنانميساء سعيد بن حمد بالحارث8822******

االرطاويةطبيب مقيم أسنانمها أحمد علي المطلق3529******

نجرانطبيب مقيم أسناناثير سيف سعد القحطاني5438******

الباحهطبيب مقيم أسنانهتاف عبدهللا بن تونياز صالح2297******

جدهطبيب مقيم أسنانليالي محمد علي محمد العقاد8532******

النماصطبيب مقيم أسنانسارا عبدهللا علي الشهري6434******

ابهاطبيب مقيم أسنانأفنان محمد على ال معدي0187******

االفالجطبيب مقيم أسنانأروى احمد ابن سعيد الطناج2345******

جدهطبيب مقيم أسنانزينب ماجد بن سلمان الساده9919******

حائلطبيب مقيم أسنانالهنوف خالد بن سعد القحطاني2712******

الحرجهطبيب مقيم أسنانوجدان علي عجيلى شبيلي3849******



المجاردهطبيب مقيم أسنانبشائر منصور سعيد الثقفي2004******

ابهاطبيب مقيم أسنانشذى جارهللا بن حسين القحطاني3601******

ابهاطبيب مقيم أسنانعبير عبدالوهاب سعيد المتحمي2955******

عرعرطبيب مقيم أسناننوره صادق بن حسن خان2706******

نجرانطبيب مقيم أسناندعاء عبدهللا على المرحبي3284******

الرينطبيب مقيم أسناننوف سليمان فارع الجهني8470******

الباحهطبيب مقيم أسنانافنان علي بن عبيد العمري8867******

الطائفطبيب مقيم أسنانالهنوف عابد بن عنايه هللا السهلي8963******

تبوكطبيب مقيم أسناننعيمه احمد بن آدم الصومالي3675******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسنانميار سعد ذاعر الحربي3006******

حائلطبيب مقيم أسنانروان محمد سليمان الصمعاني2700******

البركطبيب مقيم أسنانفاطمه عادل محمد مدني1618******

المجاردهطبيب مقيم أسنانخلود احمد ادريس حمزي5242******

القرياتطبيب مقيم أسنانعبير سعيد بركةهللا المطيري9074******

الباحهطبيب مقيم أسنانساره وفي نافع الشخص2413******

نجرانطبيب مقيم أسنانرؤى عبدالرحمن بن ناهض الجهني8029******

ابهاطبيب مقيم أسنانرزان محمود محمد اسكندرانى4397******

حائلطبيب مقيم أسنانليلى سعود عبدالكريم الرخيص8331******

الباحهطبيب مقيم أسناناروى احمد بن بكر فالته2834******

تبوكطبيب مقيم أسنانبشائر زايد صويلح المطيري6637******

تبوكطبيب مقيم أسنانغيداء محمد صالح الحربي1232******

الباحهطبيب مقيم أسنانسوار عبدهللا فهد الشريف2444******

الباحهطبيب مقيم أسنانسلمى حامد علي الشمراني8710******

جدهطبيب مقيم أسنانصفيه صالح محمد بابيضان4238******

حفر الباطنطبيب مقيم أسناننوره الفى بن مرداس المطيري1006******

الباحهطبيب مقيم أسناناالء عطيةهللا صالح الجهني3795******

تبوكطبيب مقيم أسنانسماهر عبدالستار مرزاعبدالكريم قربان3834******

وادي بن هشبلطبيب مقيم أسنانشروق ابراهيم فواز الثقبي8082******

نجرانطبيب مقيم أسنانآمنه فريح حسن الشمري2277******

القنفذهطبيب مقيم أسنانريناد تركي بن عبدالصمد عزت8630******

المدينةالمنورةطبيب مقيم أسنانروابي محمود محمد اسكندرانى2010******

تبوكطبيب مقيم أسنانساره نصار حسن المدني2264******

الوجهطبيب مقيم أسنانليلى مرزوق علي العيساوي3355******

السعيرهطبيب مقيم أسنانايثار بشير بن محمد آل ابراهيم6359******

الباحهطبيب مقيم أسنانشهد اسماعيل عبدهللا باشا0760******

الباحهطبيب مقيم أسناناسراء عطيه بن عبدهللا الزهراني8145******

الباحهطبيب مقيم أسنانبسمه سليمان عبداللطيف الشايجي6588******

حائلطبيب مقيم أسنانليال حسين بن علوي ابوالرحي3913******

عرعرطبيب مقيم أسنانعال يوسف بن علي الزنيدي4893******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانفاطمة سلمان بن مهدي المرهون5770******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسنانالهنوف سعد ذاعر الحربي7219******

المذنبطبيب مقيم أسنانفداء على محمد العايد3939******

عرعرطبيب مقيم أسناننشوى حمود محمد الرشيدي7016******

القنفذهطبيب مقيم أسنانمرام حميد فهد الحربي3688******

الباحهطبيب مقيم أسنانرؤى مفرح بن عبدهللا البقار9210******

جدهطبيب مقيم أسنانهند سعد علي الغامدي4957******

تميرطبيب مقيم أسنانريم محمد ابن خالد الرشيد8826******

االفالجطبيب مقيم أسنانأثير حسين ناصر آل جارهللا7096******

الدوادمىطبيب مقيم أسنانوجدان محمد بعيج العنزي0879******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسناننوره معتق ناصر الشهراني2975******

الباحهطبيب مقيم أسنانهاجر عايض حامد السالمي1590******



ظهران الجنوبطبيب مقيم أسنانريم عبدهللا بنيان الخمسان5404******

الدوادمىطبيب مقيم أسنانهيا عبدهللا ناصر آل صقر0620******

الباحهطبيب مقيم أسناندالل عبدالعزيز محمد النفيسه4695******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانأمنه امين زبير هوسه9358******

ساجرطبيب مقيم أسنانريوف ابراهيم بن محمد الزميع8092******

تبوكطبيب مقيم أسنانندى محسن عبيدهللا الساعدي1744******

الدوادمىطبيب مقيم أسنانريم ناصر دريهم الدريهم5234******

ظلمطبيب مقيم أسناننادين سعيد بن تركي القحطاني1217******

حائلطبيب مقيم أسنانزين مجدي بن محمدسرور باسلوم3694******

عرعرطبيب مقيم أسنانمرام فايز مسند الشمري8905******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانلينه رائد فهد اباحسين5907******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانندى بكر يوسف محمد6545******

جدهطبيب مقيم أسنانغيداء محمد صالح السليمان7436******

جازانطبيب مقيم أسنانهدى حسن جابر معشي7342******

القرياتطبيب مقيم أسنانمها عبدهللا غضيان العنزي9188******

جازانطبيب مقيم أسنانداليا محمد حسين العباسي4363******

بريدهطبيب مقيم أسنانالعنود محمد عبدهللا الزغيبي7297******

الجوفطبيب مقيم أسنانشيماء صبري عبدهللا الحربي4013******

الطائفطبيب مقيم أسنانريم عبدهللا فهد العجالن6407******

بالد رجال المعطبيب مقيم أسنانسديم محمد ناصر لبده6306******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسنانشذى خالد ابراهيم ابو بطين4343******

ساجرطبيب مقيم أسنانشمس عبدهللا مانع التويم3725******

يدمهطبيب مقيم أسنانسميه عبدالكريم ابن عبدهللا الغامدي8466******

حفر الباطنطبيب مقيم أسنانساجده سمير بن معتوق البحراني1654******

حائلطبيب مقيم أسنانساره سليمان أحمد الرميح7905******

الحريقطبيب مقيم أسناناحالم مخلد بن غنيمان المطيري4694******

مكةالمكرمةطبيب مقيم أسنانرهام عبدالخالق محمدرسالن فلمبان7708******

جازانطبيب مقيم أسنانندى يحي حسن مطشش5294******

وادى الدواسرطبيب مقيم أسنانشيخه عثمان بن سليمان العثمان9843******

الجوفطبيب مقيم أسنانخلداء بشير عبيدهللا الرشيدي2582******

الجوفطبيب مقيم أسنانأبرار عبدرب االمير بن عبدهللا المرزوق1531******

الباحهطبيب مقيم أسنانبشاير سعود مستور الشريف5965******

الباحهطبيب مقيم أسنانعلياء خالد عبدالرحمن الفاضل8798******

البجاديهطبيب مقيم أسنانسميه سعد عويض الوذناني8686******

الباحهطبيب مقيم أسنانشيخه علي بن محمد المسلم4377******

ساجرطبيب مقيم أسناننوره خالد محمد الوطبان4791******

باللسمرطبيب مقيم أسنانعائشه ناصر بن عبدهللا الشهراني7515******

جازانطبيب مقيم أسنانفاطمه سليم حامد العبسي1443******

حوطه بنى تميمطبيب مقيم أسناننوف محمد علي الشريان3448******

القنفذهطبيب مقيم أسنانسمر سليمان عبدالعزيز جستنيه5819******

القرياتطبيب مقيم أسنانبتول حسن بن علي الجزير4767******

محايل عسيرطبيب مقيم أسنانشرف عبدهللا أحمد آل عثمان5641******

الجوفطبيب مقيم أسنانأفنان أحمد بن عبدهللا الحبردي5760******

جازانطبيب مقيم أسنانيارا علي ابوشمله حكمي1264******

الباحهطبيب مقيم أسنانرفال عبدالعزيز عبدهللا غازي2428******

الباحهطبيب مقيم أسنانفاطمه محمد بن كامل صالح0922******


