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مهند سعيد محمد كدسه
ابراهيم صالح احمد الزبيدي
عبدالرحمن علي احمد مهدلي
بندر منور حمد الظبي
منصور بن زعال بن عبيد العنزي
عباس جميل محمد األحمد
حسين احمد على محزري
عادل عبدالرحمن عبدهللا الحربي
فهد مشعتر ناصر مهدلي
محمد عايض مفرح العتيبي
حسين عبدهللا احمد الطريقي
عبدالعزيز عبدهللا بن عبدالعزيز الخريجي
محمد حمود ثواب العتيبي
ممدوح معيض ضفيدع الصواط
عماد عايض باخت المطيري
مؤيد محمد بن مفرج العويد
محمد عبدالرحمن جابر الردادي
ذياب مطير فهد الرشيدي
وليد عبدالعزيز قاري محمدصادر
عبدهللا مقعد اوسيمر المطيري
عبدالعزيز فالح عوض الحربي
سامي الفى بن طليحان البديرى
سلطان فهد ناصر الثنيان
زياد علي يحيى المعيدى
نايف علي محمد علي
طالب عافت مضحي الظفيري
رميح عبدهللا بن محمد الرميح
مشهور بن عبيد هللا بن قاعد الشراري
هديب الكومي حران الرويلي
عبدهللا محمد محمد عسيري
بدر حمدان عمر النزارى
بدر علي محمد المقرن
ابراهيم عبدهللا ناصر مباركي
علي حسين محمد النجعي
محمد عبدهللا محمد الرفيدي
احمد بن علي بن فراج ال ابالحارث
عمار عبدهللا بن عبدالعزيز بخارى
محمد ابراهيم علي عسيري
يوسف هالل بن عطيه اللحيانى
عمر هانى بن عمر القرشى
عبدالكريم علي معاضه البكري
سعد علي محمد القحطاني
يزيد محمد بن مساعد الحربي
عبدالرحمن احمد بن ابراهيم خرمي
ريان محمد عون آل راسين
عبدهللا حسن بن صالح الغامدى
راكان سعيد عوضه آل الشيخ
يوسف مناحي شويش الشمري
رايد عوده قاضب العنزي
عبدالعزيز يحي عبده حمدي
زياد محمد علي محنشي
عادل مسفر جارهللا المالكي
عطاء طارق بن فرج عركوك

صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي تغذية
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أشعة
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي بصريات
أخصائي صحة عامة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي بصريات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي تخدير
أخصائي تصوير طبقي
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي وبائيات
أخصائي بصريات
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أخصائي تقنية أسنان
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أخصائي وبائيات
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أخصائي وبائيات
أخصائي تخدير

املج
تبوك
بيشه
ابوراكه
الرين
الرويضه بالعرض
شقراء
الرياض
الدوادمى
وادى الدواسر
الرياض
نجران
رفائع الجمش
السليل
ثادق
حائل
المدينةالمنورة
موقق
ابوراكه
عرعر
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عرعر
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عرعر
يدمه
عرعر
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عرعر
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ينبع
ينبع
المزاحميه
المصلوم
خميس مشيط
نجران
تبوك
المجارده
تبوك
تبوك
قبقاب
صبياء
الرياض
االفالج
عرعر
عرعر
نجران
عرعر
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الرياض
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زايد عدالن بن هاشم المنتشري
زياد يحي احمد الزهراني
ابراهيم محمد ابراهيم التريكي
يزيد سعود محمد الثبيتي
عبدالرحمن حسن محمد الشهري
احمد جاسم بن محمد الخليفه
مبارك صالح حمد اليامي
خالد جبريل احمد حكمي
محمد حسن بن محمد طوهري
سليمان داوود بن عبدربه ضيف هللا
محمد علي احمد مسملي
فهد بن جزاع بن مقبل الحربي
راكان سعيد بن صالح العطوي
شايع نايف هليل الحربي
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن العبيداء
صقر أحمد بن عبدالرحمن الصقر
محمد عبدهللا محمد الغامدي
عبدالوهاب فائز عبدهللا األحمري
طاهر محمد ياسين بن طاهر بنتن
عبدالعزيز عبدهللا سعود البالود
علي محمد بن علي الشمرانى
عزام احمد محمد البعداني
عبدهللا محمد بن عبدالرحمن البيز
عبداالله حسن بن مهدي آل طالق
محمد منصور محمد عوضه
محمد اسامه بن سراج ششه
فايز حسن محسن الحسيني
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المطرد
عبدهللا زاهر عواض الحارثي
سعيد علي طائر األسمري
سعيد محمد سعيد العلياني
الزبير احمد يحي عطيف
رائد عبدهللا صالح الغامدي
عبدهللا مقحم بن عبدهللا المقحم
عبدالرحمن راشد صالح الضفيري
عبدالملك حسن احمد فقيه
بدر عبدالعزيز محمد الكويليت
سلمان مسفر محمد الوادعي
محمد علي حسين حكمي
سعيد بن عيسى بن حسين آل عبدرب النبي
نورالدين احمد محمد نبراوي
جواد محمد بن عيسى الحسين
ريان ناصر مروي المطيري
رياض عبدالعزيز يحى الزهراني
عبدالسالم صالح بن عبدالرحمن اليوسف
عوض على بن عوض العمرى
عبداالله مسفر هادي الوادعي
ابراهيم علي بن محمد آل عايضه
تركى يحيى بن جابر سليماني
سعيد هادي ابن معيض القحطاني
نايف يحيى بن حمدان الحربي
سامي غانم سالم الحربي
براهيم سعود بن براهيم العيد
حسين محمد بن حسن الشريف
سليمان فهد بن عبدالرحمن القباع
نائف احمد ابن علي الزهراني
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أخصائي أجهزة طبية
أخصائي أشعة
أخصائي تغذية
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي تصوير طبقي
أخصائي تخدير
أخصائي بصريات
أخصائي تخدير
أخصائي عالج طبيعي
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نجران
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شقراء
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شقراء
تبوك
الرياض
المجمعه
تبوك
الجوف
ابها
حفر الباطن
ابها
قلوه
حقل
حقل
حقل
احدالمسارحه
حفر الباطن
جده
الدلم
رفائع الجمش
رفائع الجمش
دومه الجندل
الباحه
تبوك
تبوك
حفر الباطن
ابها
ابوعجرم
عرعر
الطائف
الدوادمى
ثادق
العقيق
الجوف
بلجرشى
الجوف
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صامطه
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حسن محمد بن محمد صميلي
عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الحربي
جاسر سعد فاتن المطيري
ناصر عبدهللا مبارك البريك
تركي معيض سلمان الصاعدي
وليد احمد خلوفه عتين
محمد علي بن عبدهللا العلو
عبدهللا قاسم محمد النعمي
طالل محمد موسى الفيفي
هادي علي عبدالرحمن القحطاني
سلمان سعيد سالم حريصي
حمد محيميد خلف الحارثي
عابد عبدهللا عابد السليماني
عبدالوهاب حسن عبدهللا الشهراني
بدر مضحي عيسى العنزي
توفيق علي سويلم البلوي
عالء صالح علي الدويغري
معاذ حمدان بن عبدالرحمن الشرقي
محمد جلوي ناصر المطيري
يزيد سعيد علي االحمري
معاذ محمد بن عبدالحميد البشري
عبدهللا احمد عبدهللا الغامدي
منتظر شمعون بن عبدهللا آل عاشور
ابراهيم حسن محمد صالح ابوراس
ريان رمضان عمر الزهراني
معتز حاتم صنيتان العتيبي
سلطان صياح نغيمش الشراري
سالم سعد بن سليمان العنزي
عبدالعزيز حسين بن علي الحازمي
عبدهللا فيصل عبدالكريم الخميس
محمد مضحي عوض العنزي
عبدالرحمن عبدهللا محمد البارقي
عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الصعب
سعيد علي عبدهللا األحمري
ريان خالد ضاوي الحربي
وديع منير علي فرغل
احمد عبدالخالق بن احمد الزهراني
عبدهللا فايز مبارك الردادي
احمد طالل مطر المرشدي
مبارك هادي ابن علي القحطاني
حسن غالب حسن قنعان
مجتبى منصور بن حسن ال عواد
ياسر يحي بن عبده واصلي
عبدالرحمن عبدهللا محمد العمودي
عبدالباري ناصر بن عنية هللا المطيري
عيسى حسن عيسي حامظي
ريان سمير سعيد بخارى
محمد جعفر ابراهيم خشيم
مشبب يحي مشبب ال حماس
مجاهد خالد بن برغش البرغش
عبدالعزيز محمد ابراهيم السنان
محمد حميد محمد الصخيري
فايز برجس عرعر العنزي
مالك ناصر عبدهللا الزير
معيلي نمر معيلي الهاللي
سليمان بدر سليمان العتيبي
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خالد معيض بن سالم العماري
محمد يحي بن علي حمدي
عبدهللا محمد هادي مغفوري
هادي رضي بن كاظم الشرفا
عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعد آل درويش
فيصل محمد بن علي رجب
وافي حسن سعيد الشهراني
حسام سعيد عوض هللا الحارثي
عبدالرحمن علي محمد حواز
هادي علي كاظم آل صويلح
مشاري ناصر ابن حسين القحطاني
محمد عبدهللا سعيد الغامدي
الحسن محمد بن صالح آل حوكاش
عبدهللا محمد بن عبدالرحمن األسمري
سعيد سعد سعيد الرشيدي
مبارك راجح مبارك الجهني
ياسر عبدهللا بن دحيم العتيبي
فارس مصطفى بن علي العقل
عبدالعزيز عثمان بن عبدالعزيز الجماز
محمد سعد محمد سرحان
حازم خالد محمد األزهري
عالء فرج شحات الحبيشى
محمد عبدالرحمن بن عبدهللا آل عتيق
عبدالعزيز عمر محمد هوساوي
محمد عبدهللا ناصر القرني
أحمد علي محمد عواف
حمدي شديد سرور الجابري
محمد عبدهللا احمد عسيري
محمد علي حسن عسيري
نايف عبدهللا محمد القحطاني
عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا التريكي
فالح محمد ابن عبدهللا القحطاني
فيصل سعد بن ماشع المطيري
محمود حمدان جابر الجعيد
مهند حسين عواد األحمدي
رياض احمد علي زيادي
انور علي محمد شعراوي
بدر تركي بن عصيم الثبيتي
مشعل محمد عبدالرحمن الضبيب
ايمن عبدرب الرسول بن علي عالو
يعقوب يوسف بن عبدهللا العطيه
عبدهللا مشبب سعيد القحطاني
عبدالعزيز محسن احمد العولقي
محمد صالح بن سليمان السندي
علي عبدالرحمن علي الشهراني
يزيد عبدهللا سالم الحميدي
فايد عبدهللا سالم الثبيتي
رائد سعد بن هليل المطيري
بسام عبدالغني دولت نياز
يحي علي سعيد القحطاني
حسين محمد حسين الشريف
راكان محمد بن راشد الرحيلي
ماجد الفي ماطر الحربي
فهد نوار بن سعد ال زيدالشريف
فيصل سعود بن عميد الشيباني
حسين مالح بن حسين العنزي

أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أشعة
أخصائي تصوير طبقي
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي أشعة
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي أشعة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي بصريات
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي معالجة نطق
أخصائي مختبر
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أشعة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي معالجة نطق
أخصائي بصريات
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي وبائيات
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي تخدير
أخصائي مختبر
أخصائي تغذية
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي تغذية
أخصائي مختبر
أخصائي أشعة
أخصائي وبائيات
أخصائي أشعة
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي عالج وظيفي

بيشه
بيشه
بيشه
عرعر
الجوف
صبياء
الرياض
الرياض
نجران
طبرجل
طبرجل
نجران
نجران
الباحه
البدائع
تبوك
عرعر
عرعر
عرعر
ضريه
طريف
طريف
عرعر
الرين
السعيره
القريات
الجوف
وادي ترج
بيشه
بيشه
بيشه
حقل
ابو عريش
الباحه
الجوف
عرعر
طريف
تبوك
المجمعه
عرعر
االحساء
القويعيه
الطائف
قصيباء
جازان
الباحه
الباحه
تبوك
الرياض
الوجه
السليل
ينبع
الوديعه
مكةالمكرمة
القنفذه
بيشه
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عبدالعزيز محمد يحي آل فايع
عبدالعزيز محمد رحيل الرويلي
سعيد عبدهللا ابن سعيد القحطاني
الحسن احمد محمد عياشي
عبدالودود اسماعيل علي سخيلي
عبده موسي عبده طوهري
عبدالرحمن طه علي الشيخ
عبدهللا احمد حفيظ احمد عبدالرشيد
عمر عبدالرحمن بن ناصر النويصر
حمد حماد بن سليمان الحماد
محمد عبدالرحمن علي الشمراني
حسن عبده بن حسن طوهري
فهيد حمود فهاد الحربي
نواف محنس حمود المطيري
نوار عائض نوار الغامدي
فهد سعد محمد الغامدي
عمار احمد بن داخل المحمادي
فهد مثال فريح الحربي
شعيب علي يحي مريع
مشعل عبدهللا بن سليمان الحربي
محمد حسين محمد ابوحاوي
هادي محمد سالم القحطاني
فهد عبيد بن الفي العنزي
أحمد عبدالرحمن بن أحمد الزهراني
عبدهللا محمد حماد العطوي
مشعل عبدهللا عمر الجاسر
يوسف سالم بن محمد العتيبي
خالد بركه رده الحربي
عماد رحيم عبدالرحمن الثقفي
فهد حمود فهد الباهلي
عبدالمجيد عبدهللا ناصر البكران
سلمان محمد احمد البوق
يحي احمد يحي شبيلي
فهد محمد يحي مباركي
ابراهيم محمد احمد جعفري
مازن محمد عبده مشرقي
صالح عمر عبدهللا العمري
مراد محمد فائع عسيري
أحمد محمد أحمد عسيري
عبادي سمير بن عابد القرشي
فيصل الريض هندي العنزي
عبدالمحسن سعد عايد الشمري
منصور عبدهللا بن علي القحطاني
عبدالعزيز محمد بن جابر الحجي
عبدالملك عبدالقادر صالح الطويرب
بسام سالم مرزوق الرشيدي
محمد جزاء بن حمود الحربي
هادي مرزوق بخيت الصاعدي
عبدهللا علي بن عبدهللا بوجباره
صالح سعيد بن سعود اليامي
سلطان عادل بن عبدالعزيز الحماد
حسام حسن بن عطيه الزهراني
يحيى محمد بن محمداالمين الشنقيطي
عبدهللا محمد غرمان الشهري
عمر جمعان حسن الغامدي
فيصل سعد ابن مسفر الغامدي

أخصائي عالج طبيعي
أخصائي مختبر
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي أشعة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي مختبر
أخصائي أشعة
أخصائي صحة عامة
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي صحة عامة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي وبائيات
أخصائي صحة عامة
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
أخصائي بصريات
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي أشعة
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي تخدير
أخصائي وبائيات
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي صحة عامة
أخصائي صحة عامة
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي صحة عامة
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي مختبر
أخصائي صحة عامة
أخصائي صحة عامة

ابها
طبرجل
نجران
البدع
العويقيله
جازان
جازان
المدينةالمنورة
الدوادمى
الدوادمى
الطائف
شروره
عرعر
عرعر
عرعر
بلجرشى
العال
الرياض
الوجه
وادي ترج
وادي ترج
الخرمه
حقل
حقل
حقل
عفيف
قبقاب
اضم
جده
تثليث
جازان
تبوك
الجديد
قبقاب
جازان
جازان
الرياض
الرياض
طبرجل
عرعر
عرعر
طبرجل
عرعر
الرياض
عرعر
عرعر
عرعر
عرعر
جازان
عرعر
القريات
الوجه
حائل
المجارده
ابها
الخاصره
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أنس سليمان عبدهللا الدخيلي
عبدالعزيز محمد ناصر األحمد
ياسر احمد محمد الغامدي
عطيوى محمد دعيع الشمري
أشرف محمد سعيد الشهراني
حامد مفضي بخيت العرفي
مقبل قبيل مريغ الرويتعي
وليد يحى صابر المعشي
علي عبدهللا غانم السبيعي
مشعل ابراهيم علي النفجان
فايز عيد صطالن الرويلي
عبدهللا ظفير عبدهللا ال طزاء
جعفر بن محمد بن جاسم الحداد
سعود عبدالعزيز سعود الصقري
حسن سالم حسن البارقي
عبدهللا فيصل بن احمد باحكيم
أنس محمد عوض ابوطالب
احمد رهوان بن احمد الزهراني
محمد ابراهيم احمد المعتق
محمد مسعد بن عطاهللا الجهني
حسن محمد منتهى المعشي
محمد صالح بن يحي ال مقبول
أحمد علي بن حسين بن معدي
سيف حسن بن رافد العوفي
منصور علي بن ناصر الحارثي
عبدهللا حمد محمد القحطاني
عبدالعزيز عواجي عبدهللا بجوي
سامي سلمان محمد الشهري
نايف محمد بن عبدهللا القحطاني
محمد مطر مصلح الوذيناني
ناصر محمد بن سالم آل خريم
محمد سلطان حزام البقمي
احمد علي بن سعيد الغامدي
البراء عبدالرحمن بن ابراهيم النفيسي
منصور عبدالعزيز صالح العرفج
فيصل عيضه احمد الجبيري
محمد سعيد محمد الزهراني
عمار عبدهللا عبدالكريم محمد
فارس احمد ناصر ال غرامه
محمد سالم ملحق المطيري
عبدالرحمن عبدهللا سعيد الغامدي
أحمد سليمان بن علي الطويل
فيصل محمد بن عبدهللا المهنا
سعود سعيد جمعان الغامدي
مجتبى محمد عايش بن محمدعلي الغزال
عادل علي يحيى حمدي
أنس سعيد بن سعيد الغامدي
عمار ابراهيم بن قاسم كفيه
عبدهللا ياسين بن صقر النخيلى
فهد خالد عبدهللا الغامدي
احمد ناصر الفي الجهني
علي نور بن حميد آل هاشم
حسام احمد حسن رياني
عبدهللا علي عبدهللا األحمري
عبدالحكيم عايض عوض الرشيدي
نافع مفيد نافع الشخص

صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
صيدلي
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي تغذية
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي معالجة سمع
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي تخدير
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي معالجة نطق
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي مختبر
أخصائي صحة عامة
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي صحة عامة
أخصائي تخدير
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي صحة عامة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي صحة عامة
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي مختبر
أخصائي تغذية
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي مختبر
أخصائي أجهزة طبية

نفي
رفحاء
بلجرشى
المحفر
حقل
املج
حائل
بيشه
الوجه
عرعر
عرعر
ابها
االحساء
عرعر
المجمعه
تيماء
المجارده
القويعيه
حريمالء
ينبع
ثريبان
ثار
االفالج
االفالج
وادى الدواسر
الخرعاء
حفر الباطن
الدوادمى
الدوادمى
الدوادمى
نجران
جازان
جازان
طريف
بيشه
الليث
الباحه
تبوك
تبوك
عرعر
عرعر
عرعر
المذنب
طريف
حفر الباطن
تنومه
بلجرشى
بلجرشى
بلجرشى
السعيره
الحمنه
تبوك
الوجه
ينبع
الشنان
بلجرشى
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ياسر شليان حمدان العرفى
محمد عويد عوده الرويثى
سعود عبدهللا بن ضيف هللا المطرفي
عبيد بعيجان دغيليب العتيبي
عبدهللا سعود عائض العصيمي
عقيل محمد بن عقيل الحربي
فيصل ناصر علي زائري
محمد عطاهللا محمد الحربي
متعب فهد بن عبدالرحمن القاسم
ناصر نشأت بن ناصر باماقوسى
عبدالحكيم علي بن عبدهللا المنسف
عبدالرحمن فايز بن مرزوق الحجيلي
محمد عبدالمحسن مهل المحمدي
عبدالعزيز حمد بن عبدالوهاب العبدالوهاب
فهد عماش بن محمد واصلي
يوسف منير رجاء الحربي
محمد سعد بن مرزوق الحربي
عبدهللا حسن بن عبدهللا الصايغ
عبدالعزيز ناصر عبدهللا الزريعي
محمد عطيه محمد الزهراني
سلمان سعد طلق العتيبي
راكان فهد بن عبدالعزيز المطيري
عبدهللا صالح احمد الغامدي
وليد عبدهللا علي الزامل
محمد موسي اسعد الفيفي
عبدالمجيد عبدهللا حسين العماري
علي ابراهيم بن صالح آل محفوظ
ابراهيم زين العابدين عبدالقادر الحفظي
مروان ادريس احمد عبيري
تركي فالح سراي الشمري
فؤاد ممدوح حامد بيك
فهد مبارك بن مساعد الزهراني
محمد عبدهللا بن مفرج العويد
فالح علي بن فالح المطيري
عزام علي حمود الحربي
عبد العزيز محمد علي محمد عسيري
خالد علي سلمان عبدلي
خالد عبدهللا علي التمني
عبدهللا سلمان بن محمد بوهويد
نايف يحيى علي الغامدي
عبدالمحسن سالم حمود الصالح
علي عبدرب الرسول بن جاسم آل درويش
حسن عامر بن حسن الشهرى
عبدالرحمن سالم حسن العمري
جراح فهد سعد المواش
ابراهيم فيصل عبدالعزيز نهاري
مالك محمد ركيان الرويلي
ماجد كرازم عوده الجهني
فيصل فهد سعد الحمدان
نواف عبدهللا عبدالعزيز الرباح
عبدالرحمن حسن بن علي الجبيري
عبدالمجيد منصور فاطم العتيبي
عمر بن أحمد بن محمد الغامدي
عبدهللا ابراهيم محمد الشردان
احمد فؤاد حاتم الحاتم
فايد بن فالح بن هليل الحربي

أخصائي عالج طبيعي
أخصائي مختبر
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي وبائيات
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي تخدير
أخصائي أشعة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي بصريات
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي تغذية
أخصائي بصريات
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي أشعة
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي وبائيات
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي تخدير
أخصائي وبائيات
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي تغذية
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي صحة عامة
أخصائي أشعة
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي أشعة
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي أشعة
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي أشعة
أخصائي عالج وظيفي
أخصائي تخدير
أخصائي عالج وظيفي
صيدلي
أخصائي تأهيل حرفي
أخصائي تأهيل حرفي
أخصائي معلوماتية صحية

شواق
الشنان
القريات
بيشه
عرعر
عرعر
حقل
الجوف
الجوف
الوجه
الوجه
الوجه
الوجه
محايل عسير
محايل عسير
املج
بلجرشى
عرعر
الجوف
نجران
نجران
نجران
نجران
الرياض
طريف
الجوف
االحساء
الرياض
ابها
الرياض
الجوف
الجوف
الجوف
الجوف
سراه عبيده
الجوف
حوطه بنى تميم
طريف
خيبر
االحساء
حائل
القريات
محايل عسير
الرياض
بيشه
سبت العاليه
تبوك
الباحه
الرياض
عرعر
طريف
الباحه
البجاديه
حفر الباطن
حفر الباطن
ابها
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مرتضى عبدالمحسن ابن محمد العمر
عبدهللا ابراهيم حمود المشوح
ماجد عناد ساير العنزي
خالد ناصر محمد السبيعي
نايف علي معيض المطيري
علي سعد ابن سعيد العمري
أحمد ابراهيم احمد عسيري
مساعد صالح رافع العمري
فهد هيثم بن محمد مغربل
مروان موسى بن هادي خرمي
طالل بن محمد بن زيد الفره
احمد بن يحي بن علي البكري
مشعل عبدالعزيز شارع العتيبي
فراس عبدهللا عبدالمحسن الهذيلي
سلمان عبدالرحمن صالح القفاري
اسر نواف عسكر الحربي
عبداالله زهير حسن مرسى
عبدالعزيز سعيد عبيدهللا الغامدي
نايف قنعير منيع هللا العتيبي
صالح محمد صالح البارقي
مهدي علي بن محمد علي الدهان
عقيل باقر بن علي الشخص
محمد خالد حميد الحربي
بندر وحيد معتوق البدر
فالح فالح رحيل العنزي
أيمن عايش مطر المالكي
جابر محمد جابر البارقي
محمد عبدهللا عبده حكمي
حسين عبدهللا بن حسين عارف
عبدالرزاق ناصر عبدالرحمن عسيري
رائد عبدهللا ظافر الشهري
سلطان عبدهللا بن رشدى المازني
عبدالمجيد محمدزاكر عبدالرزاق انديجاني
ريان زامل بن خيشان المعطاني
نايف حمود بن سعد النفيعى
حمدي عبدالرحمن بن مصطفى مستنطق
الفاروق عبده علي العمودي
محمود عامر بن محمود قطب
مهند هاشم بن سليمان مراد
عبدهللا محمد عبدهللا الصغير
فيصل خالد حسن مولد
عبدالعزيز خلف عيد الخالدي
امجد طالل بن علي غليس
سلمان محمد يحي النجعي
نايف عبدهللا بن عوض الردادي
نواف اسعد حسين بري
محمد ابراهيم محمد عسيري
حمد عامق جزاع العنزي
خالد احمد محمد القرني
محمد ابوالقاسم يحي عزي
خالد حسن جابر نهاري
محمد عبدهللا بن خلف الزهراني
فيصل عبدهللا بن عبدالكريم المالكى
محسن حاسن بن علي المالكي
عبدالرحمن علي موسى عقيل
عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا دغريري

أخصائي أجهزة طبية
أخصائي بصريات
أخصائي بصريات
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
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أخصائي أشعة
أخصائي عالج وظيفي
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أخصائي أشعة
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي تخدير
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي تخدير
أخصائي مختبر
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي مختبر
أخصائي مختبر
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي تخدير
أخصائي تخدير
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي أطراف صناعية
أخصائي مختبر
أخصائي تأهيل حرفي
أخصائي معالجة نطق
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي وبائيات
أخصائي أشعة

صامطه
تبوك
طبرجل
نجران
ضرماء
نجران
طريف
طريف
المدينةالمنورة
عرعر
بريده
ابها
الرياض
بريده
االحساء
تبوك
الوجه
بيشه
عفيف
الدوادمى
االحساء
االحساء
عرعر
عرعر
عرعر
عرعر
تباله
الباحه
تيماء
الرويضه بالعرض
ابها
ابها
عفيف
املج
املج
تبوك
حقل
ينبع
ينبع
حرمه
الرياض
االحساء
االحساء
االحساء
عنيزه
عنيزه
حبونا
حفر الباطن
حفر الباطن
السليل
الخرج
الوجه
تبوك
الرس
تبوك
صبياء
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حسين راضي بن عبدهللا العيثان
عيسى ابراهيم بن حمد بن شاعري
عبدهللا محمد احمد خميسي
عماد راشد مرشد الرحيلي
تركي عصام علي ابو خشبه
حمد علي بن محمد آل ذيبان
مصطفى محمد بن احمد آل مسبح
الوليد عبدهللا يحي سهلي
صالح منصور بن صالح المرشد
سعد خالد عبدهللا المعيذر
محمد هثل سويد العنزي
يحي محسن علي خضير
ابراهيم احمد صالح الغمغام
سيف عبدهللا حامد الزايدي
عبداالله محمد علي علي
أحمد شداد مشخات االسمري
حسين جاسم بن جابر البيابي
عبدهللا خالد بن عبدهللا الجندل
رشيد عبدهللا سليمان الخميس
وائل عوض محمد الشهري
محمد حمد بن محمد عسيري
مشعل محمد عبدهللا العتيبي
عبدهللا مسري نور العتيبي
عبداالله علي بن يحي ال هادي
خالد سعد سعيد الغامدي
عيسى بدر رمضان العنزي
علي حسن احمد النخلي
اثير ثابت عبدهللا الشهراني
سهام عيد خضر الجعيد
انوار جاسم جمعه الجمعه
بشاير ظافر محمد العصيمي
أبرار جالل محمدعيد الصيدالني
آالء علي احمد الغامدي
خلود محمد عطيه الجهني
مريم سمير حسن محمد
شذى سالم سليمان الحبوب
احالم الحميدي عبيد الرويلي
عائشه ظرمان وسيمر المطيري
حصه عبدالرحمن عبدهللا الدوسري
سماء احمد بن عبدالمحسن الجشي
ناهد عبدالرحمن حامد كوشك
زينب عبدالسالم على ابوصالح
أروى صالح سالم البلوي
االء محسن علي الفرساني
منى مفرح بن يحي قرادي
تغريد محمد مستور الذويبي
امجاد حسن علي الجابرى
انفال محمد فواز التميمي
اريج عبدهللا فالح القحطاني
بدريه مطلق حميدان الشمري
بنان شاهر ظافر الشهري
رباب محمد بن علي الصالح
عائشه احمد محمد الماص
أطالل ربيع عبدالرحمن الشمري
خلود احمد علي خرمي
مريم ابراهيم حمد مباركي
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أخصائي أشعة
أخصائي مختبر
أخصائي تقنية أسنان
أخصائي مختبر
أخصائي وبائيات
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي معلوماتية صحية
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي أجهزة طبية
أخصائي عالج تنفسي
أخصائي أشعة
أخصائي أشعة
أخصائي مختبر
أخصائي عالج طبيعي
أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائي تغذية
أخصائي أطراف صناعية
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية مختبر
أخصائية مختبر
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية مختبر
أخصائية بصريات
أخصائية تغذية
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية معلوماتية صحية
أخصائية تغذية
أخصائية مختبر
أخصائية مختبر
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية مختبر
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية معالجة نطق
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية معلوماتية صحية
أخصائية تأهيل حرفي
أخصائية صحة ورعاية فم وأسنان
أخصائية أشعة
أخصائية أشعة
أخصائية أشعة

عرعر
جازان
العيدابي
المدينةالمنورة
جازان
نجران
جازان
جازان
الرياض
عرعر
طريف
المجمعه
االحساء
ابوراكه
بيشه
بيشه
االحساء
رفحاء
القنفذه
المدينةالمنورة
النماص
الرياض
مكةالمكرمة
تثليث
القنفذه
الجوف
الرياض
الحازمي
وادى الدواسر
الجوف
بريده
طبرجل
حقل
دومه الجندل
تبوك
عرعر
عرعر
تبوك
البكيريه
ابها
الجوف
طبرجل
ابوعجرم
القنفذه
الوديعه
بلجرشى
القنفذه
االحساء
بيشه
نجران
رابغ
حفر الباطن
جازان
المصلوم
السليل
القويعيه
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جمانه يوسف صالح الخليل
خلود مجهز بن سفر العتيبي
فتحيه بنت علي بن معتوق الشافعي
ساره محمد عثمان الجحدلي
اسراء ناصر بن ياسين المرزوق
رشا عواض عيد الشلوي
شروق مسلم سليم الفقيه
تفاؤل سامى حسنين الجداوى
ميعاد عواد محمد الشمري
عبير عبدهللا عبدالرحمن الجمعان
رجاء صغير علي العسيري
ابرار عبدالعزيز ابراهيم الصبيحي
أسماء محمد عبدهللا مجثل
نوره احمد علي الذروي
فاطمه صالح بن حبيب الخميس
مشاعل سعد بن علي العمري
أفراح عوض معاضه المطيرى
ندى عبدهللا بن سيف الدوسري
خوله عبدالسالم عبدهللا السعدون
خلود محمد عبدهللا الدوسري
وجدان ياسين بن محمد حكمي
مها واصل بن حسن الناصر
زهراء عبدالسالم بن محمد العباس
حنين زهير عبدالحق مندوره
رغد علي بن محمد النجيبان
أمنه علي احمد القيسي
شهد احمد بن عبده مدخلي
امجاد عبدهللا سالم الشبلي
العنود مسفر بن محمد العمرى
مرام علي عبده طميحي
أماني عبدالعزيز عبدهللا الجليفي
رزان حسن عامر القرشي
حصه فهد عمر العويس
ابتسام محمد عبدهللا آل جابر
مرام احمد عباس خزاعي
زينب علي بن رضي ال زين الدين
نوره ابراهيم حسين الشريف
اثير سامي البناوي الرويلي
جوهره فيصل احمد باجابر
جواهر طه صالح الحربي
ايمان احمد عيضه الغامدي
ساميه عبدهللا علي القرني
شذا ضيف هللا عبدهللا الحارثي
نفيسه جاسم بن عيسى الزواد
جمانه طالل بن محمد القرشي
اماني محمد علي الزهراني
حربيه عبدالعزيز بن شعف العمري
آيات طالب بن حسن الخرس
والء ابراهيم عواض العتيبي
امنيه يوسف ايوب طبل
بشائر حبيب بن جعفر آل دبيس
هناء محمد بن سويد العنزي
ندى عبيد بن مرزوق المطيري
شروق محمد بن مسفر القحطاني
فاطمه عبدالعزيز خليفه الحارثي
وجدان مطاعن عثمان طميحي
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المجمعه
ابها
ينبع
الرياض
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الباحه
الطائف
المجمعه
عفيف
عفيف
الرياض
الدوادمى
الدوادمى
نجران
االحساء
القنفذه
االحساء
الجوف
عروى
ضرماء
الرحاب
حفر الباطن
حفر الباطن
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منى محمد بن مكي ادريس
عهود حسن قاسم الفيفي
عائشه محمد بن سلمان غزواني
بشرى عبدهللا بن مرزوق الحربي
عبير فضل حسن حيدري
وداد عمودى بن غالب غبيرى
أشواق عبيد عطاهللا الحربي
روان مهل محارب المطيري
نور شبيب دليمان الرويلي
فاطمه رضا بن احمد الميالد
تهاني منور بن عويض المزيني
نور سليمان محمد الخيبري
بسمه محمد معيض القحطاني
سمر صالح عبده بهكلي
هال عابد عبدهللا الغامدي
أماني فهد راشد الشمري
عهود عوض هللا عبدهللا االزوري
رزان عبدهللا محمد الصقير
العنود هشام علي نجار
الهنوف سعدي معارك الشمري
شيمه مدله عوض العازمي
ريم يحيى بن طاهر مجربي
منيره مرزوق بن مفرح العتيبي
بشاير هاني بن عبدالرحمن عراقي
عائشه حمد هادي مباركي
ريم عوض هللا سعدهللا السلمي
مكيه ابراهيم محسن النخلي
ابتهال ضيف هللا فالح العنزي
ساره مروان بن محمد الشريف
امجاد كامل بن احمد العسيف
أفنان عبدهللا علي محمد
أماني خلف بن مناور المطيرى
أشواق احمد ابراهيم مباركي
مريم علي بن عبدهللا العلي
زهره بنت علي بن سليمان العمران
مريم صالح سعيد الجعيدي
نجود خالد ناصر الغامدي
وجدان سعد محمد الرزوق
شموخ عبدهللا بدر البدر
شيخه عبدالرحمن عبدهللا بن حسين
ساره على راشد السبيعى
هيله احمد بن عبدهللا ابن االمير
خزنه محمد عبدهللا الحربي
دعاء ناصر عبدهللا الشدوخي
ميعاد محمد مشبب ال مسلم
امل يحيى بن حسين دربشي
أفنان سمير عويض الحربي
رحاب جاسم محمد الزيد
رنده احمد بن علي العمري
منتهى محمد سالم المنصور
فاطمه عبده احمد جوخب
أماني شبيب دليمان الرويلي
اثير عبدهللا بن سليمان ابانمي
منال ابراهيم صالح الغامدي
دانيه حسين محمد العمودي
أنوار محمد ابن سعد الغامدي
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تبوك
شواق
حبونا
نجران
طبرجل
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يدمه
السليل
جده
بيشه
ابها
حبونا
بلجرشى
بريده
الباحه
رفحاء
الباحه
حبونا
العويقيله
رفحاء
المدينةالمنورة
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اخالص زهير محمد السنوسي
بشاير صالح علي العلياني
وفاء سعيد علي القرني
يسرى عواش علي القحطاني
يقين وديع بن احمد آل حماد
اروى علي بن عبده شبيلي
سكينه بنت عادل بن حسن العبدالمحسن
ريم اسعد بن محمود البديوي
ريم محمد بن علي البدر
أسماء عبداللطيف عبدالعزيز ال معيذر
نجود حسن علي االسمري
خلود طارق بكري قاضي
دعاء صالح فواز المالكي
ميعاد علي سعد القحطاني
مضاوي شالل عامق العنزي
رزان حسن بن علي الحازمي
كوثر علي بن عبدالمحسن العلي
منال حمدان بن عبيد الدوسري
دعاء علي بن نصر مشيخص
ضحى حامد نواب بن علي
حليمه محمد بن عطيه الصمداني
منتهى اسعد عبدالعزيز المولد
فاطمه عبدهللا محمد ال طراف
أمل محمد بن عبدالرحمن القميع
رزان محمد بن صالح القاضي
ماريه محمد بن صالح آل رضوان
ضحى فريد يوسف الذوادى
فاطمه حسن بن علي آل رضوان
غدير نادر بن عبدالكريم الجشي
حوراء محمد بن علي المعراج
فاطمه سعيد محمد الغامدي
مريم محمد بن يحي صهلولي
غاده ابراهيم بن خليفه الدبيان
مالك حمود محمد االسمري
خلود ناصر احمد قيسى
عزيزه عبدهللا محمد الشويعر
رنا محمد عبدهللا بن عبيد
نجالء ابراهيم بن عيد البوعينين
بيان محمد بن خلف المطيري
مريم محمد بن خالد بوعلي
عائشه سلمان محمد شايع
زينب توفيق بن معتوق البدي
أصاله خالد حمد الشمري
صفاء دغيمان عبدالعالي الرشيدي
بشائر يحي بن حسن زكري
سكينه حسين بن علي اليوسف
رفعه مبارك بن نزال الشمري
بشاير نايف عيد الصقري
هيا عبدالعزيز محمد الحويطي
ايمان فهد عقيل الشمري
ريم زيد سعيد البركه
بيان عبدالرحمن صدقه القرشي
أفنان ضيف هللا عبيدهللا العوفي
روان سعد بن سعيد الحارثي
هال محمد قريطع الرويلي
لينا علي احمد سعيد
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اماني مهدي محمد الشهري
سحر عثمان احمد عامري
رهف فهد بن عبدالمحسن المدلج
ندى محمد بن احمد البارقي
افنان خالد بن رجب الزهراني
هياء سعد مهناء الشرهان
فضه جازم بن مطر الرويلي
ندى عبدهللا بن علي العبدالرضاء
غزل مفلح فراج الدوسري
هياء عبدهللا بن محمد الفضل
عيشه شامي عابث العمري
مالك مازن جميل كمال
بشاير عبدهللا سارح االحمري
راويه عبدرب الرسول بن احمد ال مغيص
نجالء حميد محمد الجابري
شهد محمد حسين العبدلي
نجاه خلف بديوي المشيخي
حنان حامد خضر العوفي
ريم احمد بن عبدالرحيم الدغيمان
نوف احمد حسين الخماش
غفران صادق بن موسى السني
مالك عبدالحفيظ عيضه السالمي
سمر عطاهللا ابراهيم العنزي
عال عبدالمعين رحيمي السيد
أروى محمد صالح العمري
أمل عيسى بن علي آل عبدالغنى
جواهر سليم حمد المرشود
زينب رضا بن مهدي الخياط
ندى حمدان عواض الثبيتي
عبير غازي مرزوق الحربي
انوار منيف مطر العتيبي
هيام خالد علي المسعري
عزيزه عبدهللا حسين الشاعر
سكينه احمد بن عبدهللا الشخص
فاطمه محمد بن علي آل حماده
افنان مخلد محمد المطرفي
زينب نور بن مهدي ناصر
عقيله احمد بن عبدهللا الشبيب
شروق محمد عتيق السلمى
عهود عاطف محمد البطاطي
نوره حاسن عمر القرشي
أريج جميل بن هارون فلمبان
غدير حاتم عبيدهللا التركستانى
ختام عبدهللا محمد العطوي
احالم محمد ناقي العنزي
غدير محمد عواد البلوي
شيهاناز مشعل عبدالرحمن المطيري
شريفه حسين بن محمد حدادي
ندى غيثان عبدهللا القرني
والء عبدالرحمن محمد ابوالنجى
نسيبه علي سالم شكر
ابتهال احمد بن يسلم باتياه
شموخ عبدهللا بن حسن الشمراني
فاطمه مرزوق عتيق الشمري
ايمان عرفه احمد الشريف
رغد ابراهيم بن عبدالعزيز المعيقل
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عائشه شليه عبدهللا السناني
حنين عبدالرحمن بن عبدهللا آل ثفيد
منال عبدالرحمن ثابت االحمرى
كادي عبدهللا زبن الحربى
غادة مكي محمد زكري
روان علي عبد هللا القرني
منى عواد عويجان العنزي
زينب عبدالهادي احمد عثمان
نوره حمد ابن عبدالرحمن الكنهل
هدى مبارك ابن محمد اليامي
هند موسى بن فيصل العتيبي
عائشه حسين حسن القحطاني
دعاء خالد محمدعلي مطر
مها محمد هليل الخالدي
ساره عبدهللا عمر بالغيث
العنود جبرين بن محمد الجبرين
دالل فرحان بن محمد العنزي
انجود جويعد بن عفير الحربي
رجاوي عبدهللا بن محمد درويش
مناهل محمود احمد منشي
اصاله فهد عبدالغفور هالل
ابتسام محمدعلي عبدالكريم ايدو
أروى محمدحسن احمدموسى بغدادي
تهاني سعيد سعد الزهراني
افراح عوض حجر القرني
ايناس عوض عبدهللا االسمري
ساميه جبران بن محمد المالكي
اسراء احمد علي الشريف
ريهام صالح عباس فيومي
منال مناور مرشود السحيمي
بدريه يحيى محمد عسيري
احالم محسن مهنا الجهني
وعد حماد فهيد الدوسري
أشواق نافع بن محمد المطيري
سجى عوض بن احمد الغامدي
نجاح هيازع نافع الفقيه
فاطمه فرحان سلمان الفيفي
شهد علي محمد األسمري
نسرين سعود عبدالرحمن الخيبري
فاطم يحيى منصور مطري
العنود داهم سالم القحطاني
شهد عبدالقادر احمد حسين
سهى محمد سعد النفيعي
فداء عبدالعزيز بن حسين بوعويس
وجدان ربيع صالح بلحباك
هدى محمد بن محمداالمين الشنقيطي
آالء شاكر بن حسين البديوي
ريم خالد صالح االخميمي
شوق فلييح فرحان الشمري
ساره احمد بن عبدهللا الدوخي
آمنه خالد منصور الخميس
صالحه طالل عبدالعزيز لبان
رنا نشا عبدهللا الوذيناني
شروق هاجد سعد العتيبي
نوره عوضه ضاوى العتيبي
ليلى محمد يحي صايغ
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صيدلي
أخصائية مختبر
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أخصائية تمريض
صيدلي
أخصائية أشعة
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أخصائية أشعة
أخصائية أشعة
أخصائية أشعة
أخصائية معلوماتية صحية

املج
ابو عريش
تبوك
عرعر
ابها
ابها
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المدينةالمنورة
تبوك
بلجرشى
القريات
القريات
مكةالمكرمة
بريده
بريده
بريده
الجوف
الباحه
القويعيه
ينبع
تربه
العيساوية
ابها
ابها
القنفذه
جده
الرياض
محايل عسير
جده
اضم
سراه عبيده
ينبع
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الدوادمى
سراه عبيده
رابغ
ابها
محايل عسير
املج
القيصومه
نجران
الخرمه
جده
الحريق
تمير
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بريده
حائل
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الرياض
الرياض
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منى حسن علي النخلي
منى الحميدي سعود الحربي
ساره ابراهيم عبدالمجيد الشاللي
سارا محمد بن طاهر العبدهللا
يسرا ناصر احمد شكري
سارا رفعت محمد حلمي
ندى فهد نصير البنيان
أماني طالق سعيد البلوي
سراب علي احمد المالكي
زهراء مسواك ابو طالب قيسى
اماني صالح بن عبدهللا باوزير
ناديه مبارك عبدهللا عبدهللا
سلوى محمد امبارك العديني
شهد عبدهللا مبارك ال حفيان
صفيه جبريل حسن غجري
هديل اسامه سعود المشهدي
زينب عبدهللا بن مهدي الصادق
رنيم عادل ابراهيم مطر
أماني عبدهللا محمد الزهراني
اهداء عبدالوهاب بن صالح حمزه دوش
بدور عبدهللا حماد الحارثي
سميه صالح دهيمان العنزي
أشواق مروعي علي وافي
مروه جمعان بن خيرهللا المولد
امل احمد سعيد باهيثم
خديجه حزام احمد الشهري
غدير محمد عوده الجهني
ليلى انور بن عيسى الصنيهر
أريج محمد حشران سهلي
آمال ناصر بن عبدالوهاب المطاوعه
منيره فهد بن عبدهللا الرشيدي
أمل احمد بن علي آل تركي
ندى محمد ابراهيم الشمراني
ليلى حسن بن علي الناشري
اسرار عايض سليم البلوي
رغد غالب بن عبدهللا الحربي
رحمه عبدالرحيم سليمان العوفي
ميالف محمد بن عبدهللا العتيبي
منيره خيرهللا تحسين الثبيتي
عهود عطاهللا عياد المطيري
اثير خالد بن علي عسيري
فاطمه عبيد جابر البيشي
العنود ابراهيم عبدهللا حقوي
جواهر محمد ابن يحي القحطاني
اماني جبران سالم الخالدي
رغد طاهر بن محمد جاري
منال احمد سعيد الزهراني
انوار محمد خميس الصيعري
سماهر جميل بن ابراهيم مكاوي
لمياء علي خلف الشلوي
موده حسن بن خليل اليماني
فاطمة محمد بن عبدالجليل البشراوي
عائشه محمدالدان ابن محمدتعالي الهوساوي
عبير عبدالحكيم ابراهيم تجارالشاهي
جواهر على حمد الرشيد
هبه وليد محمد عويضه
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أخصائية معلوماتية صحية
أخصائية مختبر
أخصائية مختبر
أخصائية تخدير
أخصائي عالج وظيفي

طبرجل
الدوادمى
ضرماء
االفالج
الرياض
جده
مكةالمكرمة
نجران
رابغ
جده
مكةالمكرمة
جده
الدوادمى
المجارده
الموسم
جده
المدينةالمنورة
بلجرشى
الدوادمى
نجران
باللسمر
حبونا
نجران
نجران
محايل عسير
الوجه
الوجه
حفر الباطن
صامطه
بلجرشى
بلجرشى
البجاديه
مكةالمكرمة
الليث
مكةالمكرمة
المدينةالمنورة
المدينةالمنورة
محايل عسير
الدوادمى
االرطاوية
باللسمر
سراه عبيده
سراه عبيده
نجران
حبونا
حبونا
نجران
المدينةالمنورة
المدينةالمنورة
المدينةالمنورة
المدينةالمنورة
عرعر
الرياض
الرياض
مكةالمكرمة
جده
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البندري بسام بن عبدهللا الهدلق
سهام عوضه بن احمد الغامدي
فاطمه راجح معيض البيشي
روان أحمد بن محسن الزهراني
ريم احمد سعيد عسيري
رانيه بنت منصور بن عبدهللا آل سيف
خلود ابراهيم عيد الثبيتي
نمارق عبدرب الرسول بن عبدالكريم المحروس
روان فهد علي االحمدي
هاله عبدالهادي بن مهدي الحربي
والء فواز علي الثبيتي
وعد محمد سعيد عسيري
ثالبه ناصر ابراهيم عكيري
ريم سعيد محمد العمري
صباح بكر بن آدم فالته
استبرق شكري بن محمد آل موسى
اشواق يحي محمد العهدل
رسمه مساوي محمد كريري
وجدان نوار عبدهللا الشهراني
ليلى صالح معتوق الغالوين
روان محمد مخاوى الشاعري
روان عبدالجبار بن معتق المشعلي
رغده نوري صالح شعبان
روان عبدالرحمن بن سلمي الردادي
شريفه منصور بن مكي آل جساس
هدى احمد عشوان العنزي
زينب نوري بن علي الغراش
رفعة فوزي عطيه اليوسف
ساره محمد عبدهللا الشلوي
غاده عبدالعزيز بن صالح الغامدي
رغد محمد عبدالماجد حسان
رغد محمد جزاء العتيبي
سكينه عبدالمحسن بن معتوق الجعيدان
امل سعيد عبدهللا باطرفي
شوق ناصر سلمان الخماش
منار احمد عطيه المالكي
ايمان علي بن احمد الناصري
اسماء محمد شفيع محمد محمدنور
غيداء غزاي حصيني الوذناني
اعتماد احمد بن ابوبكر فالته
رؤى ناصر علي آل جارهللا
ايمان احمد بن حميد الحربى
عهود عبداالله محمد الخضيري
وجدان محمد دعسان العمراني
ايمان صقر حمدان الشريف
آالء علي بن عبدهللا الزوري
نوره محمد بن عبداللطيف الناجم
ايمان جواد بن حسن العوى
دانية عبدهللا احمد الغامدي
تولين رافع عبدالرحمن الشهري
مها عزيز رمضان العنزي
مباركه هليل محمد النفيعي
نوف خالد حماد الحربي
حوريه علي مكي العباس
نوره بنت عبدالرؤوف ابن عبدهللا تركي
ريم مصطفي بن محمد دويدي
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صيدلي
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أخصائية مختبر
صيدلي
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صيدلي
أخصائي عالج وظيفي
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أخصائي عالج وظيفي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية مختبر
أخصائية أشعة
أخصائية أشعة
أخصائية تغذية
أخصائية أشعة
أخصائية مختبر
أخصائية تمريض
أخصائية تمريض
أخصائية تمريض
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية مختبر
أخصائية أشعة
أخصائية مختبر
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية عالج طبيعي
أخصائية أشعة

مكةالمكرمة
نجران
بلجرشى
بلجرشى
الباحه
الباحه
بلجرشى
المدينةالمنورة
المدينةالمنورة
المدينةالمنورة
حائل
نجران
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ابها
حبونا
حبونا
رنيه
ينبع
املج
الطائف
القنفذه
الرياض
مكةالمكرمة
ضمد
الريث
الخرج
ثادق
الجوف
بريده
حائل
الشعبه
عرعر
الطائف
الطائف
القنفذه
طبرجل
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نجران
نجران
حبونا
يدمه
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فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالحميد البغلي
خلود حمود سطام العنزي
نوال شبيب وسيود العتيبي
أسماء عبدهللا عواد البلوي
آنفال مبارك ناصر ابوسالم
رشا محمد فيصل الحمياني
ساره سعد صافى الخديدى
شيماء عادل ابراهيم حلواني
فاطمه محسن رده الحجي
سهيله محمد سعيد العمري
نوره زريب سعيد الشهراني
آالء خالد بن عبدهللا الصفار
خاتون حسن بن جعفر الشاخوري
أمل مسفر محمد الشهراني
عزيزه محمد ابراهيم فقيه
روان عبدالرحمن داخل المولد
هدى عبدالرؤوف أحمد بديوي
مريم علي عبده طوهري
ياسمين عوضه مبارك الشهراني
مشاعل عوضه ضاوى العتيبي
رنا مطلق عتيق المالكي
مدى عبدهللا حمود العتيبي
شهد صالح حسن الغيط
داليا مروان عبدهللا عطيوي
مياسم عبدالسالم محمد الجاوي
روان سالم مسلم الراشدي
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أخصائية أشعة
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االحساء
عفيف
خباش
الجوف
الجوف
الدوادمى
نجران
مساوي
القويعيه
الوجه
القويعيه
خميس مشيط
االحساء
بريده
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