
المقرالوظيفةاالسمالهوية الوطنية

املجصيدليمهند سعيد محمد كدسه5688******

تبوكصيدليابراهيم صالح احمد الزبيدي0380******

بيشهصيدليعبدالرحمن علي احمد مهدلي4481******

ابوراكهصيدليبندر منور حمد الظبي9267******

الرينصيدليمنصور بن زعال بن عبيد العنزي2510******

الرويضه بالعرضصيدليعباس جميل محمد األحمد6714******

شقراءصيدليحسين احمد على محزري7959******

الرياضأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانعادل عبدالرحمن عبدهللا الحربي6122******

الدوادمىأخصائي مختبرفهد مشعتر ناصر مهدلي0092******

وادى الدواسرأخصائي مختبرمحمد عايض مفرح العتيبي2699******

الرياضأخصائي مختبرحسين عبدهللا احمد الطريقي9458******

نجرانأخصائي مختبرعبدالعزيز عبدهللا بن عبدالعزيز الخريجي0829******

رفائع الجمشأخصائي مختبرمحمد حمود ثواب العتيبي8496******

السليلأخصائي مختبرممدوح معيض ضفيدع الصواط1343******

ثادقأخصائي مختبرعماد عايض باخت المطيري9814******

حائلأخصائي عالج طبيعيمؤيد محمد بن مفرج العويد7815******

المدينةالمنورةأخصائي مختبرمحمد عبدالرحمن جابر الردادي0327******

موققأخصائي مختبرذياب مطير فهد الرشيدي8741******

ابوراكهأخصائي تغذيةوليد عبدالعزيز قاري محمدصادر5416******

عرعرأخصائي عالج طبيعيعبدهللا مقعد اوسيمر المطيري7972******

االفالجأخصائي أشعةعبدالعزيز فالح عوض الحربي3712******

عرعرأخصائي أجهزة طبيةسامي الفى بن طليحان البديرى0273******

عرعرأخصائي بصرياتسلطان فهد ناصر الثنيان7085******

عرعرأخصائي صحة عامةزياد علي يحيى المعيدى9107******

يدمهأخصائي عالج طبيعينايف علي محمد علي6073******

عرعرأخصائي أجهزة طبيةطالب عافت مضحي الظفيري3105******

عرعرأخصائي أجهزة طبيةرميح عبدهللا بن محمد الرميح0515******

عرعرأخصائي تقنية أسنانمشهور بن عبيد هللا بن قاعد الشراري7449******

عرعرأخصائي مختبرهديب الكومي حران الرويلي4972******

الرياضأخصائي مختبرعبدهللا محمد محمد عسيري3111******

ينبعأخصائي أطراف صناعيةبدر حمدان عمر النزارى1401******

ينبعأخصائي بصرياتبدر علي محمد المقرن4937******

المزاحميهأخصائي وبائياتابراهيم عبدهللا ناصر مباركي8564******

المصلومأخصائي وبائياتعلي حسين محمد النجعي7848******

خميس مشيطأخصائي تخديرمحمد عبدهللا محمد الرفيدي8482******

نجرانأخصائي تصوير طبقياحمد بن علي بن فراج ال ابالحارث5461******

تبوكأخصائي تخديرعمار عبدهللا بن عبدالعزيز بخارى5617******

المجاردهأخصائي تخديرمحمد ابراهيم علي عسيري1118******

تبوكأخصائي معلوماتية صحيةيوسف هالل بن عطيه اللحيانى5575******

تبوكأخصائي وبائياتعمر هانى بن عمر القرشى0342******

قبقابأخصائي بصرياتعبدالكريم علي معاضه البكري8544******

صبياءأخصائي بصرياتسعد علي محمد القحطاني0423******

الرياضأخصائي وبائياتيزيد محمد بن مساعد الحربي1110******

االفالجأخصائي وبائياتعبدالرحمن احمد بن ابراهيم خرمي2879******

عرعرأخصائي تخديرريان محمد عون آل راسين2349******

عرعرأخصائي تخديرعبدهللا حسن بن صالح الغامدى2814******

نجرانأخصائي تقنية أسنانراكان سعيد عوضه آل الشيخ1927******

عرعرأخصائي معلوماتية صحيةيوسف مناحي شويش الشمري0914******

عرعرأخصائي معلوماتية صحيةرايد عوده قاضب العنزي4569******

الرياضأخصائي وبائياتعبدالعزيز يحي عبده حمدي4162******

الرياضأخصائي وبائياتزياد محمد علي محنشي2636******

الرياضأخصائي وبائياتعادل مسفر جارهللا المالكي3339******

بريدهأخصائي تخديرعطاء طارق بن فرج عركوك8832******



نجرانأخصائي صحة عامةزايد عدالن بن هاشم المنتشري0742******

عرعرأخصائي صحة عامةزياد يحي احمد الزهراني8494******

شقراءأخصائي مختبرابراهيم محمد ابراهيم التريكي9219******

الباحهأخصائي أشعةيزيد سعود محمد الثبيتي8155******

بلجرشىأخصائي أشعةعبدالرحمن حسن محمد الشهري2399******

عرعرأخصائي أشعةاحمد جاسم بن محمد الخليفه7424******

عرعرأخصائي أشعةمبارك صالح حمد اليامي3621******

جازانأخصائي أشعةخالد جبريل احمد حكمي1763******

جازانأخصائي أشعةمحمد حسن بن محمد طوهري2740******

جازانأخصائي أشعةسليمان داوود بن عبدربه ضيف هللا5660******

جازانأخصائي أشعةمحمد علي احمد مسملي9846******

شقراءأخصائي أشعةفهد بن جزاع بن مقبل الحربي0072******

تبوكأخصائي مختبرراكان سعيد بن صالح العطوي5465******

الرياضأخصائي أجهزة طبيةشايع نايف هليل الحربي6624******

المجمعهأخصائي أشعةعبدالرحمن عادل عبدالرحمن العبيداء2556******

تبوكأخصائي تغذيةصقر أحمد بن عبدالرحمن الصقر9570******

الجوفأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانمحمد عبدهللا محمد الغامدي3491******

ابهاأخصائي تصوير طبقيعبدالوهاب فائز عبدهللا األحمري7838******

حفر الباطنأخصائي تخديرطاهر محمد ياسين بن طاهر بنتن7143******

ابهاأخصائي بصرياتعبدالعزيز عبدهللا سعود البالود5324******

قلوهأخصائي تخديرعلي محمد بن علي الشمرانى6194******

حقلأخصائي عالج طبيعيعزام احمد محمد البعداني4485******

حقلأخصائي عالج طبيعيعبدهللا محمد بن عبدالرحمن البيز2566******

حقلأخصائي أشعةعبداالله حسن بن مهدي آل طالق9357******

احدالمسارحهأخصائي مختبرمحمد منصور محمد عوضه1217******

حفر الباطنأخصائي تخديرمحمد اسامه بن سراج ششه2890******

جدهأخصائي صحة عامةفايز حسن محسن الحسيني5405******

الدلمأخصائي أجهزة طبيةعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المطرد6357******

رفائع الجمشأخصائي مختبرعبدهللا زاهر عواض الحارثي1017******

رفائع الجمشأخصائي مختبرسعيد علي طائر األسمري6546******

دومه الجندلأخصائي صحة عامةسعيد محمد سعيد العلياني0513******

الباحهأخصائي عالج طبيعيالزبير احمد يحي عطيف1578******

تبوكأخصائي عالج طبيعيرائد عبدهللا صالح الغامدي2790******

تبوكأخصائي عالج طبيعيعبدهللا مقحم بن عبدهللا المقحم2829******

حفر الباطنأخصائي مختبرعبدالرحمن راشد صالح الضفيري8418******

ابهاأخصائي عالج طبيعيعبدالملك حسن احمد فقيه1415******

ابوعجرمأخصائي تغذيةبدر عبدالعزيز محمد الكويليت0904******

عرعرأخصائي تقنية أسنانسلمان مسفر محمد الوادعي6258******

الطائفصيدليمحمد علي حسين حكمي5760******

الدوادمىصيدليسعيد بن عيسى بن حسين آل عبدرب النبي2881******

ثادقصيدلينورالدين احمد محمد نبراوي1556******

العقيقأخصائي تغذيةجواد محمد بن عيسى الحسين7055******

الجوفأخصائي بصرياتريان ناصر مروي المطيري4489******

بلجرشىأخصائي بصرياترياض عبدالعزيز يحى الزهراني6544******

الجوفأخصائي بصرياتعبدالسالم صالح بن عبدالرحمن اليوسف4181******

عرعرأخصائي تخديرعوض على بن عوض العمرى5138******

نجرانأخصائي تخديرعبداالله مسفر هادي الوادعي3726******

صامطهأخصائي تخديرابراهيم علي بن محمد آل عايضه0164******

صامطهأخصائي تخديرتركى يحيى بن جابر سليماني8269******

صامطهأخصائي تخديرسعيد هادي ابن معيض القحطاني9268******

عرعرأخصائي تخديرنايف يحيى بن حمدان الحربي0886******

طريفأخصائي تغذيةسامي غانم سالم الحربي4876******

الجوفأخصائي تغذيةبراهيم سعود بن براهيم العيد8456******

حائلأخصائي تغذيةحسين محمد بن حسن الشريف4761******

حائلأخصائي تغذيةسليمان فهد بن عبدالرحمن القباع2227******

جازانأخصائي صحة ورعاية فم وأسناننائف احمد ابن علي الزهراني8312******



جازانأخصائي عالج طبيعيحسن محمد بن محمد صميلي1404******

تبوكأخصائي عالج طبيعيعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الحربي3416******

بريدهأخصائي عالج طبيعيجاسر سعد فاتن المطيري1034******

الباحهأخصائي عالج طبيعيناصر عبدهللا مبارك البريك4305******

رابغأخصائي عالج طبيعيتركي معيض سلمان الصاعدي2740******

طبرجلأخصائي عالج طبيعيوليد احمد خلوفه عتين5038******

رابغأخصائي عالج طبيعيمحمد علي بن عبدهللا العلو4198******

صبياءأخصائي عالج طبيعيعبدهللا قاسم محمد النعمي3350******

جازانأخصائي عالج طبيعيطالل محمد موسى الفيفي8540******

الرياضأخصائي عالج طبيعيهادي علي عبدالرحمن القحطاني0481******

العارضهأخصائي مختبرسلمان سعيد سالم حريصي0710******

الطوالأخصائي مختبرحمد محيميد خلف الحارثي4220******

الدوادمىأخصائي مختبرعابد عبدهللا عابد السليماني6160******

القنفذهأخصائي مختبرعبدالوهاب حسن عبدهللا الشهراني2900******

رفحاءأخصائي مختبربدر مضحي عيسى العنزي7950******

تبوكأخصائي مختبرتوفيق علي سويلم البلوي5821******

الرياضأخصائي مختبرعالء صالح علي الدويغري7019******

الكاملأخصائي بصرياتمعاذ حمدان بن عبدالرحمن الشرقي7975******

الدوادمىأخصائي مختبرمحمد جلوي ناصر المطيري2207******

احد رفيدةأخصائي عالج طبيعييزيد سعيد علي االحمري7240******

حقلأخصائي تخديرمعاذ محمد بن عبدالحميد البشري7956******

الجوفأخصائي صحة عامةعبدهللا احمد عبدهللا الغامدي6653******

عرعرأخصائي أشعةمنتظر شمعون بن عبدهللا آل عاشور5226******

رفائع الجمشأخصائي مختبرابراهيم حسن محمد صالح ابوراس7242******

الباحهأخصائي عالج طبيعيريان رمضان عمر الزهراني5360******

تبوكأخصائي معالجة سمعمعتز حاتم صنيتان العتيبي4543******

عرعرأخصائي معالجة سمعسلطان صياح نغيمش الشراري6990******

عرعرأخصائي معالجة سمعسالم سعد بن سليمان العنزي0370******

ابهاأخصائي معالجة سمععبدالعزيز حسين بن علي الحازمي2055******

ابهاأخصائي معالجة سمععبدهللا فيصل عبدالكريم الخميس4912******

الدلمأخصائي مختبرمحمد مضحي عوض العنزي6232******

حبوناأخصائي عالج طبيعيعبدالرحمن عبدهللا محمد البارقي9815******

ابهاأخصائي أجهزة طبيةعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الصعب4865******

نجرانأخصائي تخديرسعيد علي عبدهللا األحمري9362******

طبرجلأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانريان خالد ضاوي الحربي7531******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانوديع منير علي فرغل5073******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسناناحمد عبدالخالق بن احمد الزهراني9638******

عرعرأخصائي تصوير طبقيعبدهللا فايز مبارك الردادي2063******

عرعرأخصائي تصوير طبقياحمد طالل مطر المرشدي1579******

طريفأخصائي عالج طبيعيمبارك هادي ابن علي القحطاني8199******

طريفأخصائي عالج طبيعيحسن غالب حسن قنعان9233******

طريفأخصائي تصوير طبقيمجتبى منصور بن حسن ال عواد1372******

االحساءأخصائي وبائياتياسر يحي بن عبده واصلي4949******

االحساءأخصائي وبائياتعبدالرحمن عبدهللا محمد العمودي6930******

ابهاأخصائي بصرياتعبدالباري ناصر بن عنية هللا المطيري5445******

الباحهأخصائي عالج طبيعيعيسى حسن عيسي حامظي5812******

تبوكأخصائي عالج طبيعيريان سمير سعيد بخارى5452******

تبوكأخصائي عالج طبيعيمحمد جعفر ابراهيم خشيم8822******

عرعرأخصائي عالج طبيعيمشبب يحي مشبب ال حماس8482******

عرعرأخصائي عالج طبيعيمجاهد خالد بن برغش البرغش7107******

عرعرأخصائي عالج طبيعيعبدالعزيز محمد ابراهيم السنان7407******

الحائطأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانمحمد حميد محمد الصخيري6368******

طريفأخصائي مختبرفايز برجس عرعر العنزي7927******

الجوفأخصائي عالج طبيعيمالك ناصر عبدهللا الزير6173******

القنفذهأخصائي صحة عامةمعيلي نمر معيلي الهاللي6683******

شواقأخصائي أشعةسليمان بدر سليمان العتيبي2554******



بيشهأخصائي عالج طبيعيخالد معيض بن سالم العماري1022******

بيشهأخصائي عالج طبيعيمحمد يحي بن علي حمدي3371******

بيشهأخصائي عالج طبيعيعبدهللا محمد هادي مغفوري2236******

عرعرأخصائي أشعةهادي رضي بن كاظم الشرفا3575******

الجوفأخصائي تصوير طبقيعبدهللا بن عبدالرحمن بن سعد آل درويش9745******

صبياءأخصائي أجهزة طبيةفيصل محمد بن علي رجب5774******

الرياضأخصائي أشعةوافي حسن سعيد الشهراني1062******

الرياضأخصائي وبائياتحسام سعيد عوض هللا الحارثي6522******

نجرانأخصائي وبائياتعبدالرحمن علي محمد حواز2289******

طبرجلأخصائي أشعةهادي علي كاظم آل صويلح1487******

طبرجلأخصائي عالج طبيعيمشاري ناصر ابن حسين القحطاني9652******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانمحمد عبدهللا سعيد الغامدي0525******

نجرانأخصائي معلوماتية صحيةالحسن محمد بن صالح آل حوكاش1386******

الباحهأخصائي عالج طبيعيعبدهللا محمد بن عبدالرحمن األسمري0721******

البدائعأخصائي أجهزة طبيةسعيد سعد سعيد الرشيدي6881******

تبوكأخصائي عالج طبيعيمبارك راجح مبارك الجهني3150******

عرعرأخصائي عالج طبيعيياسر عبدهللا بن دحيم العتيبي5615******

عرعرأخصائي عالج طبيعيفارس مصطفى بن علي العقل6348******

عرعرأخصائي عالج طبيعيعبدالعزيز عثمان بن عبدالعزيز الجماز3239******

ضريهأخصائي بصرياتمحمد سعد محمد سرحان9350******

طريفأخصائي أشعةحازم خالد محمد األزهري4109******

طريفأخصائي أشعةعالء فرج شحات الحبيشى4834******

عرعرأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانمحمد عبدالرحمن بن عبدهللا آل عتيق9079******

الرينأخصائي معالجة نطقعبدالعزيز عمر محمد هوساوي9722******

السعيرهأخصائي مختبرمحمد عبدهللا ناصر القرني5366******

القرياتأخصائي عالج طبيعيأحمد علي محمد عواف0080******

الجوفأخصائي عالج طبيعيحمدي شديد سرور الجابري6331******

وادي ترجأخصائي أشعةمحمد عبدهللا احمد عسيري1760******

بيشهأخصائي عالج طبيعيمحمد علي حسن عسيري5146******

بيشهأخصائي عالج طبيعينايف عبدهللا محمد القحطاني8823******

بيشهأخصائي عالج طبيعيعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا التريكي2699******

حقلأخصائي معالجة نطقفالح محمد ابن عبدهللا القحطاني6445******

ابو عريشأخصائي بصرياتفيصل سعد بن ماشع المطيري2184******

الباحهأخصائي أشعةمحمود حمدان جابر الجعيد3825******

الجوفأخصائي أشعةمهند حسين عواد األحمدي7150******

عرعرأخصائي وبائياترياض احمد علي زيادي8859******

طريفأخصائي عالج طبيعيانور علي محمد شعراوي0535******

تبوكأخصائي تخديربدر تركي بن عصيم الثبيتي2754******

المجمعهأخصائي مختبرمشعل محمد عبدالرحمن الضبيب8727******

عرعرأخصائي تغذيةايمن عبدرب الرسول بن علي عالو7381******

االحساءصيدلييعقوب يوسف بن عبدهللا العطيه1374******

القويعيهصيدليعبدهللا مشبب سعيد القحطاني3026******

الطائفصيدليعبدالعزيز محسن احمد العولقي8831******

قصيباءصيدليمحمد صالح بن سليمان السندي0299******

جازانأخصائي عالج وظيفيعلي عبدالرحمن علي الشهراني9177******

الباحهأخصائي مختبريزيد عبدهللا سالم الحميدي9959******

الباحهأخصائي مختبرفايد عبدهللا سالم الثبيتي6229******

تبوكأخصائي تغذيةرائد سعد بن هليل المطيري8057******

الرياضأخصائي مختبربسام عبدالغني دولت نياز0269******

الوجهأخصائي أشعةيحي علي سعيد القحطاني4596******

السليلأخصائي وبائياتحسين محمد حسين الشريف3537******

ينبعأخصائي أشعةراكان محمد بن راشد الرحيلي4529******

الوديعهأخصائي مختبرماجد الفي ماطر الحربي9426******

مكةالمكرمةأخصائي مختبرفهد نوار بن سعد ال زيدالشريف8302******

القنفذهأخصائي عالج وظيفيفيصل سعود بن عميد الشيباني6640******

بيشهأخصائي عالج وظيفيحسين مالح بن حسين العنزي2254******



ابهاأخصائي عالج طبيعيعبدالعزيز محمد يحي آل فايع4023******

طبرجلأخصائي مختبرعبدالعزيز محمد رحيل الرويلي0767******

نجرانأخصائي تقنية أسنانسعيد عبدهللا ابن سعيد القحطاني3789******

البدعأخصائي وبائياتالحسن احمد محمد عياشي3821******

العويقيلهأخصائي وبائياتعبدالودود اسماعيل علي سخيلي0913******

جازانأخصائي وبائياتعبده موسي عبده طوهري2451******

جازانأخصائي وبائياتعبدالرحمن طه علي الشيخ0442******

المدينةالمنورةأخصائي أشعةعبدهللا احمد حفيظ احمد عبدالرشيد9680******

الدوادمىأخصائي عالج طبيعيعمر عبدالرحمن بن ناصر النويصر1133******

الدوادمىأخصائي عالج طبيعيحمد حماد بن سليمان الحماد1332******

الطائفأخصائي مختبرمحمد عبدالرحمن علي الشمراني9180******

شرورهأخصائي أشعةحسن عبده بن حسن طوهري7249******

عرعرأخصائي صحة عامةفهيد حمود فهاد الحربي9075******

عرعرأخصائي صحة ورعاية فم وأسناننواف محنس حمود المطيري2911******

عرعرأخصائي صحة عامةنوار عائض نوار الغامدي3489******

بلجرشىأخصائي عالج طبيعيفهد سعد محمد الغامدي5281******

العالأخصائي وبائياتعمار احمد بن داخل المحمادي6094******

الرياضأخصائي صحة عامةفهد مثال فريح الحربي8246******

الوجهصيدليشعيب علي يحي مريع9206******

وادي ترجصيدليمشعل عبدهللا بن سليمان الحربي0687******

وادي ترجصيدليمحمد حسين محمد ابوحاوي5335******

الخرمهصيدليهادي محمد سالم القحطاني9744******

حقلصيدليفهد عبيد بن الفي العنزي5828******

حقلصيدليأحمد عبدالرحمن بن أحمد الزهراني4021******

حقلصيدليعبدهللا محمد حماد العطوي0368******

عفيفصيدليمشعل عبدهللا عمر الجاسر5993******

قبقابصيدلييوسف سالم بن محمد العتيبي1179******

اضمصيدليخالد بركه رده الحربي3912******

جدهصيدليعماد رحيم عبدالرحمن الثقفي5597******

تثليثصيدليفهد حمود فهد الباهلي5019******

جازانأخصائي بصرياتعبدالمجيد عبدهللا ناصر البكران6297******

تبوكأخصائي معلوماتية صحيةسلمان محمد احمد البوق1579******

الجديدأخصائي وبائياتيحي احمد يحي شبيلي4558******

قبقابأخصائي وبائياتفهد محمد يحي مباركي6737******

جازانأخصائي وبائياتابراهيم محمد احمد جعفري1452******

جازانأخصائي وبائياتمازن محمد عبده مشرقي6378******

الرياضأخصائي وبائياتصالح عمر عبدهللا العمري0217******

الرياضأخصائي وبائياتمراد محمد فائع عسيري9627******

طبرجلأخصائي أشعةأحمد محمد أحمد عسيري8345******

عرعرأخصائي تخديرعبادي سمير بن عابد القرشي3294******

عرعرأخصائي تخديرفيصل الريض هندي العنزي0809******

طبرجلأخصائي معلوماتية صحيةعبدالمحسن سعد عايد الشمري0014******

عرعرأخصائي تخديرمنصور عبدهللا بن علي القحطاني8292******

الرياضأخصائي وبائياتعبدالعزيز محمد بن جابر الحجي9291******

عرعرأخصائي معلوماتية صحيةعبدالملك عبدالقادر صالح الطويرب1064******

عرعرأخصائي معلوماتية صحيةبسام سالم مرزوق الرشيدي9765******

عرعرأخصائي معلوماتية صحيةمحمد جزاء بن حمود الحربي9374******

عرعرأخصائي معلوماتية صحيةهادي مرزوق بخيت الصاعدي9258******

جازانأخصائي صحة عامةعبدهللا علي بن عبدهللا بوجباره4427******

عرعرأخصائي صحة عامةصالح سعيد بن سعود اليامي0181******

القرياتأخصائي عالج وظيفيسلطان عادل بن عبدالعزيز الحماد9813******

الوجهأخصائي صحة عامةحسام حسن بن عطيه الزهراني3229******

حائلأخصائي أطراف صناعيةيحيى محمد بن محمداالمين الشنقيطي5849******

المجاردهأخصائي مختبرعبدهللا محمد غرمان الشهري6191******

ابهاأخصائي صحة عامةعمر جمعان حسن الغامدي0215******

الخاصرهأخصائي صحة عامةفيصل سعد ابن مسفر الغامدي4302******



نفيصيدليأنس سليمان عبدهللا الدخيلي1105******

رفحاءصيدليعبدالعزيز محمد ناصر األحمد5597******

بلجرشىصيدليياسر احمد محمد الغامدي0948******

المحفرصيدليعطيوى محمد دعيع الشمري2264******

حقلصيدليأشرف محمد سعيد الشهراني2741******

املجصيدليحامد مفضي بخيت العرفي7492******

حائلصيدليمقبل قبيل مريغ الرويتعي0462******

بيشهصيدليوليد يحى صابر المعشي0517******

الوجهأخصائي عالج وظيفيعلي عبدهللا غانم السبيعي3339******

عرعرأخصائي عالج وظيفيمشعل ابراهيم علي النفجان1708******

عرعرأخصائي عالج وظيفيفايز عيد صطالن الرويلي4176******

ابهاأخصائي عالج وظيفيعبدهللا ظفير عبدهللا ال طزاء6204******

االحساءأخصائي تغذيةجعفر بن محمد بن جاسم الحداد8397******

عرعرأخصائي تقنية أسنانسعود عبدالعزيز سعود الصقري3471******

المجمعهأخصائي معالجة سمعحسن سالم حسن البارقي0817******

تيماءأخصائي تخديرعبدهللا فيصل بن احمد باحكيم0284******

المجاردهأخصائي تخديرأنس محمد عوض ابوطالب7616******

القويعيهأخصائي تخديراحمد رهوان بن احمد الزهراني5296******

حريمالءأخصائي تخديرمحمد ابراهيم احمد المعتق9552******

ينبعأخصائي أطراف صناعيةمحمد مسعد بن عطاهللا الجهني9212******

ثريبانأخصائي عالج طبيعيحسن محمد منتهى المعشي0201******

ثارأخصائي معلوماتية صحيةمحمد صالح بن يحي ال مقبول2480******

االفالجأخصائي تخديرأحمد علي بن حسين بن معدي7702******

االفالجأخصائي أطراف صناعيةسيف حسن بن رافد العوفي7846******

وادى الدواسرأخصائي مختبرمنصور علي بن ناصر الحارثي5667******

الخرعاءأخصائي مختبرعبدهللا حمد محمد القحطاني3550******

حفر الباطنأخصائي معالجة نطقعبدالعزيز عواجي عبدهللا بجوي6729******

الدوادمىأخصائي تخديرسامي سلمان محمد الشهري8880******

الدوادمىأخصائي تخديرنايف محمد بن عبدهللا القحطاني8266******

الدوادمىأخصائي مختبرمحمد مطر مصلح الوذيناني6943******

نجرانأخصائي صحة عامةناصر محمد بن سالم آل خريم9007******

جازانأخصائي عالج وظيفيمحمد سلطان حزام البقمي5523******

جازانأخصائي صحة عامةاحمد علي بن سعيد الغامدي5297******

طريفأخصائي تخديرالبراء عبدالرحمن بن ابراهيم النفيسي9337******

بيشهأخصائي عالج وظيفيمنصور عبدالعزيز صالح العرفج8100******

الليثأخصائي صحة عامةفيصل عيضه احمد الجبيري7140******

الباحهأخصائي عالج طبيعيمحمد سعيد محمد الزهراني0302******

تبوكأخصائي عالج طبيعيعمار عبدهللا عبدالكريم محمد0986******

تبوكأخصائي عالج طبيعيفارس احمد ناصر ال غرامه5613******

عرعرأخصائي عالج طبيعيمحمد سالم ملحق المطيري4249******

عرعرأخصائي عالج طبيعيعبدالرحمن عبدهللا سعيد الغامدي1867******

عرعرأخصائي عالج طبيعيأحمد سليمان بن علي الطويل7451******

المذنبأخصائي عالج طبيعيفيصل محمد بن عبدهللا المهنا6607******

طريفأخصائي عالج طبيعيسعود سعيد جمعان الغامدي6976******

حفر الباطنأخصائي عالج طبيعيمجتبى محمد عايش بن محمدعلي الغزال2043******

تنومهأخصائي صحة عامةعادل علي يحيى حمدي0771******

بلجرشىأخصائي تخديرأنس سعيد بن سعيد الغامدي2910******

بلجرشىأخصائي تخديرعمار ابراهيم بن قاسم كفيه8069******

بلجرشىأخصائي تخديرعبدهللا ياسين بن صقر النخيلى4754******

السعيرهأخصائي مختبرفهد خالد عبدهللا الغامدي5296******

الحمنهأخصائي تغذيةاحمد ناصر الفي الجهني3029******

تبوكأخصائي أشعةعلي نور بن حميد آل هاشم9294******

الوجهأخصائي أشعةحسام احمد حسن رياني5304******

ينبعأخصائي عالج طبيعيعبدهللا علي عبدهللا األحمري5486******

الشنانأخصائي مختبرعبدالحكيم عايض عوض الرشيدي5711******

بلجرشىأخصائي أجهزة طبيةنافع مفيد نافع الشخص3564******



شواقأخصائي عالج طبيعيياسر شليان حمدان العرفى5703******

الشنانأخصائي مختبرمحمد عويد عوده الرويثى7611******

القرياتأخصائي عالج طبيعيسعود عبدهللا بن ضيف هللا المطرفي3888******

بيشهأخصائي عالج طبيعيعبيد بعيجان دغيليب العتيبي6132******

عرعرأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانعبدهللا سعود عائض العصيمي7414******

عرعرأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانعقيل محمد بن عقيل الحربي7851******

حقلأخصائي وبائياتفيصل ناصر علي زائري8094******

الجوفأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانمحمد عطاهللا محمد الحربي3826******

الجوفأخصائي أجهزة طبيةمتعب فهد بن عبدالرحمن القاسم9750******

الوجهأخصائي تخديرناصر نشأت بن ناصر باماقوسى6561******

الوجهأخصائي أشعةعبدالحكيم علي بن عبدهللا المنسف7258******

الوجهأخصائي عالج طبيعيعبدالرحمن فايز بن مرزوق الحجيلي0865******

الوجهأخصائي عالج طبيعيمحمد عبدالمحسن مهل المحمدي1232******

محايل عسيرأخصائي أجهزة طبيةعبدالعزيز حمد بن عبدالوهاب العبدالوهاب6461******

محايل عسيرأخصائي معلوماتية صحيةفهد عماش بن محمد واصلي6326******

املجأخصائي بصرياتيوسف منير رجاء الحربي6410******

بلجرشىأخصائي معلوماتية صحيةمحمد سعد بن مرزوق الحربي2924******

عرعرأخصائي تغذيةعبدهللا حسن بن عبدهللا الصايغ3245******

الجوفأخصائي بصرياتعبدالعزيز ناصر عبدهللا الزريعي1190******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانمحمد عطيه محمد الزهراني0846******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانسلمان سعد طلق العتيبي4616******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانراكان فهد بن عبدالعزيز المطيري1215******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانعبدهللا صالح احمد الغامدي8627******

الرياضأخصائي أشعةوليد عبدهللا علي الزامل1072******

طريفأخصائي معلوماتية صحيةمحمد موسي اسعد الفيفي8841******

الجوفأخصائي أشعةعبدالمجيد عبدهللا حسين العماري5118******

االحساءأخصائي أشعةعلي ابراهيم بن صالح آل محفوظ5057******

الرياضأخصائي أشعةابراهيم زين العابدين عبدالقادر الحفظي7465******

ابهاأخصائي وبائياتمروان ادريس احمد عبيري4084******

الرياضأخصائي عالج تنفسيتركي فالح سراي الشمري9611******

الجوفأخصائي عالج طبيعيفؤاد ممدوح حامد بيك5892******

الجوفأخصائي عالج طبيعيفهد مبارك بن مساعد الزهراني8002******

الجوفأخصائي عالج طبيعيمحمد عبدهللا بن مفرج العويد1124******

الجوفأخصائي عالج طبيعيفالح علي بن فالح المطيري4520******

سراه عبيدهأخصائي معلوماتية صحيةعزام علي حمود الحربي1661******

الجوفأخصائي تخديرعبد العزيز محمد علي محمد عسيري8948******

حوطه بنى تميمأخصائي وبائياتخالد علي سلمان عبدلي3297******

طريفأخصائي عالج طبيعيخالد عبدهللا علي التمني3931******

خيبرأخصائي تغذيةعبدهللا سلمان بن محمد بوهويد2289******

االحساءأخصائي عالج طبيعينايف يحيى علي الغامدي5780******

حائلأخصائي صحة عامةعبدالمحسن سالم حمود الصالح4495******

القرياتأخصائي أشعةعلي عبدرب الرسول بن جاسم آل درويش1836******

محايل عسيرأخصائي عالج تنفسيحسن عامر بن حسن الشهرى2390******

الرياضأخصائي أشعةعبدالرحمن سالم حسن العمري4296******

بيشهأخصائي تقنية أسنانجراح فهد سعد المواش9886******

سبت العاليهأخصائي أشعةابراهيم فيصل عبدالعزيز نهاري5899******

تبوكأخصائي عالج تنفسيمالك محمد ركيان الرويلي2977******

الباحهأخصائي عالج تنفسيماجد كرازم عوده الجهني6603******

الرياضأخصائي أشعةفيصل فهد سعد الحمدان5943******

عرعرأخصائي عالج وظيفينواف عبدهللا عبدالعزيز الرباح9331******

طريفأخصائي تخديرعبدالرحمن حسن بن علي الجبيري4770******

الباحهأخصائي عالج وظيفيعبدالمجيد منصور فاطم العتيبي0445******

البجاديهصيدليعمر بن أحمد بن محمد الغامدي3458******

حفر الباطنأخصائي تأهيل حرفيعبدهللا ابراهيم محمد الشردان7085******

حفر الباطنأخصائي تأهيل حرفياحمد فؤاد حاتم الحاتم9347******

ابهاأخصائي معلوماتية صحيةفايد بن فالح بن هليل الحربي5596******



صامطهأخصائي أجهزة طبيةمرتضى عبدالمحسن ابن محمد العمر1770******

تبوكأخصائي بصرياتعبدهللا ابراهيم حمود المشوح8944******

طبرجلأخصائي بصرياتماجد عناد ساير العنزي5530******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانخالد ناصر محمد السبيعي1947******

ضرماءأخصائي صحة ورعاية فم وأسناننايف علي معيض المطيري2587******

نجرانأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانعلي سعد ابن سعيد العمري8369******

طريفأخصائي عالج طبيعيأحمد ابراهيم احمد عسيري5659******

طريفأخصائي عالج طبيعيمساعد صالح رافع العمري3185******

المدينةالمنورةأخصائي أشعةفهد هيثم بن محمد مغربل5101******

عرعرأخصائي عالج طبيعيمروان موسى بن هادي خرمي0153******

بريدهأخصائي أشعةطالل بن محمد بن زيد الفره9238******

ابهاأخصائي أشعةاحمد بن يحي بن علي البكري6001******

الرياضأخصائي أشعةمشعل عبدالعزيز شارع العتيبي0617******

بريدهأخصائي أشعةفراس عبدهللا عبدالمحسن الهذيلي0946******

االحساءأخصائي عالج وظيفيسلمان عبدالرحمن صالح القفاري8594******

تبوكأخصائي عالج وظيفياسر نواف عسكر الحربي8843******

الوجهأخصائي عالج وظيفيعبداالله زهير حسن مرسى3092******

بيشهأخصائي عالج وظيفيعبدالعزيز سعيد عبيدهللا الغامدي8991******

عفيفأخصائي عالج وظيفينايف قنعير منيع هللا العتيبي9233******

الدوادمىأخصائي أشعةصالح محمد صالح البارقي4545******

االحساءأخصائي عالج تنفسيمهدي علي بن محمد علي الدهان0302******

االحساءأخصائي عالج تنفسيعقيل باقر بن علي الشخص8854******

عرعرأخصائي تقنية أسنانمحمد خالد حميد الحربي8016******

عرعرأخصائي تقنية أسنانبندر وحيد معتوق البدر2138******

عرعرأخصائي تقنية أسنانفالح فالح رحيل العنزي2133******

عرعرأخصائي تقنية أسنانأيمن عايش مطر المالكي7230******

تبالهأخصائي تخديرجابر محمد جابر البارقي7823******

الباحهأخصائي عالج طبيعيمحمد عبدهللا عبده حكمي9403******

تيماءأخصائي تخديرحسين عبدهللا بن حسين عارف3762******

الرويضه بالعرضأخصائي مختبرعبدالرزاق ناصر عبدالرحمن عسيري6039******

ابهاأخصائي تخديررائد عبدهللا ظافر الشهري6216******

ابهاأخصائي تخديرسلطان عبدهللا بن رشدى المازني8628******

عفيفأخصائي أطراف صناعيةعبدالمجيد محمدزاكر عبدالرزاق انديجاني0466******

املجأخصائي تخديرريان زامل بن خيشان المعطاني8480******

املجأخصائي تخديرنايف حمود بن سعد النفيعى3575******

تبوكأخصائي وبائياتحمدي عبدالرحمن بن مصطفى مستنطق4763******

حقلأخصائي وبائياتالفاروق عبده علي العمودي9586******

ينبعأخصائي تخديرمحمود عامر بن محمود قطب3212******

ينبعأخصائي تخديرمهند هاشم بن سليمان مراد2735******

حرمهأخصائي مختبرعبدهللا محمد عبدهللا الصغير9839******

الرياضأخصائي مختبرفيصل خالد حسن مولد3839******

االحساءأخصائي أطراف صناعيةعبدالعزيز خلف عيد الخالدي9295******

االحساءأخصائي تخديرامجد طالل بن علي غليس7015******

االحساءأخصائي تخديرسلمان محمد يحي النجعي7282******

عنيزهأخصائي أطراف صناعيةنايف عبدهللا بن عوض الردادي6008******

عنيزهأخصائي أطراف صناعيةنواف اسعد حسين بري2641******

حبوناأخصائي مختبرمحمد ابراهيم محمد عسيري0860******

حفر الباطنأخصائي تأهيل حرفيحمد عامق جزاع العنزي2953******

حفر الباطنأخصائي معالجة نطقخالد احمد محمد القرني3254******

السليلأخصائي وبائياتمحمد ابوالقاسم يحي عزي9219******

الخرجأخصائي وبائياتخالد حسن جابر نهاري9548******

الوجهأخصائي معلوماتية صحيةمحمد عبدهللا بن خلف الزهراني8735******

تبوكأخصائي وبائياتفيصل عبدهللا بن عبدالكريم المالكى9110******

الرسأخصائي وبائياتمحسن حاسن بن علي المالكي9810******

تبوكأخصائي وبائياتعبدالرحمن علي موسى عقيل4284******

صبياءأخصائي أشعةعبدالعزيز ابراهيم عبدهللا دغريري5602******



عرعرأخصائي أشعةحسين راضي بن عبدهللا العيثان0670******

جازانأخصائي أشعةعيسى ابراهيم بن حمد بن شاعري0889******

العيدابيأخصائي أشعةعبدهللا محمد احمد خميسي7039******

المدينةالمنورةأخصائي أشعةعماد راشد مرشد الرحيلي8135******

جازانأخصائي أشعةتركي عصام علي ابو خشبه2697******

نجرانأخصائي أشعةحمد علي بن محمد آل ذيبان0450******

جازانأخصائي أشعةمصطفى محمد بن احمد آل مسبح0777******

جازانأخصائي أشعةالوليد عبدهللا يحي سهلي5462******

الرياضأخصائي مختبرصالح منصور بن صالح المرشد1408******

عرعرأخصائي تقنية أسنانسعد خالد عبدهللا المعيذر3198******

طريفأخصائي مختبرمحمد هثل سويد العنزي5681******

المجمعهأخصائي وبائياتيحي محسن علي خضير2467******

االحساءأخصائي عالج تنفسيابراهيم احمد صالح الغمغام0879******

ابوراكهأخصائي معلوماتية صحيةسيف عبدهللا حامد الزايدي3090******

بيشهأخصائي أشعةعبداالله محمد علي علي2734******

بيشهأخصائي أشعةأحمد شداد مشخات االسمري5036******

االحساءأخصائي عالج طبيعيحسين جاسم بن جابر البيابي9919******

رفحاءأخصائي عالج طبيعيعبدهللا خالد بن عبدهللا الجندل3328******

القنفذهأخصائي أجهزة طبيةرشيد عبدهللا سليمان الخميس8038******

المدينةالمنورةأخصائي عالج تنفسيوائل عوض محمد الشهري1245******

النماصأخصائي أشعةمحمد حمد بن محمد عسيري5896******

الرياضأخصائي أشعةمشعل محمد عبدهللا العتيبي1909******

مكةالمكرمةأخصائي مختبرعبدهللا مسري نور العتيبي5952******

تثليثأخصائي عالج طبيعيعبداالله علي بن يحي ال هادي1302******

القنفذهأخصائي صحة ورعاية فم وأسنانخالد سعد سعيد الغامدي6193******

الجوفأخصائي تغذيةعيسى بدر رمضان العنزي7159******

الرياضأخصائي أطراف صناعيةعلي حسن احمد النخلي3599******

الحازميأخصائية عالج طبيعياثير ثابت عبدهللا الشهراني8413******

وادى الدواسرأخصائية مختبرسهام عيد خضر الجعيد8249******

الجوفأخصائية مختبرانوار جاسم جمعه الجمعه9062******

بريدهأخصائية عالج طبيعيبشاير ظافر محمد العصيمي3998******

طبرجلأخصائية مختبرأبرار جالل محمدعيد الصيدالني9492******

حقلأخصائية بصرياتآالء علي احمد الغامدي4211******

دومه الجندلأخصائية تغذيةخلود محمد عطيه الجهني2799******

تبوكأخصائية عالج طبيعيمريم سمير حسن محمد9337******

عرعرأخصائية عالج طبيعيشذى سالم سليمان الحبوب8899******

عرعرأخصائية عالج طبيعياحالم الحميدي عبيد الرويلي7071******

تبوكأخصائية عالج طبيعيعائشه ظرمان وسيمر المطيري2781******

البكيريهأخصائية عالج طبيعيحصه عبدالرحمن عبدهللا الدوسري3239******

ابهاأخصائية معلوماتية صحيةسماء احمد بن عبدالمحسن الجشي2869******

الجوفأخصائية تغذيةناهد عبدالرحمن حامد كوشك1985******

طبرجلأخصائية مختبرزينب عبدالسالم على ابوصالح0821******

ابوعجرمأخصائية مختبرأروى صالح سالم البلوي1575******

القنفذهأخصائية عالج طبيعياالء محسن علي الفرساني7503******

الوديعهأخصائية عالج طبيعيمنى مفرح بن يحي قرادي8985******

بلجرشىأخصائية مختبرتغريد محمد مستور الذويبي0566******

القنفذهأخصائية عالج طبيعيامجاد حسن علي الجابرى2703******

االحساءأخصائية معالجة نطقانفال محمد فواز التميمي0514******

بيشهأخصائية عالج طبيعياريج عبدهللا فالح القحطاني0699******

نجرانأخصائية عالج طبيعيبدريه مطلق حميدان الشمري6858******

رابغأخصائية معلوماتية صحيةبنان شاهر ظافر الشهري2525******

حفر الباطنأخصائية تأهيل حرفيرباب محمد بن علي الصالح4106******

جازانأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانعائشه احمد محمد الماص8331******

المصلومأخصائية أشعةأطالل ربيع عبدالرحمن الشمري5481******

السليلأخصائية أشعةخلود احمد علي خرمي0276******

القويعيهأخصائية أشعةمريم ابراهيم حمد مباركي9813******



المشاعلهأخصائية أشعةجمانه يوسف صالح الخليل2651******

المجمعهأخصائية أشعةخلود مجهز بن سفر العتيبي2557******

ابهاأخصائية تغذيةفتحيه بنت علي بن معتوق الشافعي3608******

ينبعأخصائي مساعدة طبيب أسنانساره محمد عثمان الجحدلي8112******

الرياضأخصائية صحة ورعاية فم وأسناناسراء ناصر بن ياسين المرزوق6487******

الرياضأخصائية مختبررشا عواض عيد الشلوي2979******

الباحهأخصائية مختبرشروق مسلم سليم الفقيه0698******

الطائفأخصائية أشعةتفاؤل سامى حسنين الجداوى9741******

المجمعهأخصائية أشعةميعاد عواد محمد الشمري0291******

عفيفأخصائية أشعةعبير عبدهللا عبدالرحمن الجمعان6592******

عفيفأخصائية أشعةرجاء صغير علي العسيري9903******

الرياضأخصائية أشعةابرار عبدالعزيز ابراهيم الصبيحي3448******

الدوادمىأخصائية أشعةأسماء محمد عبدهللا مجثل3868******

الدوادمىأخصائية أشعةنوره احمد علي الذروي6057******

نجرانأخصائية تمريضفاطمه صالح بن حبيب الخميس4864******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانمشاعل سعد بن علي العمري8286******

القنفذهأخصائي مساعدة طبيب أسنانأفراح عوض معاضه المطيرى3815******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانندى عبدهللا بن سيف الدوسري9905******

الجوفصيدليخوله عبدالسالم عبدهللا السعدون7558******

عروىأخصائية أشعةخلود محمد عبدهللا الدوسري1066******

ضرماءأخصائية أشعةوجدان ياسين بن محمد حكمي9520******

الرحابأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانمها واصل بن حسن الناصر2738******

حفر الباطنأخصائية عالج طبيعيزهراء عبدالسالم بن محمد العباس8782******

حفر الباطنأخصائية معالجة نطقحنين زهير عبدالحق مندوره0689******

نجرانأخصائية تأهيل حرفيرغد علي بن محمد النجيبان8681******

الدوادمىأخصائية أشعةأمنه علي احمد القيسي6098******

نجرانأخصائية معلوماتية صحيةشهد احمد بن عبده مدخلي3621******

عفيفأخصائية أشعةامجاد عبدهللا سالم الشبلي2530******

حوطه بنى تميمأخصائية أشعةالعنود مسفر بن محمد العمرى2886******

صامطهأخصائية أشعةمرام علي عبده طميحي1258******

الرياضأخصائية مختبرأماني عبدالعزيز عبدهللا الجليفي0768******

الرياضأخصائية مختبررزان حسن عامر القرشي5797******

القويعيهأخصائية أشعةحصه فهد عمر العويس6155******

القويعيهأخصائية أشعةابتسام محمد عبدهللا آل جابر9604******

ابو عريشأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانمرام احمد عباس خزاعي7330******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانزينب علي بن رضي ال زين الدين6574******

الرياضأخصائية مختبرنوره ابراهيم حسين الشريف3583******

طريفأخصائية عالج طبيعياثير سامي البناوي الرويلي8006******

الرياضأخصائية مختبرجوهره فيصل احمد باجابر1775******

الرياضأخصائية مختبرجواهر طه صالح الحربي5414******

جدهأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانايمان احمد عيضه الغامدي9256******

المدينةالمنورةأخصائية مختبرساميه عبدهللا علي القرني2742******

الباحهأخصائية مختبرشذا ضيف هللا عبدهللا الحارثي4541******

حفر الباطنأخصائية مختبرنفيسه جاسم بن عيسى الزواد3061******

ابهاأخصائية مختبرجمانه طالل بن محمد القرشي9393******

سبت العاليهأخصائية مختبراماني محمد علي الزهراني1747******

السليلأخصائية مختبرحربيه عبدالعزيز بن شعف العمري3619******

تثليثأخصائية مختبرآيات طالب بن حسن الخرس8125******

تثليثأخصائية مختبروالء ابراهيم عواض العتيبي1464******

القنفذهأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانامنيه يوسف ايوب طبل6782******

ابهاأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانبشائر حبيب بن جعفر آل دبيس4880******

الرياضأخصائية أشعةهناء محمد بن سويد العنزي1894******

عرعرأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانندى عبيد بن مرزوق المطيري1063******

جازانأخصائية أشعةشروق محمد بن مسفر القحطاني4312******

ابوراكهأخصائية مختبرفاطمه عبدالعزيز خليفه الحارثي3822******

جازانأخصائية أشعةوجدان مطاعن عثمان طميحي5556******



جازانأخصائية عالج طبيعيمنى محمد بن مكي ادريس8434******

الموسمأخصائية أشعةعهود حسن قاسم الفيفي7788******

العارضهأخصائية أشعةعائشه محمد بن سلمان غزواني3701******

الطوالأخصائية أشعةبشرى عبدهللا بن مرزوق الحربي8153******

طريفأخصائية أشعةعبير فضل حسن حيدري8598******

عرعرأخصائية أشعةوداد عمودى بن غالب غبيرى7741******

عرعرأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانأشواق عبيد عطاهللا الحربي8417******

عرعرأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانروان مهل محارب المطيري3515******

طريفأخصائية عالج طبيعينور شبيب دليمان الرويلي7129******

طريفأخصائية أشعةفاطمه رضا بن احمد الميالد3788******

طريفأخصائية أشعةتهاني منور بن عويض المزيني6423******

عرعرأخصائية أشعةنور سليمان محمد الخيبري4360******

بيشهأخصائية عالج طبيعيبسمه محمد معيض القحطاني9469******

بيشهأخصائية عالج طبيعيسمر صالح عبده بهكلي4986******

بلجرشىأخصائية أشعةهال عابد عبدهللا الغامدي8221******

الجوفأخصائية مختبرأماني فهد راشد الشمري5775******

الجوفأخصائية مختبرعهود عوض هللا عبدهللا االزوري6333******

عنيزهأخصائية عالج طبيعيرزان عبدهللا محمد الصقير6304******

بريدهأخصائية أشعةالعنود هشام علي نجار2930******

بريدهأخصائية أشعةالهنوف سعدي معارك الشمري8468******

عقله الصقورأخصائية أشعةشيمه مدله عوض العازمي6530******

بريدهأخصائية أشعةريم يحيى بن طاهر مجربي1521******

المدينةالمنورةأخصائية مختبرمنيره مرزوق بن مفرح العتيبي8508******

المهدأخصائية أشعةبشاير هاني بن عبدالرحمن عراقي1007******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانعائشه حمد هادي مباركي3212******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانريم عوض هللا سعدهللا السلمي1127******

الحناكيهأخصائية أشعةمكيه ابراهيم محسن النخلي1217******

تبوكأخصائية أشعةابتهال ضيف هللا فالح العنزي2445******

شواقأخصائية أشعةساره مروان بن محمد الشريف3758******

حبوناأخصائية مختبرامجاد كامل بن احمد العسيف9690******

نجرانأخصائية أشعةأفنان عبدهللا علي محمد8603******

طبرجلصيدليأماني خلف بن مناور المطيرى3862******

طبرجلصيدليأشواق احمد ابراهيم مباركي8023******

يدمهصيدليمريم علي بن عبدهللا العلي1447******

السليلصيدليزهره بنت علي بن سليمان العمران3184******

جدهأخصائية أشعةمريم صالح سعيد الجعيدي4437******

بيشهأخصائية صحة ورعاية فم وأسناننجود خالد ناصر الغامدي7326******

ابهاأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانوجدان سعد محمد الرزوق3001******

حبوناأخصائية عالج طبيعيشموخ عبدهللا بدر البدر0470******

بلجرشىأخصائية عالج طبيعيشيخه عبدالرحمن عبدهللا بن حسين4182******

بريدهأخصائية عالج طبيعيساره على راشد السبيعى6719******

الباحهأخصائية عالج طبيعيهيله احمد بن عبدهللا ابن االمير5061******

رفحاءأخصائية عالج طبيعيخزنه محمد عبدهللا الحربي0085******

الباحهأخصائية عالج طبيعيدعاء ناصر عبدهللا الشدوخي7371******

حبوناأخصائية عالج طبيعيميعاد محمد مشبب ال مسلم0289******

العويقيلهأخصائية عالج طبيعيامل يحيى بن حسين دربشي2881******

رفحاءأخصائية عالج طبيعيأفنان سمير عويض الحربي1142******

المدينةالمنورةأخصائية عالج طبيعيرحاب جاسم محمد الزيد0967******

الباحهأخصائية عالج طبيعيرنده احمد بن علي العمري5288******

تيماءأخصائية عالج طبيعيمنتهى محمد سالم المنصور5902******

نجرانأخصائية عالج طبيعيفاطمه عبده احمد جوخب1993******

طريفأخصائية عالج طبيعيأماني شبيب دليمان الرويلي7137******

بريدهأخصائية عالج طبيعياثير عبدهللا بن سليمان ابانمي9041******

حائلأخصائية مختبرمنال ابراهيم صالح الغامدي3145******

جدهأخصائية مختبردانيه حسين محمد العمودي3045******

حفر الباطنأخصائية أشعةأنوار محمد ابن سعد الغامدي9687******



الدوادمىأخصائية أشعةاخالص زهير محمد السنوسي1837******

الدوادمىأخصائية أشعةبشاير صالح علي العلياني8921******

برحرحصيدليوفاء سعيد علي القرني6152******

املجصيدلييسرى عواش علي القحطاني6222******

حائلصيدلييقين وديع بن احمد آل حماد6976******

حائلصيدلياروى علي بن عبده شبيلي0538******

حائلصيدليسكينه بنت عادل بن حسن العبدالمحسن2100******

جدهصيدليريم اسعد بن محمود البديوي0744******

الرياضصيدليريم محمد بن علي البدر0445******

الرياضصيدليأسماء عبداللطيف عبدالعزيز ال معيذر5754******

الرياضصيدلينجود حسن علي االسمري5331******

الرياضصيدليخلود طارق بكري قاضي7803******

الرياضصيدليدعاء صالح فواز المالكي7769******

الرياضصيدليميعاد علي سعد القحطاني7420******

الرياضصيدليمضاوي شالل عامق العنزي7879******

الرياضصيدليرزان حسن بن علي الحازمي2836******

الرياضصيدليكوثر علي بن عبدالمحسن العلي5571******

الرياضصيدليمنال حمدان بن عبيد الدوسري7092******

الرياضصيدليدعاء علي بن نصر مشيخص7089******

الباحهصيدليضحى حامد نواب بن علي8499******

الباحهصيدليحليمه محمد بن عطيه الصمداني5079******

بيشهصيدليمنتهى اسعد عبدالعزيز المولد5913******

بيشهصيدليفاطمه عبدهللا محمد ال طراف4208******

بريدهصيدليأمل محمد بن عبدالرحمن القميع8726******

بريدهصيدليرزان محمد بن صالح القاضي3122******

بريدهصيدليماريه محمد بن صالح آل رضوان0975******

بريدهصيدليضحى فريد يوسف الذوادى5130******

المدينةالمنورةصيدليفاطمه حسن بن علي آل رضوان9933******

المدينةالمنورةصيدليغدير نادر بن عبدالكريم الجشي2604******

تبوكصيدليحوراء محمد بن علي المعراج6443******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانفاطمه سعيد محمد الغامدي0883******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانمريم محمد بن يحي صهلولي6701******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانغاده ابراهيم بن خليفه الدبيان9112******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانمالك حمود محمد االسمري6923******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانخلود ناصر احمد قيسى0342******

الرياضأخصائي مساعدة طبيب أسنانعزيزه عبدهللا محمد الشويعر0605******

بريدهأخصائي عالج وظيفيرنا محمد عبدهللا بن عبيد9017******

عرعرأخصائي عالج وظيفينجالء ابراهيم بن عيد البوعينين5341******

بريدهأخصائي عالج وظيفيبيان محمد بن خلف المطيري9106******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانمريم محمد بن خالد بوعلي8394******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانعائشه سلمان محمد شايع6334******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانزينب توفيق بن معتوق البدي0929******

المجمعهأخصائية أشعةأصاله خالد حمد الشمري0186******

عفيفأخصائية أشعةصفاء دغيمان عبدالعالي الرشيدي3613******

طبرجلأخصائية معلوماتية صحيةبشائر يحي بن حسن زكري7077******

حفر الباطنأخصائية أشعةسكينه حسين بن علي اليوسف8490******

الجوفأخصائية معلوماتية صحيةرفعه مبارك بن نزال الشمري7856******

طريفأخصائية أشعةبشاير نايف عيد الصقري7899******

الطائفأخصائية عالج طبيعيهيا عبدالعزيز محمد الحويطي1991******

الحديثةأخصائية أشعةايمان فهد عقيل الشمري3466******

جبهأخصائية عالج طبيعيريم زيد سعيد البركه1593******

بلجرشىأخصائية أشعةبيان عبدالرحمن صدقه القرشي7850******

طبرجلأخصائية مختبرأفنان ضيف هللا عبيدهللا العوفي7432******

بيشهأخصائية عالج طبيعيروان سعد بن سعيد الحارثي8223******

القرياتأخصائية عالج طبيعيهال محمد قريطع الرويلي5931******

بيشهأخصائية عالج طبيعيلينا علي احمد سعيد3039******



بيشهأخصائية عالج طبيعياماني مهدي محمد الشهري5055******

بيشهأخصائية عالج طبيعيسحر عثمان احمد عامري2234******

بريدهأخصائية عالج طبيعيرهف فهد بن عبدالمحسن المدلج6134******

نجرانأخصائية عالج طبيعيندى محمد بن احمد البارقي3172******

الباحهأخصائية عالج طبيعيافنان خالد بن رجب الزهراني3984******

عفيفأخصائية تأهيل حرفيهياء سعد مهناء الشرهان1677******

القرياتأخصائية تغذيةفضه جازم بن مطر الرويلي6471******

الجوفأخصائية تغذيةندى عبدهللا بن علي العبدالرضاء9204******

الدوادمىأخصائية أشعةغزل مفلح فراج الدوسري0752******

نجرانأخصائية مختبرهياء عبدهللا بن محمد الفضل5962******

نجرانأخصائية مختبرعيشه شامي عابث العمري5747******

طبرجلأخصائية مختبرمالك مازن جميل كمال6974******

بيشهأخصائية أشعةبشاير عبدهللا سارح االحمري3363******

شرورهأخصائية مختبرراويه عبدرب الرسول بن احمد ال مغيص0735******

الطائفأخصائية أشعةنجالء حميد محمد الجابري5854******

نجرانأخصائية أشعةشهد محمد حسين العبدلي7056******

القويعيهأخصائية مختبرنجاه خلف بديوي المشيخي5166******

القويعيهأخصائية مختبرحنان حامد خضر العوفي9707******

حبوناأخصائية مختبرريم احمد بن عبدالرحيم الدغيمان8357******

القويعيهأخصائية مختبرنوف احمد حسين الخماش9062******

حبوناأخصائية معلوماتية صحيةغفران صادق بن موسى السني6686******

المجمعهأخصائية مختبرمالك عبدالحفيظ عيضه السالمي3331******

المجمعهأخصائية أشعةسمر عطاهللا ابراهيم العنزي1549******

نجرانأخصائية تغذيةعال عبدالمعين رحيمي السيد4241******

بيشهأخصائية أشعةأروى محمد صالح العمري2890******

االحساءأخصائية أشعةأمل عيسى بن علي آل عبدالغنى5852******

عرعرأخصائية عالج طبيعيجواهر سليم حمد المرشود9867******

االحساءأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانزينب رضا بن مهدي الخياط6203******

الدوادمىأخصائية مختبرندى حمدان عواض الثبيتي6401******

بريدهأخصائية أشعةعبير غازي مرزوق الحربي8299******

بريدهأخصائية أشعةانوار منيف مطر العتيبي0421******

ينبعأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانهيام خالد علي المسعري4198******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانعزيزه عبدهللا حسين الشاعر3381******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانسكينه احمد بن عبدهللا الشخص5425******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانفاطمه محمد بن علي آل حماده3273******

المدينةالمنورةأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانافنان مخلد محمد المطرفي9767******

ينبعأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانزينب نور بن مهدي ناصر5744******

المهدأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانعقيله احمد بن عبدهللا الشبيب7748******

الجوفأخصائية مختبرشروق محمد عتيق السلمى6379******

الرياضأخصائية مختبرعهود عاطف محمد البطاطي2705******

الرياضأخصائية مختبرنوره حاسن عمر القرشي1465******

الرياضأخصائية مختبرأريج جميل بن هارون فلمبان2547******

الرياضأخصائية مختبرغدير حاتم عبيدهللا التركستانى2826******

الرياضأخصائية مختبرختام عبدهللا محمد العطوي9800******

طريفأخصائية بصرياتاحالم محمد ناقي العنزي6198******

البدعأخصائية مختبرغدير محمد عواد البلوي9168******

الرياضأخصائية مختبرشيهاناز مشعل عبدالرحمن المطيري5965******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانشريفه حسين بن محمد حدادي0653******

االحساءأخصائي مساعدة طبيب أسنانندى غيثان عبدهللا القرني7138******

المدينةالمنورةأخصائية بصرياتوالء عبدالرحمن محمد ابوالنجى9237******

مكةالمكرمةأخصائية مختبرنسيبه علي سالم شكر6917******

جدهأخصائية مختبرابتهال احمد بن يسلم باتياه5978******

قلوهأخصائية عالج طبيعيشموخ عبدهللا بن حسن الشمراني7322******

القرياتأخصائية عالج طبيعيفاطمه مرزوق عتيق الشمري4462******

الطائفأخصائية أشعةايمان عرفه احمد الشريف3246******

المدينةالمنورةأخصائية معالجة سمعرغد ابراهيم بن عبدالعزيز المعيقل8453******



املجأخصائية تمريضعائشه شليه عبدهللا السناني0822******

ابو عريشأخصائية بصرياتحنين عبدالرحمن بن عبدهللا آل ثفيد0351******

تبوكأخصائية معالجة سمعمنال عبدالرحمن ثابت االحمرى7444******

عرعرأخصائية معالجة سمعكادي عبدهللا زبن الحربى2949******

ابهاأخصائية معالجة سمعغادة مكي محمد زكري8633******

ابهاأخصائية معالجة سمعروان علي عبد هللا القرني9114******

طريفأخصائية بصرياتمنى عواد عويجان العنزي1130******

المدينةالمنورةأخصائية عالج طبيعيزينب عبدالهادي احمد عثمان7558******

تبوكأخصائية بصرياتنوره حمد ابن عبدالرحمن الكنهل0789******

بلجرشىأخصائية معالجة نطقهدى مبارك ابن محمد اليامي2812******

القرياتأخصائية تأهيل حرفيهند موسى بن فيصل العتيبي6778******

القرياتأخصائية تأهيل حرفيعائشه حسين حسن القحطاني9396******

مكةالمكرمةأخصائية معالجة سمعدعاء خالد محمدعلي مطر2899******

بريدهأخصائية معالجة نطقمها محمد هليل الخالدي1242******

بريدهأخصائية معالجة سمعساره عبدهللا عمر بالغيث8508******

بريدهأخصائية معالجة سمعالعنود جبرين بن محمد الجبرين1983******

الجوفأخصائية معالجة سمعدالل فرحان بن محمد العنزي6377******

الباحهأخصائية عالج طبيعيانجود جويعد بن عفير الحربي2451******

القويعيهأخصائية تخديررجاوي عبدهللا بن محمد درويش6011******

ينبعصيدليمناهل محمود احمد منشي9810******

تربهصيدلياصاله فهد عبدالغفور هالل1207******

العيساويةصيدليابتسام محمدعلي عبدالكريم ايدو5703******

ابهاأخصائية مختبرأروى محمدحسن احمدموسى بغدادي7795******

ابهاأخصائية مختبرتهاني سعيد سعد الزهراني0168******

القنفذهصيدليافراح عوض حجر القرني3598******

جدهصيدليايناس عوض عبدهللا االسمري9681******

الرياضصيدليساميه جبران بن محمد المالكي8453******

محايل عسيرأخصائية تمريضاسراء احمد علي الشريف3542******

جدهأخصائية تمريضريهام صالح عباس فيومي0746******

اضمأخصائية تمريضمنال مناور مرشود السحيمي6159******

سراه عبيدهأخصائية تمريضبدريه يحيى محمد عسيري2932******

ينبعأخصائية تمريضاحالم محسن مهنا الجهني4285******

ينبع النخلأخصائية تمريضوعد حماد فهيد الدوسري4791******

الدوادمىأخصائية تمريضأشواق نافع بن محمد المطيري5633******

سراه عبيدهأخصائية تمريضسجى عوض بن احمد الغامدي6086******

رابغأخصائية تمريضنجاح هيازع نافع الفقيه8393******

ابهاأخصائية تمريضفاطمه فرحان سلمان الفيفي2396******

محايل عسيرأخصائية أشعةشهد علي محمد األسمري0205******

املجأخصائية تمريضنسرين سعود عبدالرحمن الخيبري1952******

القيصومهأخصائية تمريضفاطم يحيى منصور مطري2500******

نجرانأخصائية تمريضالعنود داهم سالم القحطاني6100******

الخرمهصيدليشهد عبدالقادر احمد حسين8239******

جدهأخصائية عالج طبيعيسهى محمد سعد النفيعي0284******

الحريقصيدليفداء عبدالعزيز بن حسين بوعويس8878******

تميرأخصائية أشعةوجدان ربيع صالح بلحباك2799******

ينبع النخلصيدليهدى محمد بن محمداالمين الشنقيطي2187******

المجمعهأخصائية مختبرآالء شاكر بن حسين البديوي5015******

بريدهأخصائية مختبرريم خالد صالح االخميمي4584******

حائلأخصائية تمريضشوق فلييح فرحان الشمري9167******

الرياضصيدليساره احمد بن عبدهللا الدوخي6930******

الرياضأخصائية أشعةآمنه خالد منصور الخميس3211******

الرياضأخصائي مساعدة طبيب أسنانصالحه طالل عبدالعزيز لبان5530******

القويعيهأخصائية أشعةرنا نشا عبدهللا الوذيناني5672******

القويعيهأخصائية أشعةشروق هاجد سعد العتيبي4009******

القويعيهأخصائية أشعةنوره عوضه ضاوى العتيبي2547******

حبوناأخصائية معلوماتية صحيةليلى محمد يحي صايغ3391******



طبرجلأخصائية مختبرمنى حسن علي النخلي9758******

الدوادمىأخصائية أشعةمنى الحميدي سعود الحربي8479******

ضرماءأخصائية أشعةساره ابراهيم عبدالمجيد الشاللي8622******

االفالجأخصائية أشعةسارا محمد بن طاهر العبدهللا8203******

الرياضأخصائية مختبريسرا ناصر احمد شكري9808******

جدهأخصائية مختبرسارا رفعت محمد حلمي8137******

مكةالمكرمةأخصائية تمريضندى فهد نصير البنيان6941******

نجرانأخصائية تمريضأماني طالق سعيد البلوي4357******

رابغأخصائية تمريضسراب علي احمد المالكي0623******

جدهأخصائية تمريضزهراء مسواك ابو طالب قيسى2042******

مكةالمكرمةأخصائية تمريضاماني صالح بن عبدهللا باوزير8945******

جدهأخصائية تمريضناديه مبارك عبدهللا عبدهللا3421******

الدوادمىأخصائية تمريضسلوى محمد امبارك العديني8555******

المجاردهأخصائية تمريضشهد عبدهللا مبارك ال حفيان6618******

الموسمأخصائية تمريضصفيه جبريل حسن غجري9894******

جدهأخصائية تمريضهديل اسامه سعود المشهدي6393******

المدينةالمنورةأخصائية تمريضزينب عبدهللا بن مهدي الصادق3622******

بلجرشىأخصائية تمريضرنيم عادل ابراهيم مطر5264******

الدوادمىأخصائية تمريضأماني عبدهللا محمد الزهراني2096******

نجرانأخصائية تمريضاهداء عبدالوهاب بن صالح حمزه دوش3884******

باللسمرأخصائية تمريضبدور عبدهللا حماد الحارثي0514******

حبوناأخصائية تمريضسميه صالح دهيمان العنزي9203******

نجرانأخصائية تمريضأشواق مروعي علي وافي9449******

نجرانأخصائية تمريضمروه جمعان بن خيرهللا المولد5328******

محايل عسيرأخصائية تمريضامل احمد سعيد باهيثم1536******

الوجهأخصائية تمريضخديجه حزام احمد الشهري7124******

الوجهأخصائية تمريضغدير محمد عوده الجهني8713******

حفر الباطنأخصائية تمريضليلى انور بن عيسى الصنيهر4646******

صامطهأخصائية تمريضأريج محمد حشران سهلي2245******

بلجرشىأخصائية تمريضآمال ناصر بن عبدالوهاب المطاوعه7876******

بلجرشىأخصائية تمريضمنيره فهد بن عبدهللا الرشيدي6083******

البجاديهأخصائية مختبرأمل احمد بن علي آل تركي3894******

مكةالمكرمةأخصائية تمريضندى محمد ابراهيم الشمراني5100******

الليثأخصائية تمريضليلى حسن بن علي الناشري0479******

مكةالمكرمةأخصائية تمريضاسرار عايض سليم البلوي6507******

المدينةالمنورةأخصائية تمريضرغد غالب بن عبدهللا الحربي4001******

المدينةالمنورةأخصائية تمريضرحمه عبدالرحيم سليمان العوفي4577******

محايل عسيرأخصائية تمريضميالف محمد بن عبدهللا العتيبي4901******

الدوادمىأخصائية تمريضمنيره خيرهللا تحسين الثبيتي1900******

االرطاويةأخصائية مختبرعهود عطاهللا عياد المطيري9739******

باللسمرأخصائية مختبراثير خالد بن علي عسيري5972******

سراه عبيدهأخصائية تمريضفاطمه عبيد جابر البيشي6162******

سراه عبيدهأخصائية تمريضالعنود ابراهيم عبدهللا حقوي7025******

نجرانأخصائية أشعةجواهر محمد ابن يحي القحطاني5949******

حبوناأخصائية أشعةاماني جبران سالم الخالدي4339******

حبوناأخصائية أشعةرغد طاهر بن محمد جاري5064******

نجرانأخصائية مختبرمنال احمد سعيد الزهراني6030******

المدينةالمنورةأخصائي مساعدة طبيب أسنانانوار محمد خميس الصيعري9426******

المدينةالمنورةأخصائي مساعدة طبيب أسنانسماهر جميل بن ابراهيم مكاوي1150******

المدينةالمنورةأخصائي مساعدة طبيب أسنانلمياء علي خلف الشلوي5889******

المدينةالمنورةأخصائي مساعدة طبيب أسنانموده حسن بن خليل اليماني5065******

عرعرأخصائية معلوماتية صحيةفاطمة محمد بن عبدالجليل البشراوي5052******

الرياضأخصائية مختبرعائشه محمدالدان ابن محمدتعالي الهوساوي0157******

الرياضأخصائية مختبرعبير عبدالحكيم ابراهيم تجارالشاهي6833******

مكةالمكرمةأخصائية تخديرجواهر على حمد الرشيد9113******

جدهأخصائي عالج وظيفيهبه وليد محمد عويضه7960******



مكةالمكرمةأخصائي عالج وظيفيالبندري بسام بن عبدهللا الهدلق3498******

نجرانأخصائية بصرياتسهام عوضه بن احمد الغامدي0851******

بلجرشىأخصائية عالج طبيعيفاطمه راجح معيض البيشي7971******

بلجرشىأخصائية عالج طبيعيروان أحمد بن محسن الزهراني6843******

الباحهأخصائية أشعةريم احمد سعيد عسيري0560******

الباحهأخصائية عالج طبيعيرانيه بنت منصور بن عبدهللا آل سيف0951******

بلجرشىأخصائية أشعةخلود ابراهيم عيد الثبيتي3961******

المدينةالمنورةأخصائي عالج وظيفينمارق عبدرب الرسول بن عبدالكريم المحروس2079******

المدينةالمنورةأخصائية مختبرروان فهد علي االحمدي8524******

المدينةالمنورةأخصائي عالج وظيفيهاله عبدالهادي بن مهدي الحربي9875******

حائلأخصائية مختبروالء فواز علي الثبيتي9054******

نجرانأخصائية أشعةوعد محمد سعيد عسيري8641******

نجرانأخصائية أشعةثالبه ناصر ابراهيم عكيري3902******

نجرانأخصائية أشعةريم سعيد محمد العمري0641******

بلجرشىأخصائية تمريضصباح بكر بن آدم فالته7239******

بلجرشىأخصائية تمريضاستبرق شكري بن محمد آل موسى4305******

ابهاأخصائية تغذيةاشواق يحي محمد العهدل4156******

حبوناأخصائية أشعةرسمه مساوي محمد كريري0017******

حبوناأخصائية أشعةوجدان نوار عبدهللا الشهراني5285******

رنيهصيدليليلى صالح معتوق الغالوين6152******

ينبعأخصائي مساعدة طبيب أسنانروان محمد مخاوى الشاعري6996******

املجأخصائية مختبرروان عبدالجبار بن معتق المشعلي8774******

الطائفصيدليرغده نوري صالح شعبان5398******

القنفذهصيدليروان عبدالرحمن بن سلمي الردادي4767******

الرياضصيدليشريفه منصور بن مكي آل جساس0819******

مكةالمكرمةأخصائي عالج وظيفيهدى احمد عشوان العنزي0146******

ضمدأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانزينب نوري بن علي الغراش0958******

الريثأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانرفعة فوزي عطيه اليوسف0621******

الخرجأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانساره محمد عبدهللا الشلوي6695******

ثادقأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانغاده عبدالعزيز بن صالح الغامدي0105******

الجوفأخصائية صحة ورعاية فم وأسنانرغد محمد عبدالماجد حسان2536******

بريدهأخصائية معالجة سمعرغد محمد جزاء العتيبي1443******

حائلأخصائية مختبرسكينه عبدالمحسن بن معتوق الجعيدان6076******

الشعبهأخصائية مختبرامل سعيد عبدهللا باطرفي4467******

عرعرأخصائية أشعةشوق ناصر سلمان الخماش0333******

الطائفأخصائي عالج وظيفيمنار احمد عطيه المالكي4091******

الطائفأخصائية عالج طبيعيايمان علي بن احمد الناصري9232******

القنفذهأخصائية عالج طبيعياسماء محمد شفيع محمد محمدنور6184******

طبرجلأخصائية مختبرغيداء غزاي حصيني الوذناني2509******

ينبعأخصائية أشعةاعتماد احمد بن ابوبكر فالته9175******

نجرانأخصائية أشعةرؤى ناصر علي آل جارهللا2283******

نجرانأخصائية تغذيةايمان احمد بن حميد الحربى4331******

حبوناأخصائية أشعةعهود عبداالله محمد الخضيري3678******

يدمهأخصائية مختبروجدان محمد دعسان العمراني3468******

املجأخصائية تمريضايمان صقر حمدان الشريف6716******

الدوادمىأخصائية تمريضآالء علي بن عبدهللا الزوري4469******

الدوادمىأخصائية تمريضنوره محمد بن عبداللطيف الناجم5349******

تبوكأخصائية عالج طبيعيايمان جواد بن حسن العوى8083******

تبوكأخصائية عالج طبيعيدانية عبدهللا احمد الغامدي4679******

طبرجلأخصائية مختبرتولين رافع عبدالرحمن الشهري7014******

البجاديهأخصائية أشعةمها عزيز رمضان العنزي0061******

بلجرشىأخصائية مختبرمباركه هليل محمد النفيعي8966******

القنفذهأخصائية عالج طبيعينوف خالد حماد الحربي0666******

القنفذهأخصائية عالج طبيعيحوريه علي مكي العباس5784******

القنفذهأخصائية عالج طبيعينوره بنت عبدالرؤوف ابن عبدهللا تركي4161******

الحسوأخصائية أشعةريم مصطفي بن محمد دويدي7324******



االحساءأخصائية معالجة نطقفاطمه بنت عبدهللا بن عبدالحميد البغلي8677******

عفيفأخصائية أشعةخلود حمود سطام العنزي3513******

خباشأخصائية مختبرنوال شبيب وسيود العتيبي0377******

الجوفأخصائية أشعةأسماء عبدهللا عواد البلوي7071******

الجوفأخصائية مختبرآنفال مبارك ناصر ابوسالم1471******

الدوادمىأخصائية مختبررشا محمد فيصل الحمياني0285******

نجرانأخصائية مختبرساره سعد صافى الخديدى2145******

مساويأخصائية مختبرشيماء عادل ابراهيم حلواني0048******

القويعيهأخصائية مختبرفاطمه محسن رده الحجي4370******

الوجهأخصائية بصرياتسهيله محمد سعيد العمري3075******

القويعيهأخصائية أشعةنوره زريب سعيد الشهراني1907******

خميس مشيطأخصائية معلوماتية صحيةآالء خالد بن عبدهللا الصفار3758******

االحساءأخصائية أشعةخاتون حسن بن جعفر الشاخوري5485******

بريدهأخصائية أشعةأمل مسفر محمد الشهراني8834******

المذنبأخصائية أشعةعزيزه محمد ابراهيم فقيه8565******

الرياضأخصائية مختبرروان عبدالرحمن داخل المولد0514******

الرياضأخصائية مختبرهدى عبدالرؤوف أحمد بديوي7453******

الرياضأخصائية مختبرمريم علي عبده طوهري1731******

الرياضأخصائية مختبرياسمين عوضه مبارك الشهراني3757******

الرياضأخصائية مختبرمشاعل عوضه ضاوى العتيبي0831******

القويعيهأخصائية مختبررنا مطلق عتيق المالكي6116******

نجرانأخصائية مختبرمدى عبدهللا حمود العتيبي5608******

نجرانأخصائية مختبرشهد صالح حسن الغيط7539******

السليلأخصائية مختبرداليا مروان عبدهللا عطيوي3172******

جفنأخصائية أشعةمياسم عبدالسالم محمد الجاوي0783******

الطائفصيدليروان سالم مسلم الراشدي2041******


