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55.784055.7841437/11/2869.73100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماباء علي بن محمد البراهيم6722******

68.37343.3571.72341436/10/143.164جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماباء محمد هاشم مالكي1524******

62.3921.572263.96421437/09/042.5494جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام حضن رشود الشمري7879******

55.1527.461162.61311434/09/2468.94100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمابتسام سعيد بن عيسى القحطاني8686******

61.36061.361438/04/063.425جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام عايد صطالن الرويلي1586******

55.4666055.46661437/12/282.75جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمابتسام عبدهللا علي مدخلي8597******

70.18661.771.88661437/08/113.334جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام على محمد مجرشي9895******

60.08060.081438/04/263.265جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام علي حسين الجهني4242******

70.29342.916773.21011437/01/024.345جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80رفحاءوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام عويد خليف الشمري8479******

62.561.572264.13221437/09/043.575جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضابتسام منور صالح الرويلي3852******

60.24060.241437/10/253.285كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمابتهاج حمدون بن محمد القاري2433******

67.84067.841437/10/263.114جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمابتهاج نصيرالدين بن ايوب علي بيفاري7759******

78.0810.133388.21331433/05/234.885االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الخرجالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانابتهال ابراهيم بن حسن شهاب0430******

62.08062.081438/05/232.514كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمابتهال بنت محمد بن علي الدريس0103******

72.649.883382.52331433/07/084.545جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالصيدلة 83الرياضكلية الملك فهد االمنيةصيدلىابتهال خالد محمد الشريف4632******

68.69341.561170.25451437/09/064.195جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضابتهال شارع محمد البيشي2014******

63.9210.177874.09781433/05/153.745جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الحفائروزارة الصحةاخصائية تمريضابتهال عبدالباسط بن محمد ابافالته3803******

63.28063.281437/11/283.665جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةطبيب مقيمابتهال علي مساوى الطلحي5888******

72.323.338975.65891436/10/164.525جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمابتهال محمد احمد باعارمه9321******

71.25342.855674.1091437/01/134.435جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضابتهال محمد عساف العجمي7741******

60.961.572262.53221437/09/043.375جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضابتهال محمد عطيه الرويلي0826******

54.2934054.29341438/04/062.595جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضابتهال مهجع فضيل الدغماني3137******

59.68059.681437/10/262.214جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمابرار احمد بن عوض الحربي8620******

63.04063.041437/10/262.634جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمابرار احمد اللوولدان زين الدين5995******

60.7445.405666.14961435/10/0475.93100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمابرار بنت احمد بن عبدهللا النامي8318******

763.344479.34441436/10/153.754جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86تبوكاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمابرار جميل مطر السواط2568******

71.57347.288978.86231434/10/254.465كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضابرار عبدهللا بن علي آل شيف8130******

62.641.622264.26221437/08/253.585جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار عبدهللا محمد البلوي5210******

61.28061.281437/10/262.414جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمابرار عبدالمحسن عبدهللا المجنونى5954******

69.5466069.54661438/01/034.275كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار عقيل بن علي الممتن6106******

59.7442.288962.03291437/04/252.2184جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80الصنيناءوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار علي زعل العنزي6565******

61.12061.121437/11/273.395جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار متعب نخيالن المحمدي6111******

72.165.2577.411435/11/024.515جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضابرار محمد بن مقبل السيهاتي6778******

60.645.238965.87891435/11/043.335كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضابرار منسي سعيد المالكي9441******

58.56058.561437/12/282.074جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمابرار يوسف بن عبدالكريم غالم2468******

78.88078.881437/09/254.935كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86مراتوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناثير ابراهيم عبدهللا المليفي1184******

74.4074.41437/10/264.655جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيماثير عبدالرحمن بن عثمان الحيدر2441******

58.082.972261.05221436/12/223.015جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم حمود ابن علي القحطاني5933******

71.89341.516773.41011437/09/144.495جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الزرقوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم عبدهللا عايض القحطاني1257******

59.681.572261.25221437/09/042.214جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم عبيدان األسود الشمري6480******

76.8076.81437/11/294.85جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم عطيةهللا ذياب المرعشي7949******

68.05343.3571.40341436/10/144.135جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم غريبان محمد المطيري3359******

58.642.383361.02331437/04/083.085جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الحصاةوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم فرحان عظيب العنزي9239******
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65.7066065.70661438/06/013.915 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80البطحاءوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم محمد بن حسن عقيلى4572******

60.162.162.261437/05/293.275جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80ام غوروزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم معدي علي الشهري6281******

68.83.261172.06111436/10/304.25جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80البيضاءوزارة الصحةاخصائية تمريضاحالم نافع ذبيان السلمي7837******

71.2534071.25341437/12/284.435جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضاروى احمد محمود سلكاوي9873******

67.0934067.09341437/10/264.045جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماروى بنت احمد بن عبدالكريم الحاجي9379******

55.685.133360.81331435/11/232.725كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80دفاقوزارة الصحةاخصائية تمريضاروى خالد محمد قحطاني7822******

72.96072.961437/11/084.565 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80الخرجالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائية تمريضاروى عبدالعزيز سعيد الدوسري4866******

63.443.344466.78441436/10/152.684جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماريبه احمد بن سعد الماجد5317******

71.25344.1575.40341436/05/204.435كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضاريج احمد حسين مرقامي6642******

64.10669.522273.62881433/09/133.765جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86بحرهوزارة الصحةطبيب مقيماريج الغفيلي بن عايش العتيبي8299******

72.4810.677883.15781433/02/154.535االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسناناريج علي بن احمد مدخلي8882******

54.18661.572255.75881437/09/042.585جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضازهار احمد ابوطالب معتبي1418******

73.6073.61437/12/024.65جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضازهار علي بن محمد الغافلي8953******

74.561.833376.39331437/07/174.665جامعة المجمعةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضازهار علي محمد األزهري5206******

77.125.044482.16441435/12/094.825كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الظهرانوزارة الصحةاخصائية تمريضازهيه جعفر صالح البحراني0630******

78.243.172281.41221436/11/164.895كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80بحرهوزارة الصحةاخصائية تمريضاستبرق وحيد احمد المعبي3616******

65.0666065.06661437/10/262.854جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيماسراء احمد بن حسين آل سعيد5266******

56.24056.241437/11/152.785كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيماسراء احمد بن علي الشريف9436******

67.73343.522271.25561436/09/134.15جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيماسراء اسامه محمد السيد3580******

66.45345.111171.56451435/11/273.985كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضاسراء بكر صالح علي3417******

72.8072.81437/10/154.555جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماسراء جعفر بن عبدهللا آل عبدالعال6447******

66.77343.194469.96781436/11/124.015جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضاسراء سعيد عبدهللا عسيري5134******

60.96060.961437/10/252.374جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيماسراء عباس بن محمدصالح بخاري2329******

62.24062.241437/10/253.535كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماسراء محي الدين احمد قدح0090******

79.28.027887.22781434/06/124.955 معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الصحةدبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79المدينةالمنورةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسناناسراء مرزوق موسى غداف8372******

67.9466067.94661437/11/134.125 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80التوضيحهوزارة الصحةاخصائية تمريضاسرار سعود مزيد المطيري3955******

649.522273.52221433/09/133.755جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيماسرار محمد عطيه القائدي5768******

64.74664.561169.30771436/03/063.825كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الحفايروزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء حسين بن عبدالعلي البدوح7914******

66.98661.561168.54771437/09/064.035جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء ظافر سعيد الشهراني4100******

53.121.522254.64221437/09/132.485جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء عامر فايز الشهري7700******

70.5066070.50661437/10/264.365جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيماسماء عبدالرزاق خالد الدايل1192******

77.2812.0589.331432/06/084.835االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية الصيدلة79المدينةالمنورةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعد صيدلياسماء عبدهللا بن الماس البلوشي7980******

55.6323.516759.14871436/09/1469.54100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيماسماء عبدهللا بن علي البنعلي3872******

66.3466066.34661437/09/253.975جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيماسماء علي بن مسفر الميموني2533******

58.242.316760.55671437/04/203.035جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء مبارك فهيد السلولي2085******

65.3866065.38661438/04/283.885جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء محمد بن سعد المنبهي0300******

70.8266070.82661437/10/164.395جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ستارهوزارة الصحةاخصائية تمريضاسماء مناجي راشد الفضلي8455******

63.2063.21437/12/023.655كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضاسيا علي عبدهللا االحمري7470******

59.76059.761437/11/083.225كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيماشجان عبدالعزيز قمبر خوتانى9783******

603.3563.351436/10/142.254جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماشجان فؤاد بن مصطفى غالم0950******

65.38661.572266.95881437/09/043.885جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضاشراق خريص ظافي الرويلي0770******

56.32056.321438/02/202.795جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80المركوزوزارة الصحةاخصائية تمريضاشراق ضحوي مصبح الرويلي8899******

64.74665.111169.85771435/11/273.825كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق سعيد حبيليص العتيبي2582******
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57.2057.21438/04/142.95جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق طريف نزال الفهيقي8253******

68.05341.622269.67561437/08/254.135جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق عايد عبدالكريم العنزي7330******

69.445.775.141435/08/114.265كلية االمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية البكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق عبدهللا فهد بن حامد0276******

65.61.533367.13331437/09/113.95جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق عبيد سعدى الحارثي0621******

58.64058.641437/12/263.085جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق عتيق جريان العنزي2675******

65.17342.1567.32341437/05/203.865كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق غانم دخيل القحطاني2633******

58.8058.81438/02/203.15جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80السليمانيةوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق قويعد شنان العنزي2428******

70.08070.081437/10/253.324جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الهدااالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيماشواق محمد جابر المالكي1311******

58.48058.481437/11/193.065جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق محمد حسين القحطاني6757******

63.523.667.121436/08/293.695جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضاشواق مفضي عبدهللا الشمري1762******

55.5734055.57341438/04/062.715جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضاعتزاز هزيم رفاده الفهيقي4480******

67.62661.533369.15991437/09/114.095جامعة شقراءالبكالوريوسالتمريض 80جفناءوزارة الصحةاخصائية تمريضاعتماد صالح عبيدان النفيعي4158******

57.283.127860.40781436/11/242.915جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضاغصان احمد مسعر الشمري1828******

59.121.572260.69221437/09/043.145جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضافراح المدحي تبنان الرويلي9432******

61.312061.3121438/04/212.4144جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضافراح بشير مناور العنزي2162******

63.0641.572264.63621437/09/042.6334جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80دليهانوزارة الصحةاخصائية تمريضافراح عبدهللا مهوس التميمي8459******

66.98665.233372.21991435/11/054.035كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80الكاملوزارة الصحةاخصائية تمريضافراح يحي عبدالرحمن المالكي8372******

65.7066065.70661437/10/262.914جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمافنان احمد موسى جواد2659******

68.161.572269.73221437/09/044.145جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضافنان حسين علي الغامدي3072******

62.48062.481437/10/262.564جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمافنان حميد بن بريك السلمي2087******

63.683.627867.30781436/08/243.715جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضافنان رحيل طرفاء الرويلي4104******

63.043.344466.38441436/10/152.634جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمافنان طارق بن علي قربان0650******

70.50662.777873.28441437/01/274.365جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80دومه الجندلوزارة الصحةاخصائية تمريضافنان عبدالرحمن ابراهيم العويس5873******

74.4074.41438/05/034.655جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانافنان عبدالغفار عزيز العياش9273******

79.524.555684.07561436/03/074.975االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الطائفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانافنان عبدالقادر ابن ابراهيم الهوساوي0404******

72.165.405677.56561435/10/044.515جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيمافنان عبدهللا بن صالح آل جواد3790******

56.72056.721438/06/142.845جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80السليمانيةوزارة الصحةاخصائية تمريضافنان فرج فاضل الرويلي7811******

58.96058.961437/11/193.125كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمافنان محمد بن ابراهيم هوساوى7793******

58.8058.81437/10/262.14جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمافنان محمد سعد القثامي5689******

73.281.572274.85221437/09/044.585جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضافنان محمد محسن الحازمي9129******

56.08056.081437/10/261.764جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيماالء ابراهيم بن حاصل العسيرى9679******

69.86664.216774.08331436/05/084.35كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناالء عبدالخالق بن علي البشر2467******

71.14663.516774.66331436/09/144.425كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تثليثوزارة الصحةطبيب مقيم اسناناالء عبدهللا بن احمد آل صفر4607******

72.643.194475.83441436/11/124.545جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضاالء محمد بن سلمان آل غزوي3908******

56.08056.081438/04/062.765جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضالبندري عشيان عايد الرويلي4632******

70.6134070.61341437/11/124.375جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضالبندري فهد مناحي الجهني4740******

67.62663.255670.88221436/11/014.095جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المشاعلهوزارة الصحةاخصائية تمريضالبندري فهيد بن فهد العتيبي5506******

69.5466069.54661437/11/194.275جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80تبراك والجلهوزارة الصحةاخصائية تمريضالجازي سعد بن عامر القحطاني5879******

72.64072.641437/10/254.545كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمالشيماء عبدالرحمن عبدالمحسن الشيخ3830******

60.082.861162.94111437/01/123.265جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضالطاف حسين طاهر قيسي0990******

75.04075.041437/11/154.695جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود سعد جود الرحيلي5191******

70.083.338973.41891436/10/164.325جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمالعنود عبدالعزيز عايد الحويطي4341******

61.23.3564.551436/10/143.45جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80هباوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود غريبان محمد المطيري3367******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

72.81.572274.37221437/09/044.555جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود كاتب خلف الرويلي7985******

62.641.561164.20111437/09/063.585جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80السليلوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود محمد هادي آل جراده1651******

66.34661.572267.91881437/09/043.975جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود مرزوق بن مسعد المطيري8224******

73.441.561175.00111437/09/064.595جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضالعنود مسفر ابن راجح االكلبي1950******

75.68075.681437/09/244.735جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86رياض  الخبراءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانالعنود مشاري عبدهللا المشاري5172******

61.68061.681438/05/113.465 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضالماس فالح عيد العتيبي0461******

65.0666065.06661437/11/193.855جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضالهام خالد بن محمد الشهري6436******

61.122.138963.25891437/05/223.395جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80قلوهوزارة الصحةاخصائية تمريضالهام علي محمد جحاف3114******

53.0134053.01341438/02/022.475جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضالهام محمد مشبب الشهراني9486******

53.44053.441438/04/142.515جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضالهام يحي احمد حسيني5312******

57.12057.121437/12/281.894جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمالهنوف حسن بن علي حاتم2472******

71.043.327874.36781436/10/184.415جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضالهنوف داخل دخيل االحمدي1930******

62.563.111165.67111436/11/273.575جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضالهنوف سويلم بن بنيه العنزي9936******

71.363.327874.68781436/10/184.445جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضالهنوف عواد بن فهد العنزي4922******

77.12077.121437/11/224.825جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضالهنوف كمال بن علي الزيات5146******

68.26663.333371.59991436/10/174.155جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80خليصوزارة الصحةاخصائية تمريضامال جابر بن عبدالهادي اللبدي1934******

61.843.322265.16221436/10/193.485جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني ابراهيم هادي مجرشي2025******

72.16072.161438/01/264.515جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني سالمه ربيع الرفاعى3296******

65.49346.161171.65451435/05/183.895جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني عايد حمود العنزي1183******

68.37341.572269.94561437/09/044.165جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني مبارك مشرع البدور3465******

61.443.311164.75111436/10/213.435جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم التمريض80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضاماني محسن محمد المكاوني3715******

69.441.677871.11781437/08/154.265كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضاماني محمد عقيل مدحلي3226******

63.443.344466.78441436/10/153.685جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماماني محمد هادي زباني8562******

73.282.3575.631437/04/144.585جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضامتياز مساعد بن بخيت ال حترش1908******

57.123.811160.93111436/07/212.895جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضامثال نواف بن حماد العنزي4609******

63.681.572265.25221437/09/043.715جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضامجاد تركي سنيان الرويلي0486******

71.5734071.57341437/11/194.465جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضامجاد سعود بن سعد القحطانى2719******

69.33341.572270.90561437/09/044.255جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضامجاد عليان عقيل الدغماني3791******

56.961.572258.53221437/09/042.875جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضامجاد نازل برقع الرويلي8216******

67.52067.521437/10/253.084جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمامل بدر بن سالم العتيبي9876******

66.66661.572268.23881437/09/0445جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضامل ضيف هللا بن مسفر العتيبي3280******

55.89341.522257.41561437/09/132.745جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القوامهوزارة الصحةاخصائية تمريضامل عايض عبود العمري6121******

64.8534064.85341438/01/223.835جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضامل عبدالعزيز الحسين عسيري5755******

55.682.366758.04671437/04/112.725جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضامل عبدهللا يحي سبعي3304******

61.92061.921437/10/252.494جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمامل عبدالمجيد محمد التركستاني5560******

59.2081.555660.76361437/09/072.1514جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضامل عبيدهللا عبيد الرشيدي6446******

67.94661.555669.50221437/09/074.125جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائية تمريضامل علي احمد قبولي4487******

75.52075.521438/01/024.725جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضامالك جابر سلطان اليامي2668******

59.522.366761.88671437/04/113.195جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضامنه أحمد بن محسن قصادي1250******

67.94663.344471.2911436/10/153.124جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمامنه عبدهللا حمود الطويرقي9467******

56.245.233361.47331435/11/052.785كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80البيضاءوزارة الصحةاخصائية تمريضامنه عبدهللا صالح المنتشري1193******

56.08056.081438/04/282.765جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضامنه عزيز عماش السبيعي4070******

58.64058.641437/11/293.085جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمامنه فرحان مناحي البكر0479******
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70.2934070.29341438/04/144.345جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80صبياءوزارة الصحةاخصائية تمريضامنه محمد محسن الحيدري4402******

56.64056.641438/04/012.835جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمامنه محمد محسن زيلع6303******

76.96076.961437/11/124.815جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضامواج محمد مسعد البلوي2088******

69.65345.194474.84781435/11/124.285جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضامواج يحي عبدهللا جبيري0825******

54.2934054.29341438/05/252.595جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضاميره سعد بن راجح الشمراني3194******

69.01343.3572.36341436/10/143.224جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيماميره عبدالكريم بن راشد الصاعدي9872******

64.74661.561166.30771437/09/063.825جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80رماحوزارة الصحةاخصائية تمريضاميره على عبدهللا الشهرانى0163******

68.2666068.26661437/12/254.155جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضاميره غدير بن حمود العنزي3295******

64.963.172268.13221436/11/163.845جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضاميره مفرح جابر عسيري6182******

61.856061.8561438/04/212.4824جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضاميره منصور سلمان العنزي1056******

62.16062.161437/12/283.525جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضاميمه عبدالرحمن ابراهيم الهوساوي8477******

60.83.516764.31671436/09/143.355جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الجفروزارة الصحةطبيب مقيمانتصار حسين بن عبدالمحسن الهاشم السيد3702******

58.08058.081437/10/263.015جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمانتظار بنت حسين بن داود الحرز4449******

65.06664.005669.07221436/06/163.855كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضانجود صالح هويمل العنزي3176******

60.6410.261170.90111433/04/303.335جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضانعام أحمد بن صالح الوقدانى8942******

67.30663.344470.6511436/10/153.064جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمانعام محمد ابن عبيدهللا النامى1238******

57.04057.041438/06/012.885جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمانفال مرزوق بن عايش العنزي4920******

62.42.144464.54441437/05/213.555كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضانهار خالد بن عثمان هوساوى0949******

74.72074.721437/09/254.675كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضانوار حسين بن احمد آل مويل7283******

61.84061.841437/10/163.485كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمانوار خالد حبيب بودال3679******

63.44063.441437/11/143.685جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80الجرانيوزارة الصحةاخصائية تمريضانوار صالح فرحان العنزي7858******

63.041.572264.61221437/09/043.635جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضانوار مثقال خويلد الرويلي4866******

66.9866066.98661437/10/254.035كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمانوار مصطفى بن احمد نحاس9241******

55.168055.1681437/09/241.6724جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمانوار مياح محمد الشمري2229******

60.083.333363.41331436/10/173.265كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمانوف فوزي احمد عناني3625******

62.24062.241437/10/252.534جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايات ابراهيم عواض الثبيتى3264******

58.88058.881437/11/283.115جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمايتاء محمد أحمد آل زاهر9620******

54.722.366757.08671437/04/112.635جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80المزيرعهوزارة الصحةاخصائية تمريضايالف راجح عبده كدم6826******

57.92057.921437/10/252.995كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمايالف محمد علي البشيري3404******

62.08062.081437/10/262.514جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايمان ابراهيم علي الجبيري1295******

79.3610.644490.00441433/02/214.965االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الدمامالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانايمان ابراهيم عيسى الدوخي6923******

70.9334070.93341437/11/224.45كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان احمد بن عبدالمنعم الحليلي7277******

59.041.572260.61221437/09/043.135جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان الغضبان الجحيش الرويلي3684******

65.611.244476.84441432/11/033.95جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضايمان باقر بن احمد البحراني3606******

54.504054.5041437/12/2968.13100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمايمان بنت حسن بن احمد الحمود8246******

66.244.172270.41221436/05/163.965جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان بنت حسين بن علي المبارك7258******

67.41343.194470.60781436/11/124.075جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان بنت عقيل بن جواد العلي3007******

63.6063.61437/10/263.75جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمايمان بنت عيسى بن سعيد المعيبد1725******

68.9066068.90661437/11/284.215جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمايمان بنت فايز بن عبدهللا الكشي7534******

62.83.627866.42781436/08/243.65جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان بنيدر فريح الشمري3316******

69.763.988973.74891436/06/194.295جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان ثنيان محمد الزيادي6169******

56.242.116758.35671437/05/262.785كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرفيعهوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان حمدان عيد العنزي4022******

73.6073.61437/10/274.65جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمايمان حمزه بن سرور الكريمي8464******
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64.32064.321437/12/253.785جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان دايج بن شعير العنزي7203******

66.77349.5576.32341433/09/084.015كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضايمان رضي بن كاظم البشراوي0249******

64.533413.616778.15011431/08/263.85جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمايمان سعد علي الظفير8106******

63.62.038965.63891437/06/103.75جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان سويلم غالي البالدي2845******

68.0485.722273.77021435/08/0785.06100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمايمان شاكر جعفر الزاكى6071******

78.083.3581.431436/10/144.885جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان عبدهللا عيد الذبياني9586******

53.443.627857.06781436/08/242.515جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان عزيز ضامي الرويلي3436******

587.466765.46671434/09/2335جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمايمان عطيه سعد السهلي8409******

70.088.283378.36331434/04/264.325جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضايمان علي بن ابراهيم العبدالعلي9032******

67.7334067.73341438/03/294.15جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان علي عثمان احمد2377******

71.4666071.46661437/12/024.455جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان عيسى بن محمد البوخميس4219******

57.44057.441438/04/282.935جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان فائز محمد البيشي2484******

67.94661.572269.51881437/09/044.125جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان الفي الزريقي الشراري9778******

68.5866068.58661437/12/024.185كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان ماجد نغيمش الجهني1220******

61.527.288968.80891434/10/253.445كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان محمد بن عبدهللا آل مدن3387******

79.24.466783.66671436/03/234.955االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79بيشهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانايمان محمد بن علي الجباره8492******

55.14663.138958.28551436/11/222.675كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان محمد عايض الشهراني9483******

61.843.172265.01221436/11/163.485جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان محمد فائع العسيري7185******

71.04071.041437/12/024.415كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان مشبب عوضه االحمري0548******

59.2059.21437/12/282.154جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايمان مشعل بن سعد العتيبي9466******

62.88062.881438/04/063.615جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان معيوف رقاد الرويلي1264******

65.1734065.17341437/11/073.865كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضايمان مفضي سبتي العنزي7625******

62.88062.881437/11/293.615جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضايمان هادي حمود العنزي3737******

67.0934067.09341437/10/254.045كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمايناس عبداللطيف بن حسن سندي3803******

56.086.211162.29111435/05/092.765كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضايناس عمر بن يونس مسعود7040******

61.929.522271.44221433/09/133.495جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمايناس يوسف محمد سنطلي9918******

67.7334067.73341438/05/044.15جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الباحهوزارة الصحةطبيب مقيمأبتهال يحيى بن علي عسيري3664******

59.84059.841437/10/262.234جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمأبرار بنت مؤيد بن محمد صالح آل جمعه9271******

62.504062.5041438/04/212.5634جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضأثير سعد رشود الشمري2681******

64.32064.321437/10/263.785جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأثير عبدهللا احمد العمودي3137******

56.8056.81437/10/262.855جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمأثير يحي علي آل سحيم6231******

68.90662.122271.02881437/05/254.215جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضأحالم سعيد بن عبدهللا أبوشاهين2644******

59.28059.281438/05/163.165جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضأحالم عزيز سعد العتيبى6218******

71.681.572273.25221437/09/044.475جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضأحالم ملهي جطيل الرويلي4103******

61.36061.361437/11/293.425جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضأروى جزاع جوبان الرويلي9730******

65.92065.921437/10/263.935جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمأروى حسين عبدهللا ال خريم8321******

61.6241.572263.19621437/09/042.4534جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضأروى عبدالرحمن محمد الحربى7774******

73.284.122277.40221436/05/254.585جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضأروى عبدهللا سليمان الحربي8711******

69.5466069.54661437/10/304.275جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضأروى محمد بن سالم الجهني7338******

55.362.383357.74331437/04/082.695جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضأرياف محمد بن مطلق العتيبي4992******

76.8076.81437/11/224.85جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضأريج ابراهيم بن سليمان المالكى0995******

60.242.311162.55111437/04/213.285جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمأريج حسن عبدهللا زغيبي8002******

70.9334070.93341437/11/274.45جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80العيصوزارة الصحةاخصائية تمريضأريج رشيد عبدهللا الجهني5646******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

79.041.572280.61221437/09/044.945جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80البجاديهوزارة الصحةاخصائية تمريضأريج سفر بن دوخي العتيبي2921******

68.87.761176.56111434/07/304.25جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الرسوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأريج عبدهللا فرج البلوي1996******

63.12063.121438/05/123.645جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضأريج عبده بن عبده صالحي7421******

69.01345.766774.78011435/07/294.225جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأريج محمد فهاد الحربي6563******

57.6057.61437/11/272.955جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80البصيريوزارة الصحةاخصائية تمريضأرين صالح بن محمد المغير5558******

71.1466071.14661438/01/104.425جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضأزهار محمد مفرح عسيري2095******

65.1734065.17341438/01/053.865كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضأسما علي بن صالح المادح8144******

70.723.194473.91441436/11/124.385كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالبكالوريوسالتمريض 80ابقيقوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء بنت نوري بن محمد االسمر4149******

69.65343.594473.24781436/08/304.285جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80سبت العاليهوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء حمدان عبدهللا الشهري7485******

64.53341.572266.10561437/09/043.85جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء سايل سالم الفهيقي4612******

71.36071.361437/12/254.445جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء عوض محمد العمري5950******

70.29341.622271.91561437/08/254.345جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء محمد احمد الشهري0521******

66.02661.622267.64881437/08/253.945جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء محمد علي البلوي5010******

62.483.694466.17441436/08/123.565جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80ام سديرهوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء مطلق بن عيد الجميلى4807******

62.9921.572264.56421437/09/042.6244جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضأسماء هزاع عبيدهللا الشمري5415******

67.2643.588970.85291436/09/013.0564جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضأسمهان عبدالرحمن عبدهللا الشمري8329******

75.23.338978.53891436/10/164.75جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمأشجان حسن محمود كاسب6657******

59.126.061165.18111435/06/063.145كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80البيضاءوزارة الصحةاخصائية تمريضأشجان غازي حسن صائغ4584******

640641437/12/143.755جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضأضواء صالح مسعد الحربي3070******

57.121.572258.69221437/09/042.895جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضأضواء عيد عليان الرويلي9874******

75.52075.521437/12/284.725جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضأفراح مصلح حامد السنانى3812******

57.23.311160.51111436/10/212.95كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمأفنان ابراهيم عبدهللا الحمزي1396******

60.325.511165.83111435/09/153.295كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضأفنان على بن محمد شعبين2426******

73.442.311175.75111437/04/214.595كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضأفنان علي محمد الجريبي3148******

61.922.311164.23111437/04/213.495جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمأفنان محمد بن ياسين بوحليقه9662******

65.49342.961168.45451436/12/243.895كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضأفنان محمد حميد اليماني5213******

69.65341.622271.27561437/08/254.285جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني احمد مصطفى العلى4677******

76.84.216781.01671436/05/084.85كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيم اسنانأماني سعيد بن عبدالهادي الشهري5483******

55.041.572256.61221437/09/042.665جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني فالح بن ثقل العتيبي0237******

601.572261.57221437/09/043.255جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني متعب الجرو الرويلي4230******

62.41.572263.97221437/09/043.555جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني محارب نزال الرويلي0625******

53.4327.461160.89311434/09/2466.79100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأماني محمد بن مهدى الحتيرشى3643******

75.04075.041437/12/254.695جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني محمد ناصر الشهري8146******

70.41.572271.97221437/09/044.355جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضأماني مطر متعب الرويلي6836******

62.464062.4641438/04/212.5584جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80موققوزارة الصحةاخصائية تمريضأمجاد شافي سالم الشمري3225******

74.721.572276.29221437/09/044.675جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80النعيريهوزارة الصحةاخصائية تمريضأمجاد علي مسرع القرني4484******

68.5866068.58661438/04/114.185جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عين دارالبلدوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل حباب بجاد العتيبي5507******

66.13341.555667.6891437/09/073.955جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل حسن ملهي داحش2158******

64.74662084.74661426/06/213.825جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضأمل حسن يوسف آل يوسف7035******

57.683.138960.81891436/11/222.965كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الغزيزوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل حسين أحمد عسيري0753******

63.682.383366.06331437/04/083.715جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل دليم عوض المطيري8812******

63.52811.583375.11131432/09/0279.41100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمأمل زكي بن حسن العوامي2394******

63.92063.921437/10/262.744جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمأمل سفر نجم الثبيتي7401******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

61.6061.61437/10/263.455جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمأمل صالح بن محمد الراشد9468******

53.12053.121438/05/252.485جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80العجيليهوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل عائض مانع العمري8800******

67.522.261169.78111437/04/304.085جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل علي عبدهللا ال مضحي4775******

644.838968.83891436/01/163.755كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل علي عبدهللا عثمان فالته2735******

72.16072.161437/11/124.515جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل عليان جريبيع العنزي9390******

74.42.877.21437/01/234.655جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل فهد بن شارع العتيبي4368******

65.3866065.38661438/06/032.884كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمأمل محمد احمد عبده7262******

59.925.405665.32561435/10/043.245جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمأمل محمد بن احمد بن الشيخ4323******

62.83.194465.99441436/11/123.65جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل محمد بن عبدالولي آل رمضان5690******

67.09342.261169.35451437/04/304.045جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل محمد رمضان الشهري5955******

72.321.572273.89221437/09/044.525جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل محمد سعد القرني4640******

60.48060.481437/11/273.315جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80ساقوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل محمد عبدهللا الصيخان0440******

71.367.194478.55441434/11/124.445جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل ممدوح عبدهللا بن سعيد7311******

59.961.572261.53221437/09/042.2454جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضأمل منيف معلث الرشيدي6786******

73.12073.121438/04/284.575 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضأميره حمد علي الهالل3201******

56.24056.241438/04/102.785جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضأميره سعود بن حامد المطيرى1880******

66.3466066.34661437/10/263.975جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80تبراك والجلهوزارة الصحةاخصائية تمريضأمينه محمد بن هيف القحطاني8708******

65.38663.127868.51441436/11/243.885جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضأنتصار الحق جطلي العنزي7487******

76.48076.481437/11/114.785جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضأنهار سليمان حمدان الريس2208******

64.746611.772276.51881432/07/283.825جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانأنوار علي بن حسن آل رمضان3036******

64.961.572266.53221437/09/043.845جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضأنوار محمد شكر الرويلي5460******

63.363.333366.69331436/10/173.675كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمأيالف اسامه ابن امين ولى8613******

69.97343.294473.26781436/10/244.315جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضأيمان محسن ابوطالب قيسي7006******

68.16068.161438/05/044.145جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمأيمان يحيى بن علي عسيري3656******

74.721.505676.22561437/09/164.675كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانآسيا عبدهللا بن أحمد المنصور0612******

56.4056.41437/10/262.85جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمآفاق بنت علي بن حسن الفرج9805******

51.3066051.30661438/06/012.315جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمآالء بنت جواد بن علي القاسم7220******

61.6061.61437/09/253.455جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمآالء بنت حسن بن عبدالمحسن آل عصفور3558******

68.26663.344471.6111436/10/154.155جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمآالء بنت عبدهللا بن صالح السلمان4538******

61.843.338965.17891436/10/163.485جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمآالء جمال اكبر اكبر1993******

74.723.516778.23671436/09/144.675كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانآالء عبدهللا محمد الشهري9920******

75.23.522278.72221436/09/134.75جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86عفيفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانآالء محمد ابوبكر الصافي3054******

62.72062.721437/10/253.595كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمآالء محمد عبدهللا بارحيم3237******

62.8062.81437/12/283.65جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضآمال خالد عافت الرويلي9922******

74.083.3577.431436/10/144.635جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضآماني احمد علي الشريف2572******

580581437/10/2635جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمآمنه بنت احمد بن علي الحويجي2490******

64.21345.233369.44671435/11/053.775جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمآمنه بنت عبدهللا بن حسين العلوان0115******

61.696061.6961437/11/222.4624جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضآمنه سحبان بن ثامر الرشيدي2810******

60.569.855670.41561433/07/133.325جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الصراروزارة الصحةاخصائية تمريضآيات حسن بن محمد آل حريز2238******

72.164.1576.311436/05/204.515كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضآيات سعيد بن احمد الزين1497******

57.92057.921437/11/072.995كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مليجهوزارة الصحةاخصائية تمريضآيات علي بن حسن الصالح3974******

55.5734055.57341438/05/182.715جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبارعه مقعد عيد العتيبي6556******

61.683.338965.01891436/10/163.465جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبتول اسامه ابراهيم فاللى5675******
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68.37341.561169.93451437/09/064.165جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضبتول بنت عبدهللا بن عبدهللا السلمان2600******

70.5066070.50661437/11/284.365جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمبتول بنت علي بن خليل القطيفي0608******

66.3466066.34661437/10/263.975جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمبتول بنت محمد بن عبدالمحسن ابوعلي9616******

57.76057.761437/10/262.975جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمبتول بنت يوسف بن عيسى االحمد8032******

70.72070.721437/12/234.385كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضبتول دخيل هللا حسن رومي0462******

55.5683.005658.57361436/12/1669.46100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمبتول سعد بن احمد السالم0815******

61.762.433364.19331437/03/293.475جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80البطحاءوزارة الصحةاخصائية تمريضبتول عبدهللا بن حسين المقرب4702******

57.124.161161.28111436/05/182.895كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80قريه العلياوزارة الصحةاخصائية تمريضبتول ناجي بن جاسب آل تحيفه1601******

70.50661.572272.07881437/09/044.365جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه أألملح خليف الشمري4604******

70.61341.622272.23561437/08/254.375جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه درعين محمد المرحبي8945******

58.856058.8561437/09/242.1074جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمبدريه عبدهللا صخيل الشالقي3053******

74.4074.41437/12/284.655جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه عتيق عاصي الجهني5956******

67.30663.172270.47881436/11/164.065جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه علي عامر الشهري8554******

62.481.572264.05221437/09/043.565جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الحديثةوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه الفي بغيث العنزي1770******

63.361.533364.89331437/09/113.675جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه محمد حزام الشهراني8176******

70.826613.177884.00441431/11/154.395جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبدريه مفضي بن قهار العنزي3329******

70.723.327874.04781436/10/184.385جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور احمد عبدالعزيز الشايق2480******

65.8134065.81341437/10/263.925جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمبدور بنت ابراهيم بن حسين الجاسم6672******

69.44069.441438/01/234.265جامعة الملك سعودالماجستيرالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور خالد عبدهللا السيد5744******

72.83.638976.43891436/08/224.555كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور سالم سويلم المطيري9940******

59.016059.0161438/04/212.1274جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80النعىوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور سبهان مشعان الشمري7180******

66.34663.333369.67991436/10/173.975جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور عبدهللا بن سليمان الحسن9390******

79.0410.727889.76781433/02/064.945االكاديمية العلمية للتدريب الطبي  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانبدور عبدهللا محمد الجلبان1757******

71.8934071.89341437/11/084.495جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الحناكيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبدور محمد عيسى السالمي9493******

57.211.588968.78891432/09/012.95جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبراءه حمد حمدان القريقري7616******

65.28065.281437/09/253.875جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمبراءه عبدالرحمن بن اسماعيل الحداد0196******

57.6883.172260.86021436/11/1672.11100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمبسمه باقر بن علي الشماسى6997******

72.83.327876.12781436/10/184.555جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضبسمه سعيد عويد الحازمي9747******

65.70661.622267.32881437/08/253.915جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضبسمه طالب حمدان البلوي5328******

74.24074.241437/10/274.645جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمبسمه عبدهللا مرعي الشبرقي3267******

61.123.344464.46441436/10/152.394جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبشاير احمد بن محمد فيرق9860******

64.10665.2569.35661435/11/023.765جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير بنت أمير عبدرب الرسول الشواكر1234******

54.9334054.93341437/11/202.655 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير سليمان ملحق المطيري2342******

61.361.572262.93221437/09/043.425جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير صياح موقف الرويلي5499******

63.27.311170.51111434/10/213.655جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير طاهر بن علي الجاسم6304******

74.41.544475.94441437/09/094.655جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86سراه عبيدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانبشاير عائش بن محمد الشهراني9249******

62.083.116765.19671436/11/263.515جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير عبدالرحمن بن اسماعيل فالته1740******

75.043.194478.23441436/11/124.695جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الظهرانوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير عبدالعزيز بن عبدالمحسن المريحل7590******

55.57341.561157.13451437/09/062.715جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير عبدهللا مفرح الحارثي1692******

71.682.327874.00781437/04/184.475جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير عيد مطر العتيبي8463******

69.01341.572270.58561437/09/044.225جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير فهد باشر العتيبي0285******

56.489.177865.65781433/11/152.815كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير محمدسرور بركي المولد5516******

643.155667.15561436/11/193.755جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضبشاير معيض ضبعان الرويلي7735******
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69.443.172272.61221436/11/164.265كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر بدر علي قدسي8178******

63.523.166766.68671436/11/173.695كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر رجاء راجي المعبدي4872******

60.88060.881437/10/263.365جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبشائر صالح سالم بافقير8554******

62.96062.961437/09/243.625جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمبشائر عبدالعزيز عايض اللهيبي0018******

67.744067.7441437/12/2984.68100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمبشائر عبدهللا بن محمد آل الدهان4885******

59.04059.041438/01/223.135جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر علي سعد االحمري1649******

65.38664.005669.39221436/06/163.885كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر عوض سالم العنزي6343******

72.48072.481438/03/124.535كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80هدبانوزارة الصحةاخصائية تمريضبشائر ناحي بن سبيله العنزي9978******

62.4062.41437/11/083.555 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى خليفه ناصر االملس0165******

56.48056.481437/11/272.815جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمبشرى خميس معجون العنزي4309******

60.245.694465.93441435/08/122.284جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى سالم بن سليمان اللقماني3866******

51.73343.627855.36121436/08/242.355جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى صريم سميران الرويلي7308******

65.1734065.17341437/11/293.865جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80ستارهوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى عبدهللا مبروك الذبياني4014******

69.8666069.86661437/10/284.35جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الخفجىوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى عبدهللا محمد الشهراني2121******

69.01341.572270.58561437/09/044.225جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى عوض علي العنزي1497******

68.481.572270.05221437/09/044.175جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى غضيان سويلم الحازمي1105******

63.841.572265.41221437/09/043.735جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى محمد عبدهللا سويد3347******

62.723.627866.34781436/08/243.595جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضبشرى معتق خميس الشمري9570******

73.761.505675.26561437/09/164.615كلية بريدة األهليةالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86مشاش  جرودوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانبشرى يوسف بن حمد المرزوقي8316******

73.92073.921437/09/254.625كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضبلقيس محمد بن عبدالكريم الخضير2020******

65.28065.281437/11/263.875جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضبنان معيض شاكر الشهري1830******

70.18663.3573.53661436/10/143.334جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبنان ياسين احمد بخش3924******

78.723.155681.87561436/11/194.925كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضبنين علي بن مكي الجصاص8723******

70.29344.122274.41561436/05/254.345كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80البدائعوزارة الصحةاخصائية تمريضبيان ابراهيم بن ناصر النويصر2240******

73.12073.121438/04/144.575جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضبيان بنت احمد بن عيسى المقهوي1879******

56.32056.321438/06/032.795جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضبيان سيف علوش البيشي6877******

581.511159.51111437/09/1535جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان عبدالرحمن رجاء هللا االحمدي4022******

63.67.461171.06111434/09/242.74جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان فائز بن عبدهللا مرزا5581******

62.16062.161437/10/253.525كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان محمد بن غيث المحمادى7679******

65.3866065.38661437/09/253.885جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمبيان محمد سلمان الطالق7390******

79.68079.681437/09/254.985كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانبيان محمود عبدالكريم دادا3075******

66.02663.3569.37661436/10/142.944جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمبيان هاشم بن احمد الشريف4821******

62.88.633371.43331434/02/233.65كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضتاجه علي بن عبدهللا اخضير9913******

70.82663.088973.91551436/12/014.395جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضتاضي محمد بن شعير العنزي4973******

65.2266065.22661437/09/242.8654جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمتحرير مطلق عويجان الشمري6250******

67.23.116770.31671436/11/264.055جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضتركيه عايد سليمان الهزيمي4658******

57.8360.81436/12/1772.25100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمتسنيم بنت سعيد بن عبدهللا المحروس2164******

66.4534066.45341437/12/253.985جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضتعيبه عويد مطلق العنزي7939******

60.482.311162.79111437/04/213.315كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضتغريد ادم بكر ابراهيم9216******

63.521.572265.09221437/09/043.695جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضتغريد جزاع قياض الرويلي0833******

78.88078.881438/01/014.935كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الشقةوزارة الصحةاخصائية تمريضتغريد حمود بن ملفي الحربي0657******

69.6534069.65341438/01/124.285جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضتغريد سعد سليم البلوي8648******

66.98663.288970.27551436/10/254.035جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضتغريد عبدهللا طالع الشهري2121******
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69.54661.572271.11881437/09/044.275جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضتغريد فالح سعود العتيبي1708******

73.12073.121437/10/263.574جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمتغريد كامل محمدنور النجار8532******

70.72070.721437/10/254.385كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمتغريد موسى صالح الثقفي9490******

63.23.3566.551436/10/142.654جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمتفاؤل احمد بن خضر مراد5619******

71.682.777874.45781437/01/274.475كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80ابقيقوزارة الصحةاخصائية تمريضتقيه بنت محسن بن محمد آل حسين1376******

61.36061.361438/04/103.425جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضتماني ربيع سحيمان الرويلي3029******

53.01343.172256.18561436/11/162.475جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80القوامهوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني احمد محمد عسيري0490******

65.923.369.221436/10/233.935كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني احمد معبرد الخالدي8874******

59.043.277862.31781436/10/273.135جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمتهاني بقان ساكت العنزي5209******

55.042.572257.61221437/03/042.665جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80قريه العلياوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني بنت احمد بن عيسى البحراني1149******

72.321.561173.88111437/09/064.525جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80تميروزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني ثاري سعد العازمي6952******

63.361.561164.92111437/09/063.675جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني حمد جبار الشهراني1135******

61.046.161167.20111435/05/183.385كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني سالم عقيل القرني3022******

74.24074.241437/09/244.645كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانتهاني سالم مسلم الراشدي7722******

76.96076.961437/12/284.815جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني صالح موسى الخيبري5317******

57.24.172261.37221436/05/162.95جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني عبدهللا سعد النعامي2502******

76.963.922280.88221436/07/014.815كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80خليصوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني عبدالوهاب بن صالح بيطار2254******

53.65341.572255.22561437/09/042.535جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني علي موسى جعبور3453******

58.72058.721438/04/063.095جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني عنيزان مسلم الرويلي5207******

67.84067.841437/11/124.115جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني فريج بنيه الجهني1432******

59.896059.8961437/11/152.2374جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني مبارك فريح الشمري5938******

71.04071.041437/11/274.415كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني محمد بن رشيد االهدل7590******

58.8058.81438/05/193.15جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني مساعد ظافر اليامي7592******

59.042.294461.33441437/04/243.135جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني مطرد عمش الرويلي4947******

59.44059.441438/04/143.185جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضتهاني نعمى عيسى كليبي1404******

59.4083.588962.99691436/09/012.1764جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضثريا عماش عنيزان الشمري0897******

61.121.572262.69221437/09/043.395جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضجزوى مهلي حالن الرويلي6932******

63.842.311166.15111437/04/2179.8100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمجليله انور بن محمد النجار1306******

57.047.983365.02331434/06/202.885جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمجمانا احمد بن رافع القرني3022******

63.6063.61437/10/253.75كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمجمانه احمد محسن جابر8723******

65.17343.344468.51781436/10/153.865جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمجمانه بنت عدنان بن شرف ال طه1217******

74.44.377878.77781436/04/094.655كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضجمانه علي بن حجي السلطان1526******

67.4134067.41341438/04/144.075جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضجمعه يحي علي كعبي3840******

640641437/11/293.755جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الحليفه العلياوزارة الصحةاخصائية تمريضجميلة عبدهللا دليم الحربي4600******

60.4060.41437/10/273.35جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضجميله دعاس معازر الرويلي5320******

58.5923.588962.18091436/09/012.0744جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضجميله عبدهللا مهجع العنزي3601******

60.2881.572261.86021437/09/042.2864جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80موققوزارة الصحةاخصائية تمريضجميله عتيق بن محمد الشمري6120******

52.90663.694456.6011436/08/122.465جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80االسياح بالقصيموزارة الصحةاخصائية تمريضجميله عواض بن براك المطيري9747******

70.8266070.82661437/10/164.395جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضجميله عيد مليح الروقي2693******

61.36061.361437/12/292.424جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمجميله غازي بن منيع اللهيبي5325******

79.524.044483.56441436/06/094.975االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الباحهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانجميله فاحس بن عياده العنزي2949******

65.28065.281437/12/033.875جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضجميله محمد بن هريس المطيري4552******

58.881.572260.45221437/09/043.115جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضجميله هالل زعل العنزي6307******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

79.2079.21437/10/084.955كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عنيزهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانجنى صالح بن محمد الحبيب4137******

58.24058.241437/11/273.035جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80علباءوزارة الصحةاخصائية تمريضجهير عايض بن الفي المطيري4136******

64.21341.572265.78561437/09/043.775جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضجواهر جزاع مهدي الرويلي2427******

59.576362.5761436/12/1774.47100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمجواهر عبدهللا بن علي المكلف6694******

53.01344.105657.1191436/05/282.475كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضجواهر فهد مصلح المطيري4524******

56.325.538961.85891435/09/102.795جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمجواهر منصور محمد الغفيلي1388******

65.70661.622267.32881437/08/253.915جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضجواهر نفيع نويفع الحربي1915******

62.083.272265.35221436/10/282.514جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمجود طالل بن محمد باحكيم0783******

66.7734066.77341438/03/293.014جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضحامده مرصع بن عزيز الغامدي1631******

57.76057.761438/06/022.975جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86طريفوزارة الصحةطبيب مقيمحبيبه طالب معاشي الرويلي9022******

62.562.294464.85441437/04/243.575جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضحربيه الروضي بن مناور الرويلي9794******

70.43.177873.57781436/11/154.355كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86تيماءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحسناء حمد بن غازي المطيري2630******

61.2086.716767.92471435/02/082.4014جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80العشوزارة الصحةاخصائية تمريضحسناء سمير محيريث الشمري0683******

67.210.216777.41671433/05/084.055جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضحسنه خلف عيسى العنزي1807******

62.96062.961437/09/253.625جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86عنيزهوزارة الصحةطبيب مقيمحصه احمد بن عيسى السعاف1934******

57.12057.121437/12/262.895جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضحصه بسيط حسين العنزي0782******

71.041.561172.60111437/09/064.415جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الزلفىوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه دخيل سالمه الدخيل3312******

65.28065.281437/11/193.875جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه سعد عبدهللا بن طلحه5528******

761.572277.57221437/09/044.755جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدوسري9732******

75.045.766780.80671435/07/294.695جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه عوده بن علي العطوي7507******

71.786614.088985.87551431/06/013.484جامعة الطائفالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه مبارك زمام الجعيد9271******

54.18667.7561.93661434/08/022.585جامعة الملك سعوددبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةالتشخيص االشعاعي79الجوفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية اشعةحصه منصور سلطان العتيبي2238******

76.967.294484.25441434/10/244.815كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه منور واصل المطيري5097******

68.5866068.58661437/12/214.185كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضحصه نفيع نويجي الحربي3512******

59.366.433365.79331435/03/293.175كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضحفصه محمد بكر برناوي6370******

69.6534069.65341437/11/224.285جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضحكيمه حسن بن عبدهللا آل اعبيدي0465******

71.46663.627875.09441436/08/244.455جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضحالء مفرح ورهان الرويلي4487******

58.86.488965.28891435/03/193.15كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضحليمه بنت حجي بن يوسف الحايك9763******

61.763.327865.08781436/10/183.475جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضحليمه محمد ادم األنصاري8305******

74.88074.881437/10/263.684جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمحليمه موسى محمد العمشاني2165******

64.5334064.53341437/10/252.84جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمحمده ضيف  هللا ضيف  هللا االزوري8597******

62.2561.555663.81161437/09/072.5324جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضحميده رشيد عبدهللا الرشيدي5879******

72.48072.481437/10/134.535جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضحميده عبدالعزيز عبدهللا البلوي1551******

64.2243.522267.74621436/09/1380.28100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحميده عبدهللا بن محمد البحراني6436******

71.89343.516775.41011436/09/144.495كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضحميده محمد علي بن حسن المزين6305******

61.92061.921437/11/293.495جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضحميده مفرح صبيح الرويلي3601******

62.811.594474.39441432/08/303.65كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان ابراهيم حسن صبياني0147******

74.88074.881437/11/194.685جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80باللسمروزارة الصحةاخصائية تمريضحنان احمد سعد االحمري9220******

67.3066067.30661438/05/254.065جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المصلوموزارة الصحةاخصائية تمريضحنان بدر فيحان العتيبي2752******

59.7615.788975.54891430/07/253.225جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضحنان بنت عبدالكريم بن صالح الزاير2986******

65.285.077870.35781435/12/033.875جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان بنت علي بن ضويحي العنزي0521******

63.44063.441437/10/283.685جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان حسن محمد المقصودي8683******

63.042.1565.191437/05/203.635كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان حسين حسن عماش3081******
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59.763.5563.311436/09/083.225جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان حمدان بخيت االكلبي8799******

65.3866065.38661437/11/283.885كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان خالد علي الغامدي1291******

73.281.561174.84111437/09/064.585جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80تميروزارة الصحةاخصائية تمريضحنان زيد عيسى العيسى9378******

62.2417.772280.01221429/07/2877.8100جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمحنان شوعي حسين فقيه0500******

67.522.116769.63671437/05/263.084جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان صالح بن حسن الغامدي0650******

62.881.572264.45221437/09/043.615جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان طريف راشد الرويلي3642******

63.043.083366.12331436/12/023.635جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان عبدالرحمن علي ال رزيق4512******

79.369.127888.48781433/11/244.965المعهد الفني للتدريب الصحي دبلوم سنة بعد الثانويةالمساعد الصحي78الرياضكلية الملك فهد االمنيةمساعد صحيحنان علي جمعان الزهراني5816******

77.281.561178.84111437/09/064.835جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان علي مقبل القرني5837******

67.4134067.41341438/04/144.075جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان محمد احمد شراحيلي9276******

73.6073.61437/09/254.65كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86رفحاءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحنان محمد بن هادي الحربي3434******

70.4070.41437/12/264.355كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان محمد رمضان اكرم خان6491******

48.96048.961438/04/142.095جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80العجاجهوزارة الصحةاخصائية تمريضحنان مكي احمد محمد9276******

79.36079.361437/12/284.965جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضحنين حميد عبدالرحمن ابوعيسى8949******

69.5466069.54661437/11/284.275جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحنين سامي بن حسين بوموزه3932******

71.687.761179.44111434/07/303.474جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضحنين سلطان بن عميش العتيبي3550******

60.647.655668.29561434/08/192.334جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضحنين صالح بن عبدهللا الهاللى2186******

79.68079.681437/11/034.985جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضحنين عدنان عبدالرشيد امبون0925******

70.93342.722273.65561437/02/074.45كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضحنين فيصل ضيف  هللا الصاعدي7699******

62.16062.161437/10/263.525جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء اسماعيل بن موسى الحميد7813******

66.561.983368.54331437/06/203.995جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الجفروزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء أحمد بن ابراهيم الناصر3205******

61.363.305664.66561436/10/223.425كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الصراروزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء بنت ابراهيم بن معتوق الوقع4325******

56.48056.481437/10/262.815جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء بنت راضي بن صالح الطويل3560******

74.242.777877.01781437/01/274.645كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء بنت رضا بن قاسم الحالل6518******

57.28057.281437/10/262.915كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء بنت علي بن غلوم األيراني1645******

63.2063.21437/10/252.654جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء جواد بن علي القاسم5032******

74.24074.241438/02/244.645جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء حسن علي النخلي7589******

61.443.522264.96221436/09/133.435جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86البطحاءوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء سلمان بن علي بن معن8087******

600601438/01/302.254كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء سلمان بن محمدحسين القطان9161******

67.23.166770.36671436/11/174.055جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء شوقي بن مهدي المبارك2975******

66.453413.472279.92561431/09/223.985جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء عباس بن عبدهللا امغيزل1463******

66.34663.338969.68551436/10/163.975جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحوراء عبدالمحسن بن علي البناي7898******

70.29341.511171.80451437/09/154.345جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80العيونوزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء عبدرب  الرسول بن مرهون البحارنه2493******

53.704053.7041437/12/2967.13100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمحوراء عبدرب الرسول بن عبدالباقي الحوري3765******

73.762.1575.911437/05/204.615كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانحوراء علي بن احمد الصادق7593******

63.127.288970.40891434/10/253.645كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء علي بن حمزه القصاب3014******

60.1045.177865.28181435/11/1575.13100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمحوراء مصطفى علي الخاتم5748******

76.83.155679.95561436/11/194.85كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80القطيفوزارة الصحةاخصائية تمريضحوراء نزار بن حسين الصايغ5149******

65.8134065.81341437/11/073.925كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80المشاعلهوزارة الصحةاخصائية تمريضحوريه بادي بن دعيج المطيري2824******

67.41341.533368.94671437/09/114.075جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضحوريه ناشي محيل العتيبي5837******

55.25342.955658.2091436/12/252.685جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضحياة شافي الطرقي الرويلي6218******

77.28077.281437/11/284.835كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضحياة صالح بن حمد الخليفي4757******

67.524.561172.08111436/03/064.085كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80عين دارالبلدوزارة الصحةاخصائية تمريضخاتون عطيه بن حسين العرادي5836******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

63.686.055669.73561435/06/073.715جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه احمد بن معتوق الشبعان2666******

78.085.605683.68561435/08/284.885جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه حبيب بن ابراهيم الحالل7592******

71.78662.233374.01991437/05/053.484جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80القنفذهوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه شاكر محمد المقعدي6205******

69.0134069.01341437/11/274.225كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه عبدهللا احمد محنشي6855******

71.57347.288978.86231434/10/254.465كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه علي بن مزعل العنتر5251******

78.24078.241437/12/284.895جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبع النخلوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه فايز سعد الجهني6689******

60.72060.721437/11/273.345كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه محمد عبدهللا كبيسي7125******

70.1866070.18661438/01/154.335جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الكاملوزارة الصحةاخصائية تمريضخديجه محمد علي االسمري3982******

55.36055.361437/12/262.695جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضخريفه هادي حمود طيب4532******

623.472265.47221436/09/223.55جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضخزماء علي سعد المعاوي1086******

67.62661.572269.19881437/09/044.095جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضخلدا مناور مخلف الشمري3301******

78.08078.081437/12/264.885جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80ضرماءوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود ابراهيم بن حمد المجلي2706******

62.641.622264.26221437/08/253.585جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود ابراهيم حمد حكمي9709******

60.561.555662.11561437/09/073.325جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود احمد محسن الحازمي5384******

74.72074.721437/12/284.675جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود أحمد صيحان الجهني0130******

53.65344.105657.7591436/05/282.535كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود بنت عزيز بن عليوي العنزي6034******

62.24062.241437/12/292.534جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمخلود حاتم بن حسن سليم4929******

58.562.1560.711437/05/203.075كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود خالد عبدهللا القبلي3175******

67.94661.622269.56881437/08/254.125جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود دخيل هللا محمد الجهني3997******

63.761.561165.32111437/09/063.725جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الزلفىوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود راضى بن تركي المطيري5442******

65.70662.038967.74551437/06/103.915جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود رحيم بن فويران الشيخ8671******

70.61343.077873.69121436/12/034.375جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود سافر سفر المطيري3155******

58.561.561160.12111437/09/063.075جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود سريحان منصور البيشي3947******

66.56066.561438/05/253.995 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80التوضيحهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود سعود مهل الجعيد5574******

67.09341.622268.71561437/08/254.045جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود سعيد سالمه العطوي4261******

66.77341.572268.34561437/09/044.015جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود طراد عياط الرويلي7891******

72.48072.481437/11/194.535جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود عامر علي الشهري5164******

77.28077.281437/12/284.835جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80بدروزارة الصحةاخصائية تمريضخلود عايد عيد الرحيلي8159******

600601437/10/153.255كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمخلود عبدالعالى بن فرج الحربى7617******

56.562.572259.13221437/03/042.825 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود عبدهللا مبارك الدوسري7309******

69.33341.622270.95561437/08/254.255جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود علي ابراهيم عسيري5056******

62.82082.81428/02/133.65جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80القطيفوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود علي بن محمد آل غنام2718******

74.08074.081437/10/284.635جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود علي يحي عسيري8824******

62.08062.081437/10/263.515جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمخلود عواد بن سالمه الطرفاوي5367******

66.562.822269.38221437/01/193.995جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80خيبروزارة الصحةاخصائية تمريضخلود عيد عبدهللا الصاعدي2273******

61.282.261163.54111437/04/303.415جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود فايز ناصر األسمري8652******

76.642.1578.791437/05/204.795كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود فهد عبده ناصري9807******

62.963.5566.511436/09/083.625جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80النعيريهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود محمد مساعد السبيعى8949******

61.287.644468.92441434/08/213.415جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمخلود مشعل فهد الربيع3344******

57.364.105661.46561436/05/282.925كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضخلود نايف خالد العنزي2969******

63.763.3567.111436/10/142.724جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدارين ابراهيم ابن على ردنه2327******

62.56062.561437/11/283.575كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضداليا خالد بن عبدالسالم فالته7272******

71.46662.855674.32221437/01/134.455جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضداليه علي ابراهيم الجميعه8842******
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78.085.561183.64111435/09/064.885كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االشعريهوزارة الصحةطبيب مقيم اسناندانه فائز بن عبدالكريم السنان8921******

55.36055.361438/04/142.695جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضدانه نايف مرزوق الرويلي9587******

69.65347.644477.29781434/08/214.285كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسناندانيه عماد فريد عبدالجواد7605******

63.0410.177873.21781433/05/153.635جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضدانيه محمد بكر فالته5964******

65.7066065.70661437/10/252.914جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء بشيت بن حمد المطرفى4763******

70.5066070.50661437/10/264.365جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمدعاء بنت توفيق بن محمد العيثان9848******

64.2646.605670.86961435/02/2880.33100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء حسين محمد آل حريز7346******

70.1866070.18661437/10/274.335جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمدعاء صالح بن أحمد البشراوي6588******

69.76069.761437/10/304.295جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء طال ل ثابت السده4169******

67.09345.472.49341435/10/053.044جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء عادل بن عبدالوهاب خيمى5358******

72.82.844475.64441437/01/154.555كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء عبدالجليل بن علي المشامع5721******

68.05343.316771.37011436/10/204.135كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء عبدهللا عبدالكريم جالل2774******

69.0134069.01341437/10/254.225كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء عبدهللا محمد عياش3260******

60.86.622267.42221435/02/253.355كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضدعاء علي بن حبيب آل سعيد6008******

61.5687.461169.02911434/09/2476.96100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمدعاء منير بن جابر الصفواني3553******

61.8413.316775.15671431/10/203.485جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضدالل خالد عبدهللا الشهري2914******

60.246.316766.55671435/04/203.285جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل رمضان الدريبي العنزي2620******

64.85342.294467.14781437/04/243.835جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل سالم مضحي الرويلي8242******

68.26662.772271.03881437/01/284.155كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل سعود شديد المطيري6190******

72.16072.161437/11/124.515جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ابوراكهوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل عبدهللا سالمه الجويبري5929******

61.042.177863.21781437/05/153.385جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل فيحان بن هادي العتيبي1695******

58.0962.288960.38491437/04/252.0124جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضدالل محمد سعد الدوسري5167******

59.6059.61438/04/143.25جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضدموع محمد سالم علي0999******

72.83.088975.88891436/12/014.555كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86رياض  الخبراءوزارة الصحةطبيب مقيم اسناندنانير حبيب عبدهللا الموسى6850******

58.56058.561437/11/293.075جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضدنيا عيد أنبيقان الرويلي4977******

71.25344.155675.4091436/05/194.435كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضدوله عمر محمد البرناوي1633******

60.9611.588972.54891432/09/013.375جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمديما حامد محمد الدوعان3482******

70.50662.966773.47331436/12/234.365جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضديما فهد مستور المطيرى5316******

74.72074.721437/11/154.675جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضديمه عبدهللا بن عبدالعزيز الحره4632******

68.3734068.37341437/11/084.165جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الرايسوزارة الصحةاخصائية تمريضديمه يوسف بن محيا الحربي4253******

60.08060.081437/10/252.264جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمدينا عبدهللا بن نواوي شربيني8838******

62.88062.881437/10/263.615جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمدينه سعيد بن عبيد العتيبي1002******

61.281.572262.85221437/09/043.415جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضذكرى احمد علي مظفر0171******

76.163.344479.50441436/10/153.764جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرازان سهيل مسعد اللهيبي7848******

69.5466069.54661438/01/014.275كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضرازان محمدعيد حمد الفضيل8652******

603.333363.33331436/10/173.255كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمرانا رأفت يوسف عباس2363******

65.284.233369.51331436/05/053.875جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطوالوزارة الصحةاخصائية تمريضرانيه حسن عبدهللا مسرحي8627******

59.84059.841437/10/253.235كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرانيه محسن عبدهللا بن محفوظ0720******

62.8062.81438/04/143.65جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضراويه حسن جردي مغفوري6998******

68.37342.761171.13451437/01/304.165جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضراويه محمد حسين الخيبرى3512******

53.65341.533355.18671437/09/112.535جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرايه علي فهد البيشي9052******

57.76057.761438/05/082.975جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضربا عاكف بن عبدالهادي الفندي6162******

76.96076.961438/01/014.815كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضرباب ابراهيم محمد قبولي5613******
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65.28065.281437/10/263.875جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمرباب بنت عماد بن حسين الحسن9980******

72.84.544477.34441436/03/094.555جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمرباب معتوق بن عبدهللا العيثان7160******

62.96062.961437/12/283.625جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86ابو عريشوزارة الصحةطبيب مقيمربى محمود محمد قدري7050******

75.849.955685.79561433/06/254.745االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية فني المختبرات الطبية79مكةالمكرمةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية مختبررحاب بنت باقر بن عبدهللا العلي7047******

61.76061.761437/10/263.475جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمرحاب جميل بن محمد الماجد8179******

55.786613.327869.11441431/10/182.735جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب حبيب مهدي االسود3565******

68.3734068.37341437/12/024.165كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب سالم جازي البلوي9438******

69.445.372274.81221435/10/104.265كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب سعد بن عبدهللا الحربي7335******

79.84079.841437/12/264.995جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80ثادقوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب سهل عبدالهادي العتيبي6614******

51.30661.533352.83991437/09/112.315جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب عوض بن شريد المطيري9384******

56.43.327859.72781436/10/182.85جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب محمد احمد آل مشافي7263******

66.6666066.66661437/12/2145كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضرحاب نايف نويجي العمري0528******

53.3334053.33341437/11/282.55جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمرحمة يحيى بن تقي الجنبي3798******

64.42661.572265.99881437/09/043.795جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضرحمه حمدان عياده العنزي8354******

60.81.622262.42221437/08/253.355جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضرحمه خضر عوده العطوي2075******

58.32058.321437/10/263.045جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الهداوزارة الصحةطبيب مقيمرحمه مصطفى احمد مظفر0550******

62.562.383364.94331437/04/083.575جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرحيمه حميد محمد الرشيدي8757******

61.763.3565.111436/10/142.474جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرذاذ فواز بن عبدالرحمن يماني7956******

60.563.3563.911436/10/142.324جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرزاز عبدالمنان بن حسن سمكري7819******

62.485.405667.88561435/10/043.565جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرزان احمد علي الحازمي4663******

62.72062.721437/10/253.595كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمرزان سالمه بن عبدالجليل الزاير7066******

760761437/09/244.755كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرزان سليمان سالم الميرابى3981******

71.685.733377.41331435/08/054.475جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرزان شفيق ابراهيم العقيلي9241******

63.52063.521437/10/262.694جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرزان عادل عبدهللا الغامدى3306******

68.162.861171.02111437/01/124.145جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسالتمريض 80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضرزان محمد مسلم المطيري8252******

71.4666071.46661437/10/264.455كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمرسل بنت عارف بن مهدي المبارك1807******

61.442.294463.73441437/04/243.435جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضرسميه عايد فدغاش المرعضي1927******

61.2061.21437/10/252.44جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمرشا احمد بن بخيت القرشي5021******

65.65.111170.71111435/11/273.95كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرشا سالم قريطان العنزي9458******

58.96058.961437/11/143.125كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمرشا شاكر بن عبدهللا الخنيزي0717******

69.86662.1572.01661437/05/204.35كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الحفائروزارة الصحةاخصائية تمريضرشا عبدالمحسن بن جمعان الحربي0303******

60.322.316762.63671437/04/203.295جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرشاء سعيد ابن قبيل الشهراني5453******

66.77342.383369.15671437/04/084.015جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80ام سديرهوزارة الصحةاخصائية تمريضرشاء ناشي بن نشاء العتيبي3143******

56.61615.716772.33271430/08/0870.77100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرضيه محمود عبدالرحمن اسكندرانى5007******

79.2079.21437/11/294.955جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضرغد حسين محمد عفاشه8406******

60.48060.481437/09/253.315جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86الرسوزارة الصحةطبيب مقيمرغد عبدالعزيز صالح الخليفه6166******

68.90665.394474.3011435/10/064.215جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمرغده مجدي شهاب الدين الوراق7779******

74.24074.241438/01/184.645كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضرفعه محمد بن بتال النتيفات4955******

68.163.172271.33221436/11/164.145جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80عنيزهوزارة الصحةاخصائية تمريضرفيف ابراهيم بن عبدهللا الناجم5185******

79.210.677889.87781433/02/154.955االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79االحساءالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانرقيه ابراهيم بن عبدهللا التاروتي4962******

66.9866066.98661437/10/264.035جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمرقيه باتل شطي العنزي8612******

63.523.916767.43671436/07/023.695كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80سلوىوزارة الصحةاخصائية تمريضرقيه بنت فارس بن عبدالعظيم الممتن1777******

61.923.3565.271436/10/143.495كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمرقيه تقي بن مكي المزين5537******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

62.4813.788976.26891431/07/253.565جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضرقيه جعفر بن ناصر الجراش3364******

74.42.777877.17781437/01/274.655كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضرقيه حسين بن حسين المطاوعه2797******

67.62669.761177.38771433/07/304.095جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86الجوفوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرقيه سلمان بن عباس كاظم3260******

50.24050.241437/11/122.215جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرقيه علي بن ابراهيم حمدي8383******

79.528.972288.49221433/12/224.975االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية فني المختبرات الطبية79الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية مختبررقيه علي بن تقي آل ربح5172******

73.63.516777.11671436/09/144.65كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرقيه محمد بن علي الناصر7727******

64.64064.641437/10/262.814جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرقيه هاشم بن شافعي سماره5957******

63.3611.338974.69891432/10/163.675جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضرمله احمد بن محمد آل سيف0072******

65.386611.766777.15331432/07/293.885جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيمرمله علي بن محمد المحيشي0361******

70.61347.461178.07451434/09/244.375جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمرنا محسن حسين سكلوع0976******

69.3334069.33341438/01/164.255كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضرنا ناصر حامد العصيمي0226******

69.86663.3573.21661436/10/143.34جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرند محمد بن بكر مليباري1948******

54.45.233359.63331435/11/052.65كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80المزيرعهوزارة الصحةاخصائية تمريضرند مرزوق محمدصالح الينبعاوي8812******

61.63.344464.94441436/10/152.454جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرندا هشام بن سالم عطاس0691******

56.082.972259.05221436/12/222.765جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الخنيقيهوزارة الصحةاخصائية تمريضرنده ناصر مهدي الدوسري7179******

77.12077.121437/11/084.825جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضرهام احمد بن محمود حماص5435******

66.45345.233371.68671435/11/053.985كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضرهام حمد الحسن العلوي3661******

54.9334054.93341437/10/252.655كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86فيفاوزارة الصحةطبيب مقيمرهام عبدهللا محمد حلواني0312******

64.6413.594478.23441431/08/303.815جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80رابغوزارة الصحةاخصائية تمريضرهام علي حسن حريري2560******

69.33345.577874.91121435/09/034.255كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرهام محمد بن سعيد الغامدي9516******

74.087.483381.56331434/09/204.635كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانرهام محمد عبدالرحمن ألجديبي9129******

66.34663.344469.6911436/10/152.974جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرهام محمد عوض الحضرمي7103******

61.68061.681437/12/043.465 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضروابي سعيد بن عبدهللا القحطاني9308******

71.042.777873.81781437/01/274.415كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضروابي شكري محمد السهيمي7054******

76.962.772279.73221437/01/284.815كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضرواف محمد يوسف الحربي6759******

58.4811.594470.07441432/08/303.065جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروان بنت محمود بن ابراهيم فالته6566******

58.727.761166.48111434/07/302.094جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضروان جمال عبدالغنى مقليه1936******

60.323.255663.57561436/11/013.295جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضروان خالد عتيبي العتيبي0283******

56.72056.721437/11/112.845جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمروان دهام ابراهيم العضيله8837******

67.84067.841437/10/254.115كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروان عبدالكريم ابن عبدهللا الغامدي0699******

56.32056.321438/05/152.795كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمروان عزي يحي ابوفايع4072******

60.165.394465.55441435/10/063.275جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروان علي بن دحموس السعدي6016******

73.28073.281437/12/264.585كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضروان علي بن محمد قبيطي3960******

600601437/12/3075100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمروان غازي صالح شكري9428******

56.96056.961437/11/072.875كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمروان محمد ابن حمدان العنزي6536******

65.0666065.06661437/10/263.855جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمروان محمد احمد عسيري9126******

67.30667.466774.77331434/09/234.065كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروان مقبول بن الفي الحربى8669******

62.649.355671.99561433/10/133.585كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضروان وليد احمدبيك خياط1262******

55.04055.041438/01/122.665جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80الحيانيهوزارة الصحةاخصائية تمريضروبى احمد مانع آل المونس1478******

77.28077.281437/10/254.835كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمروثينه جمال محمد صعيدي4678******

63.043.172266.21221436/11/163.635كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضروز يوسف طه غيث2636******

70.93343.338974.27231436/10/164.45جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمروزانا لؤي عبدالرحمن باوارث0945******

70.82663.3574.17661436/10/143.394جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمروضه كامل بن صالح كلنتن3224******
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69.33343.333372.66671436/10/174.255كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرؤى محيسن حمدان البلوي8297******

63.52063.521437/10/252.694جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمرؤى منصور بن محمد الهطيلي1929******

69.6534069.65341437/11/274.285كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضرؤية محمد حسين فالته5478******

75.84075.841437/09/254.745جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمريا امين كاظم العلي5901******

58.643.172261.81221436/11/163.085جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضريبه عبدالرحمن عبدهللا الشهري4741******

52.483.322255.80221436/10/192.425جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80عبالءوزارة الصحةاخصائية تمريضريحانه سلطان محمد نجمي5700******

73.12073.121438/01/024.575جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضريضه عبدالهادي بن خميس آل ريحان0515******

70.18663.5573.73661436/09/084.335جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضريفه سعيد محمد االكلبي4104******

59.845.465.241435/10/052.234جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمريم احمد عبدالرحمن المالكي0447******

58.16058.161437/12/263.025جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضريم جالل غنام العنزي1805******

69.33342.888972.22231437/01/074.255كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضريم حمزه محمد الشطيري4513******

54.61342.311156.92451437/04/212.625جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمريم خالد بن عبدالعزيز الحبيل9793******

55.9843.344459.32841436/10/1569.98100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86السليلوزارة الصحةطبيب مقيمريم خالد بن مزيد الخالدي8727******

70.61343.333373.94671436/10/174.375جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضريم خلف بن محمد الخلف6757******

75.04075.041437/10/264.695كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمريم رده عبيد الزايدي7240******

66.66661.622268.28881437/08/2545جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضريم سالم سويلم القرعاني3943******

66.881.522268.40221437/09/134.025جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضريم ظافر سعد الشهراني5028******

64.74663.5568.29661436/09/083.825جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضريم عامر علي البيشي6673******

66.6666066.66661437/11/1945جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضريم علي محمد الشهري8934******

69.65342.133371.78671437/05/234.285كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضريم فهد صالح العنزي1039******

58.72058.721438/04/013.095جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمريم محسن حسن معشي0327******

61.12061.121437/10/252.394جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمريم محمد احمد المحمودي9404******

58.564.005662.56561436/06/163.075كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضريم محمد فحيمان البلوي0498******

57.12057.121437/12/272.895جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمريم محمد يحي كريري1021******

74.24074.241437/11/124.645جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضريم مفلح سلمان الجهني8780******

66.13341.572267.70561437/09/043.955جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضريم مقعد هزاع المنيعي2564******

69.123.477872.59781436/09/214.235جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضريم هجاد شبوان الشمراني1393******

58.967.805666.76561434/07/223.125جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضريمه عمر عبدهللا الهوسه4998******

54.293411.244465.53781432/11/032.595كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضريمه يحي ابن عبدهللا عسيري8331******

65.38667.283372.66991434/10/263.885كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80خليصوزارة الصحةاخصائية تمريضريهام بشير بن علي العيساوي8513******

60.536060.5361438/04/212.3174جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضريهام عبيد محمد الشمري9981******

59.361.633360.99331437/08/233.175كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الغافهوزارة الصحةاخصائية تمريضريهام محمد حامد المرعشي4814******

67.527.638975.15891434/08/224.085كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب األسنان 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانزمزم بنت عبدهللا بن احمد البحراني9324******

513.005654.00561436/12/1663.75100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء بنت حسين بن احمد بوعلي1153******

62.4062.41437/10/263.555جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء بنت خليل بن ابراهيم النجار7023******

67.52067.521437/10/264.085جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء بنت راضي بن حسن الهاشم3062******

77.28077.281437/10/064.835جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء بنت رضي بن محمد آل مطر8220******

68.411.594479.99441432/08/3085.5100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86راس  تنورهوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء بنت عبدهللا بن سلمان آل ناصر2618******

70.8266070.82661437/10/264.395جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزهراء بنت فؤاد بن محمد سعيد الخنيزي1202******

74.88074.881438/01/214.685جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء حسن بن علي الخميس3650******

59.65.2564.851435/11/023.25جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء حسين بن عيسى القديحي5943******

75.2075.21437/10/184.75كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء خليل بن ابراهيم المدلوح7142******

604.1564.151436/05/2075100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء زكي ابراهيم آل زاهر9855******
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602.144462.14441437/05/2175100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء زكي بن صالح الجصاص4488******

79.844.238984.07891436/05/044.995كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالبكالوريوسالصيدلة 83الدمامالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىزهراء سلمان بن احمد العبدالعال7992******

57.764.211161.97111436/05/092.975جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء عبدالعلي بن حبيب ال درويش6414******

76.3210.677886.99781433/02/154.775االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79مكةالمكرمةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانزهراء عبدهللا بن جواد الجارودي1612******

58.964.561163.52111436/03/063.125كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء عبدهللا علي آل ناصر1369******

72.96072.961437/11/224.565جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء على بن حسن آل ناس4678******

62.48062.481437/10/263.565جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء مالك بن احمد الصادق3209******

68.8068.81437/10/264.25جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزهراء محمد بن رضي ابوعبدهللا9138******

74.563.155677.71561436/11/194.665كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزهراء محمد بن صالح القطان7975******

620621437/09/253.55جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهراء هاشم بن موسى آل محسن1483******

68.410.661179.06111433/02/1885.5100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزهرة سعيد بن محمد العيسى5053******

72.963.177876.13781436/11/154.565جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزهرة صالح احمد الجيزاني4912******

64.21343.3567.56341436/10/143.775كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهره بنت احمد بن عبدهللا الياسين2411******

69.12069.121437/10/264.235كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزهره بنت عبدهللا بن احمد اليوسف9630******

70.5066070.50661437/09/254.365جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزهره بنت عبدهللا بن محمد الطريفي4579******

720721437/10/264.55جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزهره حسين بن علي الحجي2734******

66.723.811170.53111436/07/2183.4100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرتثقيف صحي80مكةالمكرمةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تثقيف صحيزهره سعيد بن عبدالكريم الفرج5175******

70.293415.788986.08231430/07/254.345جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عنكوزارة الصحةاخصائية تمريضزهره عبدهللا حسن آل سالم4022******

71.89343.194475.08781436/11/124.495جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضزهره عبدالمحسن بن عبدالكريم آل عباس6018******

69.9734069.97341437/12/144.315جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضزهره علي محسن النخلي4571******

74.883.3578.231436/10/144.685جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزهره هاشم حسن النخلي3618******

62.64062.641437/12/023.585كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80البدعوزارة الصحةاخصائية تمريضزهور عوض سعيد الطويلعي4923******

680681438/01/2785100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمزهور فائع احمد عسيري9223******

57.2057.21437/11/272.95جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80االسياح بالقصيموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب ابراهيم محمد الحسيكاء6574******

70.93342.772273.70561437/01/284.45كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب احمد حسن حجي1134******

58.0818.5576.631429/03/083.015جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب باقر بن حسن الدار3758******

62.964.561167.52111436/03/063.625كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80سلوىوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب بنت ابراهيم بن علي الخميري6077******

73.122.788975.90891437/01/254.575جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب بنت حسين بن عبدهللا القنبر0065******

63.365.2568.611435/11/023.675جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الجفروزارة الصحةاخصائية تمريضزينب بنت محمد بن احمد الخليفه2638******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزينب جعفر بن عبدالكريم العوى9262******

58.8482.833361.68131437/01/1773.56100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمزينب جعفر بن عبدهللا ال الشيخ6806******

66.56066.561438/01/023.995جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب حضرم بن مسفر الشهراني2273******

58.165.1563.311435/11/203.025كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80ستارهوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب درويش بن عائش المولد8235******

78.8810.677889.55781433/02/154.935االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79الرياضالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانزينب زكي عبدرب  الرسول آل مدن2008******

58.16058.161438/05/243.025جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب سعود صالح الحمادي8651******

72.163.516775.67671436/09/144.515كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب سعيد بن عبدهللا الميداني5229******

62.5522.311164.86311437/04/2178.19100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمزينب طاهر بن احمد الحمود6646******

69.2266069.22661437/10/264.245جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب عبداالله بن عبدالهادي الراشد7411******

63.843.305667.14561436/10/223.735كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب عبدالكريم بن عبدهللا الصادق0686******

57.925.2563.171435/11/022.995جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الصراروزارة الصحةاخصائية تمريضزينب عبدالكريم عبدرب  الرسول غنام8392******

60.889.105669.98561433/11/283.365جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80النعيريهوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب عبدهللا بن عيسى آل ربح1798******

65.28065.281437/10/263.875جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب عبدهللا بن محمد آل محفوظ2613******

73.6073.61437/11/154.65جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب عبدهللا مبارك الحربي6706******
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64.2134064.21341437/10/162.774كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمزينب عبدرب  الرضاء بن محمد بوصالح7854******

72.963.194476.15441436/11/124.565جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب علي بن أحمد آل ثنيان4483******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزينب علي بن حسن البطي2050******

67.62669.5577.17661433/09/084.095كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضزينب علي بن علي الرضوان1736******

77.922.116780.03671437/05/264.875كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب علي بن عيسى حكروه7357******

76.16076.161438/01/094.765كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب علي بن ماجد الهاشم8822******

65.7066065.70661437/10/272.914كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب علي حسن هالل7570******

62.16062.161437/10/263.525كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزينب كاظم بن سلمان السالمه6731******

59.36059.361437/10/263.175جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمزينب لطيف بن طالب الخباز5733******

66.7734066.77341437/10/264.015جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب محمد بن احمد آل نمر4509******

68.05343.005671.0591436/12/164.135جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمزينب محمد بن جاسم الصادق4623******

59.849.522269.36221433/09/133.235جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمزينب محمد بن حسن الزاير2773******

57.127.311164.43111434/10/212.895جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الحناهوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب محمد بن عدنان الشعله8223******

65.70663.194468.9011436/11/123.915جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب محمد بن علي الشخص7239******

67.093413.655680.7491431/08/194.045جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمزينب محمد بن علي آل صخى7720******

55.89343.338959.23231436/10/162.745جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمزينب محمد هارون هوساوى7305******

603.327863.32781436/10/183.255جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب مناور حضاض المطيري3021******

64.74664.283369.02991436/04/263.825جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضزينب نادر بن سعيد الخنيزي3259******

69.54667.644477.1911434/08/214.275جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانزينب وجيه بن عباس الجشي6231******

64.746611.255676.00221432/11/013.825جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضزينب يوسف بن حسن الهاشم9051******

67.84067.841438/02/244.115 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80مقابلوزارة الصحةاخصائية تمريضزينه عبدهللا هذال الدوسري0030******

64.965.405670.36561435/10/043.845جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمساجده بنت فؤاد بن حسين الغزال2356******

63.123.311166.43111436/10/213.645كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمساجده حسن بن ياسين الخواجه1297******

71.68071.681437/10/274.475جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساجده زهير علي باحمدين8711******

71.57347.466779.04011434/09/234.465جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمساجده محمد بن معتوق التريكي9754******

65.17342.383367.55671437/04/083.865جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80تميروزارة الصحةاخصائية تمريضسارة جميعان بن جريبيع المطيري0841******

70.61343.522274.13561436/09/134.375جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86بقعاءوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانساره ابراهيم عبدهللا البابطين2071******

64.42661.588966.01551437/09/012.794جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضساره احمد بن عبدهللا العصيص7262******

71.14663.522274.66881436/09/134.425جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانساره ايمن محمد المدنى4879******

66.88066.881437/11/294.025جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضساره بركه مبروك الجهنى6315******

68.161.572269.73221437/09/044.145جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره حزام سياف البيشي1007******

61.64.438966.03891436/03/283.455جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره رفاعي مسعود الرشيدي2739******

79.361.781.061437/08/113.964جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80قلوهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره زعيبى ابن سعد الشمرانى6249******

76.48076.481437/09/254.785كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ضريهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانساره زيد عبدهللا المشاري6874******

582.261160.26111437/04/3035جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره سفر محمد الغامدي5015******

54.23213.6567.8821431/08/2067.79100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساره صويلح بن حبيب هللا السلمي8962******

68.58663.638972.22551436/08/224.185كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عادل امام بخش السندى9932******

53.6534053.65341438/05/162.535 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبدالرحمن بن اسماعيل فالته9720******

55.89342.955658.8491436/12/252.745جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الخنيقيهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبدالعزيز ابراهيم الهويمل0050******

64.8534064.85341438/04/143.835جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الخرمهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبدالعزيز عبدهللا مسعود5583******

60.56060.561437/10/253.325كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمساره عبدهللا ابراهيم تركي1086******

71.14663.3574.49661436/10/144.425كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمساره عبدهللا بن حسين الحواج3820******

644.3568.351436/04/143.755جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبدهللا بن هيازع عسيري8763******
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56.56056.561437/10/262.825جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمساره عبدهللا سعد البراك0477******

75.52075.521437/11/084.725جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضساره عبدالمحسن غويلي المطيري1083******

63.84063.841437/11/153.735جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80قريه العلياوزارة الصحةاخصائية تمريضساره علي بن احمد الدليلي0841******

70.18663.138973.32551436/11/224.335جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضساره علي بن محمد الشهري3837******

60.48060.481437/12/243.315جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضساره علي بن مضعن العنزي4353******

60.384060.3841437/12/2975.48100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمساره علي بن يوسف التاروتي4688******

67.23.338970.53891436/10/164.055جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمساره فهد ناصر الكحيلي7548******

60.081.761.781437/08/112.264جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80قلوهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره مجري بن حسين الزهراني9285******

59.76059.761438/05/042.224جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساره محمد بن علي شافعى4875******

64.42662.972267.39881436/12/223.795جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80تبراك والجلهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد حزام القحطاني4604******

66.7734066.77341437/11/294.015 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد حسين علواني2895******

69.8666069.86661438/01/094.35 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80السيحوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد صالح ابوجوير2092******

59.041.533360.57331437/09/113.135جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد عبدالرحمن العتيبي7537******

68.26662.977871.24441436/12/214.155كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد عوده الرقيقيص0422******

62.081.516763.59671437/09/143.515جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضساره محمد فايز الحارثي5014******

61.449.522270.96221433/09/133.435جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86رابغوزارة الصحةطبيب مقيمساره محمود مصطفي شمس9538******

65.4934065.49341437/10/163.895كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمساره مساعد ناهس اللهيبي7721******

54.50662.316756.82331437/04/202.615جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره مناحي مرزوق القحطاني9561******

57.21.572258.77221437/09/042.95جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضساره منصور بن نور المطيري0630******

65.17343.3568.52341436/10/142.864جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمساره منصور على اكبر بخاري0992******

73.44073.441437/10/304.595جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضساميه سالم سعيد الصيعري3913******

55.25342.738957.99231437/02/042.685جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80مشاش  جرودوزارة الصحةاخصائية تمريضساميه سلطان ضيف  هللا العتيبي0154******

70.722090.721426/05/1888.4100 معاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الصحةدبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79المدينةالمنورةالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية تمريضساميه سليم شتيان الترجمي6653******

62.083.627865.70781436/08/243.515جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضساميه عبيليك بن مقنع الرويلي2914******

62.81.572264.37221437/09/043.65جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضساميه الفي عياد العنزي1516******

61.366.161167.52111435/05/183.425كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضساميه مساعد مسعود االنبعاوي9647******

61.124.561165.68111436/03/063.395كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضسجود محمد بن هالل آل حمود7584******

58.4058.41438/04/023.055جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمسجى محمد احمد بريك1124******

64.5334064.53341438/06/053.85جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضسجى محمد سلطان آل جبار2321******

67.94661.572269.51881437/09/044.125جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر الركوي بن جفال الرويلي8374******

75.2075.21438/06/014.75جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضسحر حسن علي عسيري6169******

79.047.305686.34561434/10/224.945معهد العلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةفني التمريض79الطائفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية تمريضسحر حسن يحيى هاشمي2185******

68.0534068.05341437/10/284.135جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر حسين احمد القحطاني1667******

54.72054.721437/11/271.634جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمسحر عبدهللا بن موسى هارون منصور2244******

56.192056.1921437/12/2970.24100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمسحر عبدرب  األمير بن جواد الشخص1814******

68.6934068.69341437/10/184.195جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر على عمر باقدو9643******

70.18661.572271.75881437/09/044.335جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر مبارك عبدهللا الشهراني9936******

55.683.483359.16331436/09/202.725جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر محمد حمد الشاعري7012******

64.5334064.53341437/10/262.84جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمسحر مسري هالل الخالدي7257******

66.66661.572268.23881437/09/0445جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر مقيم طوقان الرويلي1360******

50.98661.572252.55881437/09/042.285جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسحر يحي حسن جنى4013******

64.21341.616765.83011437/08/262.774جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسخاء محمد بن عبدهللا سنوسي1909******

73.76073.761437/12/264.615كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80خليصوزارة الصحةاخصائية تمريضسرين محمد عبدهللا هوساوي8332******
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69.125.2574.371435/11/024.235جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد بنت باقر بن كاظم الشويش1511******

58.4483.588962.03691436/09/012.0564جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد رضاء سليمان الشمري6786******

74.243.3577.591436/10/144.645جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد عبدالرحمن نويجي الحربي7670******

61.921.622263.54221437/08/253.495جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد علي بن راجح الناشري5928******

66.02661.577867.60441437/09/032.944جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسعاد مرزوق بن مرضي الحربي4819******

74.883.116777.99671436/11/264.685كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضسعداء احمد يحي هزازي5327******

60.485.1565.631435/11/203.315كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسعدى علي بن زبيدي كعبي8180******

60.81.572262.37221437/09/043.355جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80تيماءوزارة الصحةاخصائية تمريضسعديه علي عبدهللا الشهري5233******

60.88060.881437/11/293.365جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضسعيده داحل مدشر الحازمي3772******

70.50663.816774.32331436/07/204.365جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسكنه احمد بن طاهر الرويمي5160******

54.4963.166757.66271436/11/1768.12100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسكينه ابراهيم احمد آل خضير7045******

62.486.622269.10221435/02/253.565كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه احمد بن محمد آل دعبل5590******

600601437/12/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسكينه أحمد بن محمد المغاسله4627******

72.16072.161437/10/164.515كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسكينه بنت حسين بن طاهر البراهيم5511******

67.525.272.721435/11/114.085جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه بنت عبدالمحسن بن عبدهللا العبدهللا8436******

70.5066070.50661437/10/264.365جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمسكينه بنت واصل بن عبدالوهاب المومن9498******

73.923.522277.44221436/09/134.625جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86القطيفوزارة الصحةطبيب مقيمسكينه حسين بن عبدهللا التاروتي8451******

66.77347.033373.80671434/12/114.015كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه حسين بن علي آل خلف9625******

64.323.094467.41441436/11/303.785جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه سعود بن جعفر العقيلي6872******

69.123.344472.46441436/10/154.235جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمسكينه سعود بن حسين خواهر4032******

66.98667.288974.27551434/10/254.035كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه سعيد بن حبيب السكير0880******

52.87.166759.96671434/11/1766100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسكينه صالح بن عبدهللا السماعيل9371******

73.443.516776.95671436/09/144.595كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه عبدالكريم بن حسين المال8335******

60.43.522263.92221436/09/133.35جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمسكينه عبدالواحد بن سلمان الفرج1742******

70.50664.216774.72331436/05/084.365كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بارقوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسكينه عبدرب  النبي بن عبدهللا دعبل2154******

63.287.311170.59111434/10/213.665جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه عبدرب الحسن بن احمد الزوري6679******

65.61176.61432/12/173.95جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه عدنان بن عون المختار9185******

69.653416.444486.09781430/03/274.285جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه عيسى بن حسن آل رمضان8026******

69.127.288976.40891434/10/254.235كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضسكينه ميرزا بن عبدهللا الصليبي6906******

723.305675.30561436/10/224.55كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائية تمريضسكينه يعقوب يوسف ال سليس7483******

66.6666066.66661437/10/2645كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمسكينه يوسف بن ابراهيم المطاوعه1056******

64.8534064.85341437/10/262.834جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسالفه مصطفى محمدعلي حجازي5014******

59.6059.61438/04/063.25جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضسالم هزاع مناحي الرويلي4039******

70.61343.474.01341436/10/054.375كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلطانه اسعد ثامر السعدون9080******

57.28057.281437/10/272.915كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمسلطانه سمير ابراهيم صعيدى4193******

76.32076.321437/11/084.775جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى ابراهيم بن احمد فالته2858******

50.66661.555652.22221437/09/072.255جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى حسين بن على منحس5817******

72.96072.961437/11/274.565كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى سالم بريك القرشي1427******

65.6065.61438/03/223.95جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى سعيد نذر الرويلي2879******

59.968059.9681438/04/212.2464جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى عبدالرحمن فضي الرشيدي2050******

59.0323.155662.18761436/11/192.1294جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى عدنان بن جايز الشمري2053******

51.84051.841438/04/142.365جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى علي ناصر عبدالجبار1995******

66.13347.461173.59451434/09/243.955جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسلمى عوض سالم بن زقر0800******
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53.54661.572255.11881437/09/042.525جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسلمى محمد عبدهللا البيشي1640******

73.761.588975.34891437/09/014.615جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسلمى مناجي عبده سويد5689******

57.610.005667.60561433/06/162.955كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسلوى حامد مرزوق عبدالقادر1910******

66.13345.405671.5391435/10/043.955جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسلوى حسين احمد مدخلي3370******

63.76063.761437/10/303.725جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضسلوى سالم سعيد الصيعري2191******

75.68075.681437/11/034.735جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضسلوى سلمان سالم الصبحي5411******

60.482.177862.65781437/05/153.315جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسماح ابراهيم محمد الشالوب3117******

61.441.622263.06221437/08/253.435جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80حقلوزارة الصحةاخصائية تمريضسماح عبدهللا مسلم العطوي3559******

57.04057.041438/04/192.885جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضسماهر ثامر عايد الرويلي0822******

71.7866071.78661437/11/074.485جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80خيبروزارة الصحةاخصائية تمريضسماهر حسن انس بكر7396******

76.162.772278.93221437/01/284.765كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسماهر صالح بن فائز العلوي5366******

71.2534071.25341437/12/284.435جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضسماهر محمد سليمان الجهني6605******

561.561157.56111437/09/062.755جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسماهر مسفر صقر البيشي0655******

60.24060.241437/10/263.285جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسمر بنت يوسف بن معتوق العلي1586******

64.746612.283377.02991432/04/263.825جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسمر جمال بن عبدهللا الزاير7163******

71.5734071.57341437/11/294.465جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسمر عوض عايض العوفي3158******

68.16068.161437/11/124.145جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسمر فرج سليمان البلوي9978******

74.56074.561437/10/264.665جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيمسمر مرعي بن علي القحطاني6276******

75.68075.681437/11/274.735جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسميره عبدالرحمن سعيد المحمدي2949******

65.3866065.38661437/12/023.885كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسميره فهد سليمان البلوي0204******

71.7866071.78661437/11/034.485جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضسميره محمد مشبب الشهرى8891******

582.294460.29441437/04/2435جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الشقيقوزارة الصحةاخصائية تمريضسميه ابراهيم نادر العنزي1969******

71.57343.3574.92341436/10/144.465جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسميه احمد بن غالم مجتبى مرتضى7158******

62.96062.961437/10/263.625جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمسميه بنت عبدالمحسن بن عبدربه الحجي6545******

68.2666068.26661437/10/253.154جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسميه خالد بن علي المالكي0425******

720721437/11/294.55جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الحناكيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسميه عواد سليمان المرواني9599******

66.241.5567.791437/09/083.965جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسميه محمد حسين ميان4975******

50.5613.255663.81561431/11/012.245جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمسناء فؤاد بن احمد اليماني1591******

58.56058.561438/04/053.075كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمسندس عبدالملك عباس ابوخشبه4001******

66.13343.327869.46121436/10/183.955جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام خلف رشيد المطيري1369******

641.538965.53891437/09/103.755جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام عبدهللا ابراهيم حزيمي0545******

69.6534069.65341438/04/183.284جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام عبدهللا فرحه الزهراني2008******

59.922.366762.28671437/04/113.245جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام عبده حسين الذروي2457******

65.92065.921437/10/262.934جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسهام عبيدهللا بن محمد المحمادي5798******

67.62661.855669.48221437/07/134.095جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام علي بن احمد القيسي2931******

65.06661.622266.68881437/08/253.855جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام علي سعد القرني3056******

60.323.694464.01441436/08/123.295جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80مشاش  جرودوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام عيد بن عوده الجميلي7552******

603.588963.58891436/09/012.254جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام فهد ناعم الشمري2015******

56.48056.481437/12/212.815جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80القوامهوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام مبروك بن ظافر ال دمشق0836******

59.286.433365.71331435/03/293.165كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام محمد ابن ادريس الصالحي7646******

54.9334054.93341437/11/052.655جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسهام منيع بن مانع القحطاني3837******

73.76073.761437/09/254.615جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسهى ضيف هللا ابن دغيليب العتيبي9539******

63.441.572265.01221437/09/043.685جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضسهى عبدهللا بن احمد خصوي5878******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

760761437/11/154.755جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسهى محمد هادي األحمدي3075******

74.72074.721437/10/164.675كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االطاولهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانسوسن خالد حسن كاظم9412******

60.483.344463.82441436/10/153.315جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمسوسن سعيد مشبب علكمي0116******

69.0134069.01341437/12/024.225كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضسوسن عبده احمد نجعي2948******

60.4060.41438/05/163.35جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمسوسن محمد ابراهيم ابوهادي1784******

73.922.772276.69221437/01/284.625كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضسوسن واصل بن عايد األحمدي0599******

74.563.516778.07671436/09/144.665كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانشادن فهد محمد الجبر6622******

64.53341.622266.15561437/08/253.85جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضشاديه سعيد بن سويلم العطوي3269******

58.81.555660.35561437/09/073.15جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضشذى علي قاسم زيلعي1694******

65.1734065.17341437/10/252.864جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشذى مطر دغيليب الصاعدى0274******

61.04061.041437/12/233.385جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضشذى وادي حيا العنزي9627******

67.62663.344470.9711436/10/153.094جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشروق جمال بن دخيل هللا الغامدي0661******

63.44063.441437/10/252.684جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشروق حسن بن صالح الزهراني0110******

62.81.572264.37221437/09/043.65جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق خالد ارشيد الرويلي2138******

76.32076.321437/11/124.775جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق سالم منور الجهني9401******

58.08058.081437/12/263.015جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضشروق شايم الطيار العنزي2378******

61.84061.841437/12/023.485كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80شواقوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق صالح فالح البلوي8933******

69.2266069.22661438/01/094.245جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق عبدهللا بن حسين الخويتم2398******

60.64060.641437/11/293.335جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق عبدهللا مبارك احمد7466******

605.394465.39441435/10/063.255جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشروق عبده مبروك وازن2702******

64.32064.321438/04/143.785جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق محمد مطرد الرويلي0450******

57.63.138960.73891436/11/222.955كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق معاشي سالمه العنزي7085******

69.01341.622270.63561437/08/254.225جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق مفلح زعل البلوي9205******

70.9334070.93341437/11/294.45جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضشروق مناع مسند العنزي3566******

63.685.2568.931435/11/023.715جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضشريفه بنت محمد بن حسين الغانم6092******

68.69344.105672.7991436/05/284.195كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضشريفه حبيب حسين النخلي8776******

54.82662.933357.75991436/12/292.645جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80قريه العلياوزارة الصحةاخصائية تمريضشريفه عبدالعزيز بن محمد اليوسفى7209******

73.28073.281437/12/284.585جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضشعاع دبيان سليمان األشتف9633******

67.41341.572268.98561437/09/044.075جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضشعاع صاطم عيد الرويلي7389******

70.8266070.82661437/11/294.395جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80خيبروزارة الصحةاخصائية تمريضشعاع عبدهللا عبيد العنزي0144******

56.376056.3761438/04/211.7974جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80االسياح بالقصيموزارة الصحةاخصائية تمريضشقحاء فهد مطلق الشمري3481******

61.2061.21437/11/163.45كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالتمريض 80دفاقوزارة الصحةاخصائية تمريضشقراء ابوالقاسم ابن موسى جعفري4262******

61.36061.361437/09/253.425جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيمشموخ خالد بن صالح البليهي0248******

63.6063.61437/10/262.74جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمشموخ عبدهللا محمد الخماش4270******

61.24.211165.41111436/05/093.45كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضشهد ابراهيم رملي فلمبان3239******

56.24056.241437/12/301.784جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمشهد احمد سعيد بامانع8477******

580581438/01/0424كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضشهد أحمد رشيد الصامل9487******

723.516775.51671436/09/144.55كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86االسياح بالقصيموزارة الصحةطبيب مقيم اسنانشهد حماد محمد بن عنيق8986******

70.08070.081438/01/193.324جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضشهد علي ابن محمد الحمراني6454******

59.04059.041438/04/053.135كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشهد علي عبدهللا العوفي8862******

63.2063.21437/11/133.655جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشهد ناصر علي الفويس3386******

58.5611.588970.14891432/09/013.075جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشهد نبيل محمود قطان7192******

68.16068.161437/10/264.145جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمشهالء ناصر بن فهد الدوسري8331******
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72.8072.81437/10/304.555جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضشوق عايد عوده البلوي4838******

58.243.111161.35111436/11/273.035جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضشوق عويد بن سهتل العنزي4749******

66.24066.241437/11/193.965جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضشويهينه سعد مسعر القحطانى3331******

55.042.972258.01221436/12/222.665جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضشيخه سفر بن هادي القحطاني0694******

69.9734069.97341437/12/234.315كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضشيخه عوض سعد الحاتمي0644******

56.083.322259.40221436/10/192.765جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضشيخه نايف عبدهللا العتيبي1056******

62.485.405667.88561435/10/042.564جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمشيماء خضران خضر الثبيتي6180******

59.127.466766.58671434/09/233.145كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمشيماء رويشد بن احمد الحازمي2769******

61.844.344466.18441436/04/153.485كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضشيماء سليم سليمان البلوي4555******

72.161.588973.74891437/09/014.515جامعة جازانالبكالوريوسطب األسنان 86السليمىوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانشيماء علي محمد الحازمي8002******

74.249.483383.72331433/09/204.645االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانوية فني المختبرات الطبية79الجوفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية مختبرشيماء فيصل بن نافع الحازمى9780******

58.727.283366.00331434/10/263.095كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضشيماء محمد محمود هوساوى8580******

64.96064.961438/01/163.845جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضصافيه عبده عبدهللا عسيري9009******

58.321.555659.87561437/09/073.045جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه احمد ابراهيم يوسف8113******

583.177861.17781436/11/1535جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80دفاقوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه احمد محمد المطوع5385******

66.45345.271.65341435/11/113.985جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه بنت فهد بن فرحان الراشد1341******

61.365.111166.47111435/11/273.425كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه حسين محمد كعبي6551******

51.73342.261153.99451437/04/302.355جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه ظافر محمد الشهري8233******

67.30661.522268.82881437/09/134.065جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه عائض محمد الحارثي2695******

61.921.572263.49221437/09/043.495جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه عبدهللا فالح الشهراني4325******

66.34665.644471.9911435/08/213.975جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه عبدهللا قالط الشهري4306******

56.32056.321438/05/032.795جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمصالحه مشبب سعيد االحمري3335******

60.16060.161437/10/283.275جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80السليلوزارة الصحةاخصائية تمريضصالحه مفرح بن موسى الشهراني5901******

63.047.805670.84561434/07/223.635جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضصفاء عمر عبدهللا الهوسه5003******

75.52075.521437/11/074.725كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضصفاء غالب ضيف هللا العمري3804******

70.081.771.781437/08/113.324جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضصفره عمر علي العلوي1197******

57.282.266759.54671437/04/291.914جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمصفيه سعيد بن غنوم العامري5360******

64.104064.1041437/12/2980.13100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمصفيه عباس بن علي أل رمضان4436******

623.344465.34441436/10/153.55كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمصفيه علي بن ابراهيم التاروتي9249******

53.54661.572255.11881437/09/042.525جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضصفيه محمد صغير محمد مغفوري2215******

52.8052.81437/12/291.454جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمضحى عبدالرزاق بن صالح مكاوي3784******

71.68071.681437/11/224.475جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضضحى عبدهللا بن حسن القطان4221******

60.16060.161437/12/023.275كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضضحى عواد بن مطيران البلوي6381******

65.92065.921438/05/223.935 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضضحى محمد محمد دباء5022******

66.77342.516769.29011437/03/144.015كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضضوى بنت عبدهللا بن حسين بوعبيد6899******

64.4064.41437/12/2980.5100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمطاهره باسم بن جابر حمود9895******

68.161.672269.83221437/08/163.144جامعة الطائفالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضطلعه محمد جميل المولد8878******

71.365.233376.59331435/11/054.445جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمطوعه بنت ناصر بن محمد السلمان6623******

58.56058.561437/10/273.075جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمعابده حسن بن محسن العيساوي7923******

70.721.622272.34221437/08/254.385جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعابده حمزه شامي العمري0085******

61.6061.61438/04/143.455جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعافيه موسي احمد طواشى9800******

60.2415.711175.95111430/08/093.285جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمعاليه عبدهللا علوي الجفري5989******

763.3579.351436/10/144.755جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضعايده سعيد بن مسعود المطيري3544******
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69.22661.622270.84881437/08/254.245جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعايده فالح زرم البلوي6699******

55.46661.522256.98881437/09/132.75جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعايشه عايض عبود العمري3825******

52.90662.955655.86221436/12/252.465جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80المزيرعهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه احمد سعيد عسيري8548******

62.81.572264.37221437/09/043.65جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه أميلح الجرو الرويلي6021******

61.846.161168.00111435/05/183.485كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه بركه بن محمد الحربي2749******

66.881.522268.40221437/09/134.025جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه حسن ناصر األسمري9859******

61.924.005665.92561436/06/163.495كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه حماد ساعد العطوي2090******

620621437/10/263.55جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمعائشه حمود ظافر األسمري5874******

59.522.972262.49221436/12/223.195جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه حمود محمد العصيمي7054******

78.414.088992.48891431/06/013.94جامعة الطائفالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه حميدان معيوف الشيباني0397******

62.56062.561438/04/212.574جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه خلف سليم الفراس4177******

78.41.780.11437/08/113.94جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80قلوهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه زعيبى ابن سعد الشمرانى6256******

62.4062.41437/11/193.555جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه سعد بن سهل العصيمي8141******

62.962.822265.78221437/01/193.625جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الغزالةوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه سعد بن مدخل المطيري6924******

77.6077.61437/11/154.855جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه سعود دويهس العنزي5240******

64.963.3568.311436/10/142.844جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعائشه سعيد مصطفى رجب1556******

69.01343.216772.23011436/11/084.225كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه صالح بن محمد العبيد7837******

59.441.522260.96221437/09/133.185جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه عبدهللا محمد الشهري6900******

53.444.105657.54561436/05/282.515كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه عبده حسين حدادي7443******

58.08058.081437/10/263.015كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعائشه عصام صالح طيب2864******

63.521.561165.08111437/09/063.695جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه عون مسفر الحارثي4026******

70.61341.572272.18561437/09/044.375جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه فايز راجح الناشري8435******

75.52075.521437/10/263.724جامعة الطائفالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعائشه فراج بن عائض البقمي5504******

75.842.1577.991437/05/204.745كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه محمد صالح عياشي2281******

71.89342.344474.23781437/04/154.495جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80جازانوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه محمد عواجي عقدي5163******

60.56060.561437/10/263.325جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيمعائشه مرعي محمد االحمري7499******

60.48.244468.64441434/05/033.35كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80ستارهوزارة الصحةاخصائية تمريضعائشه مسرع مرعي السلمي0828******

721.627873.62781437/08/2490100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86دومه الجندلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبله نواف عبدالرحمن الجازي7909******

62.085.405667.48561435/10/043.515جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعبير بنت جعفر بن عبدالوهاب العامر3614******

74.723.088977.80891436/12/014.675كلية القصيم األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعبير حبيب عبدهللا الموسى7292******

73.923.138977.05891436/11/224.625كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير سعد عبدالرحمن ابوجليد1537******

59.44059.441438/01/032.184كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير سلطان سعد الدرسوني0866******

63.523.327866.84781436/10/182.694جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعبير عبدالرحمن بن محمد باسميح7103******

61.125.233366.35331435/11/053.395كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير عطيه علي الغامدي9144******

74.081.561175.64111437/09/064.635جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الشحمهوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير عويض عوض العازمي9621******

71.78661.572273.35881437/09/044.485جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير عويضه ضميان الرويلي5810******

64.32064.321437/11/223.785كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير فرحان بعيج العنزي9293******

71.14663.077874.22441436/12/034.425جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير ماجد زيدان الرشيدي2159******

60.085.1565.231435/11/203.265كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير محمد زيدان مبارك5590******

64.42664.105668.53221436/05/283.795كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير محمد سعيد صقر3674******

75.22.977878.17781436/12/214.75كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير مفلح زعل البلوي6294******

73.283.516776.79671436/09/144.585كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعبير وراد بن عشوي العنزي0709******

61.62.183363.78331437/05/143.455جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80مساويوزارة الصحةاخصائية تمريضعذاري عبيد معدي العتيبي3347******
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65.284.438969.71891436/03/283.875جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعذيه مزعل بن حمود البديرى0134******

64.961.766.661437/08/112.844جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضعزه سعد ابن سعييد الغامدي1529******

62.56062.561437/11/283.575كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضعزه صالح محمد شلبى9701******

66.13343.369.43341436/10/233.955كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعزه عوض جارهللا الكيادي5210******

61.282.261163.54111437/04/303.415جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعزه معدي سعيد االسمري8135******

75.041.776.741437/08/113.694جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضعزيزه احمد بن حسن المنتشري4588******

71.25343.3574.60341436/10/144.435جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضعزيزه سويرح ضيف  هللا الجهني9767******

60.563.627864.18781436/08/243.325جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضعزيزه معاشي حران الرويلي9138******

60.723.133363.85331436/11/233.345كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضعفاف عوض هللا عويض السهلي4392******

57.92057.921438/02/272.995كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعفراء سالمه عزازى العنزى3011******

76.963.722280.68221436/08/074.815جامعة شقراءالبكالوريوسالتمريض 80الظهرانوزارة الصحةاخصائية تمريضعفيفه ابراهيم بن علي آل محيف4827******

72.83.155675.95561436/11/194.555كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضعفيفه بنت محمد بن مدن المسكين2317******

63.611.777875.37781432/07/273.75االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحة البكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضعفيفه حسن بن حاتم المؤمن4092******

70.93347.216778.15011434/11/084.45جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضعقيلة سعيد بن عبدالوهاب كاظم1315******

64.3219.916784.23671428/07/023.785جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضعقيله بنت صالح بن سلمان آل مهدي0120******

65.49345.2570.74341435/11/023.895جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضعقيله بنت علي بن سلمان العيثان1492******

61.045.405666.44561435/10/043.385جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعقيله حسن بن علي الثاني2238******

74.45.577879.97781435/09/034.655جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانعقيله حسين بن حبيب المبارك2210******

63.123.516766.63671436/09/143.645جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمعقيله صالح بن علي آل موسى0477******

71.681.511173.19111437/09/154.475جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضعقيله فهمي بن علي الخطام0005******

66.45347.311173.76451434/10/213.985جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80ابقيقوزارة الصحةاخصائية تمريضعقيله مبارك بن أحمد آل مبارك1437******

61.043.344464.38441436/10/153.385جامعة الملك سعودالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمعال بنت حسين بن احمد الحمرانى3620******

66.77347.188973.96231434/11/134.015جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضعال محمد كاظم آل عيد5249******

58.2419.827878.06781428/07/183.035جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعليا عواد عبدهللا العنزي1506******

68.26666.888975.15551435/01/074.155جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضعليه معيض بن علي القرني0355******

64.643.327867.96781436/10/183.815جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضعنبر عمر عامر المطيري7637******

62.561.572264.13221437/09/043.575جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضعنود شديد كنعان الشمري1175******

66.0266066.02661437/10/262.944جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعنود عبدالرزاق حسن الثقفي1008******

68.37341.622269.99561437/08/254.165جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعنود فريج سلمان الحويطي3574******

66.7734066.77341437/10/254.015كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعهد عبدهللا بن عبيد الشريف9758******

64.4266064.42661438/05/113.795جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80مساويوزارة الصحةاخصائية تمريضعهد محمد صالح العتيبي8845******

57.35211.588968.94091432/09/0171.69100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعهد هاشم بكر مليباري9144******

64.85344.188969.04231436/05/133.835جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود ابراهيم بن محمد الشهري1093******

65.706611.577.20661432/09/173.915جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضعهود احمد بن علي آل عصيص1942******

62.242.866765.10671437/01/113.535كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود احمد بن محمد العقبي4396******

67.94663.666771.61331436/08/174.125جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود جمال محسن البلوي1195******

67.41344.411171.82451436/04/034.075جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80تميروزارة الصحةاخصائية تمريضعهود سعود بن مسعود المطيري2802******

54.722.294457.01441437/04/242.635جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود سليمان فدغاش الرويلي9460******

59.042.488961.52891437/03/193.135كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمعهود عايض بداح السفري4125******

68.85.2574.051435/11/024.25جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود عبدالكريم علي السهلي5495******

640641437/10/263.755جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمعهود علي عبدهللا الحربي2935******

58.561.572260.13221437/09/043.075جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود محمد بن موسى البيشي0342******

63.28063.281437/12/183.665كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80البيضاءوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود محمد سعيد السهيمي1730******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

64.2134064.21341437/11/293.775جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضعهود مطيران ربيع العنزي9638******

65.38663.172268.55881436/11/163.885جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80حقلوزارة الصحةاخصائية تمريضعهود معدي احمد عسيري5416******

59.12059.121438/04/053.145كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمعواطف احمد حمد الذبياني5172******

64.42664.005668.43221436/06/163.795كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المعظموزارة الصحةاخصائية تمريضعواطف الوصى عيسى العنزي4978******

62.16062.161437/12/253.525جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضعواطف حمدي خضر العنزي3235******

64.74663.172267.91881436/11/163.825جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضعواطف علي محمد آل بن ختمه3178******

58.24058.241438/04/103.035جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضعواطف مبارك حمدان المطيرى7467******

61.032061.0321438/04/212.3794جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضعواطف منزل صالح العنزى4437******

65.62.944468.54441436/12/273.95جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الجفروزارة الصحةاخصائية تمريضعيده بنت يوسف بن خليل الهران4517******

61.8163.588965.40491436/09/012.4774جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضعيده رفاده عبدهللا العنزي5073******

63.282083.281426/10/133.665جامعة الملك سعودالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعيده سعيد عواد الشمري9730******

68.5866068.58661438/05/154.185 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80الشديدهوزارة الصحةاخصائية تمريضعيده علي بن احمد فقيه9933******

69.54665.161174.70771435/11/184.275جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضعيده فرحان بن عايد العنزي8610******

60.161.572261.73221437/09/043.275جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضعيده هليل ابن عليق الرويلي2067******

68.37341.672270.04561437/08/163.164جامعة الطائفالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضغاده حمزه محمدترسن بخاري2476******

75.041.544476.58441437/09/094.695جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانغاده خالد احمد باحمدان7780******

56.08056.081437/10/252.765كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمغاده عبدالرحمن سعيد بخاري2497******

58.082.972261.05221436/12/223.015جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضغاليه بنيان زبن العتيبي9342******

64.322.572266.89221437/03/043.785 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80وادى الدواسروزارة الصحةاخصائية تمريضغاليه سالم عثمان الدوسري2433******

62.563.155665.71561436/11/193.575جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضغاليه محمد اسيمر الرويلي6466******

64.323.116767.43671436/11/263.785جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضغاليه مرشد عطيه البناقي6015******

643.333367.33331436/10/173.755كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمغدى ابراهيم محمد منشى7732******

74.24074.241437/09/244.645كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القرياتوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانغدى عدنان محمد القحطاني8999******

58.087.366765.44671434/10/113.015كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمغدي عبدالرحمن حسن زيلعي6887******

58.32058.321437/10/263.045جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمغدير بنت حسن بن عبدالوهاب بوصالح1596******

58.245.388963.62891435/10/073.035كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80البطحاءوزارة الصحةاخصائية تمريضغدير سعيد محمد المضري4446******

69.97343.077873.05121436/12/034.315جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضغدير عزو عناد العنزي6669******

66.34663.238969.58551436/11/043.975جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضغدير مبارك بن سعيد ال سعد1740******

71.89343.275.09341436/11/114.495جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضغدير نادر بن سعيد الخنيزي0553******

59.28059.281438/04/203.165جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضغرام حاكم سعود الرويلي9301******

60.082.327862.40781437/04/183.265جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضغزيل بجاد سليمان الرويس4238******

75.681.572277.25221437/09/044.735جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضغزيل علي محمد الشهراني8875******

63.52063.521437/11/223.695جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80عريعرهوزارة الصحةاخصائية تمريضغزيل مشعل بن سبيتان الحربي4259******

71.14661.572272.71881437/09/044.425جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80سبت العاليهوزارة الصحةاخصائية تمريضغزيل مفلح بن مشعان البيشي6600******

65.38661.533366.91991437/09/113.885جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80التوضيحهوزارة الصحةاخصائية تمريضغزيل هذال حمود العصيمي1068******

57.362.316759.67671437/04/202.925جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80السليلوزارة الصحةاخصائية تمريضغشمه مبارك محمد البيشي1356******

65.8134065.81341438/04/192.924جامعة أم القرىالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضغفران سامي بن سعيد كمال2678******

61.12061.121437/09/2576.4100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الخرجوزارة الصحةطبيب مقيمغفران عبدهللا بن حسين الغاوي4746******

69.8666069.86661438/02/014.35كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الجفروزارة الصحةاخصائية تمريضغفران عبدالمحسن حسن الجميعه8441******

74.085.2579.331435/11/024.635جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80راس  تنورهوزارة الصحةاخصائية تمريضغفران علوي بن جعفر آل شرف4288******

71.5734071.57341437/11/224.465جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضغفران ناصر بن عبدهللا امعيلو9971******

74.88074.881437/11/074.685جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضغفران يوسف عمر شيخ4325******

59.12059.121438/05/183.145جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضغال حيالن فيحان بن لبده7035******
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63.122.366765.48671437/04/113.645جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضغلباء سعيد عبدهللا االكلبي2408******

61.523.344464.86441436/10/152.444جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمغياد فهد حمدان القثامي5504******

63.362.233365.59331437/05/053.675كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضغيداء سالم عوض على6798******

69.9734069.97341437/09/244.315جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمغيداء عبدهللا بن اسعدهللا محمدعزيز7116******

79.36079.361437/09/254.965كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حوطه سديروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانغيداء ماجد محمد الدوسري1753******

68.163.105671.26561436/11/284.145جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضغيداء ناصر بن احمد الحجرف1439******

67.210.177877.37781433/05/154.055جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن أحمد محمد صميلي9454******

62.42082.41427/08/203.555جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن حسن بن احمد آل شيف4478******

59.963.588963.54891436/09/012.2454جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن خيرهللا محسن الرشيدي7409******

70.50663.077873.58441436/12/034.365جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن راشد عوده المرواني2455******

66.02661.572267.59881437/09/043.945جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن عايد عريفج الرويلي1388******

78.0810.505688.58561433/03/164.885االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةفني التمريض79الدمامالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية تمريضفاتن علي سعيد الغامدى2213******

70.29341.622271.91561437/08/254.345جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن عيد محمد العطوي6636******

64.10663.3567.45661436/10/143.765جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضفاتن معيض ضيف  هللا المطيري7557******

59.76059.761437/12/253.225جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضفاديه منصور مزعل الرويلي9886******

68.26663.194471.4611436/11/124.155جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمة جاسم بن حسن ال ابوشاهين8642******

61.527.288968.80891434/10/253.445كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمة حسن بن احمد آل كرم7996******

70.729.322280.04221433/10/194.385كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمة صالح عبدالقادر سالم9832******

63.21.572264.77221437/09/043.655جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمة علوي علي نجعي8126******

75.84075.841438/01/094.745كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمة علي بن حسن مريط6630******

72.8072.81437/10/264.555جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86عنكوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمة علي بن معتوق آل دعبل1225******

760761437/11/224.755جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ابراهيم بن جاسم العيسى5148******

72.963.827876.78781436/07/184.565جامعة شقراءالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ابراهيم بن علي الحميدى5965******

73.6073.61437/11/154.65جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ابراهيم صالح الجرفي9799******

59.66.433366.03331435/03/293.25كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ابوطالب عوض الشقيفي6672******

72.48072.481437/11/114.535جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه احمد عبدهللا أبوخميس3960******

61.76061.761438/03/303.475جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه احمد محمد عزي0372******

60.24060.241437/09/253.285جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه اسعد ابن يحي الجابري4510******

64.832367.8321436/12/1781.04100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه أحمد بن منصور بن داؤود5061******

67.73345.1572.88341435/11/204.15جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه أحمد محمد مكرشي7003******

69.128.1577.271434/05/204.235جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بدر بن علي العيد6903******

75.68075.681437/10/264.735جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت جواد بن حسين المقرب9003******

73.6073.61437/09/254.65جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت حسين بن حبيب آل سعيد0815******

61.2061.21437/10/263.45جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت عيسى بن عبدهللا الخميس4754******

71.46662.816774.28331437/01/203.454كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه بنت ماجد بن عبدهللا بوعريش9639******

71.763.166774.92671436/11/1789.7100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه بنت محمد بن ابراهيم الصائغ4081******

63.28063.281437/10/263.665جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت محمد بن احمد العيسى6611******

76.487.638984.11891434/08/224.785كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الحفايروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفاطمه بنت محمد بن علي البشر3462******

67.84067.841437/11/284.115جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت ناصر بن حمد الجمعان0975******

70.933410.216781.15011433/05/084.45جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه بنت ناصر بن عبدهللا النفيلي1278******

65.92065.921437/09/253.935جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه بنت نجم بن عبدهللا العباد6099******

66.883.116769.99671436/11/264.025كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه بنت يوسف بن سليمان الضامن9703******

56.32056.321437/10/262.795جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه توفيق بن محمد العيثان4617******
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78.247.194485.43441434/11/124.895معهد المواساة للعلوم التطبيقية   دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمختبرات طبية79الطائفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية مختبرفاطمه جعفر بن احمد المهنا9973******

607.722267.72221434/08/073.255معهد المواساة للعلوم التطبيقية   دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانوية أشعة79عرعرالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية اشعةفاطمه جعفر بن محمد ال سالم3827******

56.3213.6569.971431/08/202.795جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه حسن بن محمد العلوي0929******

76.32076.321437/12/294.775كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حسن حسين سمان6715******

66.0266066.02661437/11/273.945كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حسن محمد قرون4324******

50.45347.858.25341434/07/232.235جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الصراروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حسين بن علي العوامي5089******

75.24811.222286.47021432/11/0794.06100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالتمريض 80الجبيلوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حسين بن محمد الطريفي9170******

55.57342.316757.89011437/04/202.715جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه حشان حمد البيشي8663******

69.97346.716776.69011435/02/083.314جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه خالد بن حسن انصيف4351******

63.23.116766.31671436/11/263.655جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه خالد عبدهللا العنزي7281******

57.282.860.081437/01/232.915جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الحريقوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ذعار بن كبيشان العتيبي2532******

75.363.194478.55441436/11/124.715جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه راضي بن سلمان الهاشم4670******

55.483.258.681436/11/1169.35100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه رضي بن حسن السماك7062******

69.12069.121438/04/114.235كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه زائد علي عتودي2458******

66.7734066.77341437/10/264.015كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه زكي مهدي المبارك1430******

600601438/03/3075100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه سلمان بن جبر آل جبر5373******

64.74661.561166.30771437/09/063.825جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه سليم سعيد العمري0159******

60.88060.881438/06/013.365 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه سليمان ذعار العتيبي6028******

76.641.572278.21221437/09/044.795جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه سياف جابر البيشي5442******

69.441.944471.38441437/06/274.265جامعة الملك سعودالماجستيرالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه شفيع محمد الهوساوي4192******

62.16062.161438/01/103.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه شينان بن علي عسيري9033******

62.45.405667.80561435/10/043.555جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه صادق بن أحمد الفهيد5073******

69.449.5578.991433/09/084.265كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80صفوىوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه صادق بن جاسم التاروتي1757******

71.8934071.89341437/09/254.495كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ضياء بن محمد آل ربح8534******

56.096056.0961438/04/211.7624جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80المحفروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه طالع األدهم الشمري8122******

72.8072.81437/11/084.555جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عابد عبدهللا المولد5584******

75.23.522278.72221436/09/134.75جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه عادل بن حسن آل داؤود3566******

69.33343.305672.6391436/10/224.255كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عبدالرحيم بن علي العباس2006******

77.442.1579.591437/05/204.845كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حفر الباطنوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفاطمه عبدالسالم بن حسن الحبيب3486******

60.96060.961437/10/273.375جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه عبدالعلي بن منصور الزاير3199******

57.84057.841437/12/281.984جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه عبدهللا بن حسن الزاهر7968******

71.25343.327874.58121436/10/184.435جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الحناكيهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عبدهللا محمد العوفي2471******

71.68071.681438/05/034.475جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه عبدالمحسن بن حسين النمر7168******

69.2266069.22661437/12/264.245جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه عبود بن عبدهللا العتيبي6177******

67.09345.111172.20451435/11/274.045كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه علي بن محمد القاسي5006******

78.4078.41438/01/164.95كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه علي بن هالل آل بشير0110******

65.38665.577870.96441435/09/033.885جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86صفوىوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه علي صالح الناصر2424******

67.84067.841437/12/044.115جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه علي علي بحري2921******

73.12073.121437/12/064.575جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه غازي حسن الزير1806******

760761437/10/184.755كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه فريد بن علي آل زاير1493******

59.441.572261.01221437/09/043.185جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه مبارك مقيليب الحالفي3510******

67.62662.122269.74881437/05/254.095جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد بن جواد المطر0751******

74.087.288981.36891434/10/254.635كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد بن حسين آل مال هللا7835******
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49.66.955656.55561434/12/252.155جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80ام العرادوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد بن سلمان آل خاتم6598******

68.58663.271.78661436/11/114.185جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد بن سلمان آل ناصر3249******

54.704054.7041437/12/2968.38100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه محمد بن علي اللباد5871******

70.61342.772273.38561437/01/284.375كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد حمادي الشنقيطي9580******

61.6061.61437/12/283.455جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد عبدهللا احمري4544******

59.443.172262.61221436/11/163.185جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه محمد هادي اسلمي8955******

51.62661.533353.15991437/09/112.345جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه مطلق بن نافع العريدي9374******

61.928.633370.55331434/02/233.495كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه معتوق علي سهؤ3523******

63.042.383365.42331437/04/083.635جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80ثادقوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ملفي زايد الرشيدي0535******

58.323.138961.45891436/11/223.045كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مشاش  جرودوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه موسى ابراهيم عنبرى1165******

68.05341.572269.62561437/09/044.135جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه موسى احمد طوهري4543******

62.083.344465.42441436/10/153.515جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه مؤيد بن احمد الخميس5992******

70.82663.522274.34881436/09/134.395جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الجبيلوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه مؤيد بن سعيد الجشي5358******

57.28057.281438/06/122.915جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ناصر حيالن العنزي9360******

60.8060.81438/04/263.355جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه ناصر عوده الوحيشي4014******

73.6073.61437/12/284.65جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80العيصوزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه نايف مبروك الجهني2866******

600601438/01/3075100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه نصر بن حسين الفرج4257******

58.96058.961437/10/262.124جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمفاطمه نصر بن علي آل شيخ احمد9879******

60.48060.481438/04/103.315جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضفاطمه نهار ليلي الرويلي3306******

61.52061.521437/11/293.445جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضفايزه زبن مشعان العنزي3722******

62.82.261165.06111437/04/303.65جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضفايزه سعييد ابن عبدهللا العمري2905******

66.66663.627870.29441436/08/2445جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طلعة عماروزارة الصحةاخصائية تمريضفايزه فريح ورهان الرويلي8476******

73.761.572275.33221437/09/044.615جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضفايزه مهرب قبالن الرويلي7168******

73.123.516776.63671436/09/144.575جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمفخريه محمد بن سعيد الحوري3294******

600601438/01/2975100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمفرقان لؤي عبدهللا الصالح0447******

56.8961.572258.46821437/09/041.8624جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80الغزالةوزارة الصحةاخصائية تمريضفريده مرضي فرحان العنزي9719******

58.723.194461.91441436/11/123.095جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80ام العرادوزارة الصحةاخصائية تمريضفضه بنت فاضل بن عباس بوخمسين5466******

58.248.633366.87331434/02/233.035كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80سلوىوزارة الصحةاخصائية تمريضفضيله سلمان بن علوي العوامي6482******

76.4811.461187.94111432/09/244.785جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضفضيله منصور أحمد العلو4639******

73.12073.121437/12/284.575جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضفضيه سليم سليمان الحويطي7577******

76.96076.961438/01/013.814كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضفالء محمد فالح االحمري2878******

67.62661.572269.19881437/09/044.095جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدمثيوزارة الصحةاخصائية تمريضفوز فهد بن غالب المرشدي5725******

67.24.0571.251436/06/084.055جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه بنت ابراهيم بن ناصر المويل9831******

68.6082.916771.52471437/01/023.1824جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه خالد بن محمد العنزي7579******

76.481.572278.05221437/09/044.785جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بيشهوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه عبيد عبدالرحمن البيشي2599******

69.54661.538971.08551437/09/104.275جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه عوض زاهر الشهري0978******

57.104057.1041438/04/211.8884جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80السليمىوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه فالح ظاهر الرشيدي9580******

69.5466069.54661437/11/134.275 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه محمد احمد الحازمي0125******

57.92057.921438/04/262.995جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80شواقوزارة الصحةاخصائية تمريضفوزيه هادي عواد العنزي8307******

68.2666068.26661437/12/264.155جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضفي جفين بن محمد الزيادي3396******

71.683.516775.19671436/09/144.475كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86حائلوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانفي شداد بن معيض آل مغدي2827******

62.883.327866.20781436/10/183.615جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضفيحاء مصلح الفي الزحيفاني0682******

61.923.3565.271436/10/142.494جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمقيده قايد محمد الحارثي0038******
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63.361.622264.98221437/08/253.675جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضكنوز علي منصور البلوي8521******

67.3066067.30661437/10/264.065جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيمكوثر بنت جواد بن حسين المقرب4859******

78.249.705687.94561433/08/104.895االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79جدهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانكوثر حسن بن علي العوامي3757******

64.7466064.74661437/10/263.825جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمكوثر عباس بن علي الدندن7625******

71.14663.138974.28551436/11/224.425كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضكوثر عبدالجليل علي الحساني2365******

78.56684.561435/06/174.915االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79حائلالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسنانكوثر عقيل مهنا المجالد8773******

69.3334069.33341437/10/254.255كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمكوثر علي محمدعيد الجهني4382******

64.85345.2570.10341435/11/023.835جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضكوثر ناصر بن علي العلي1136******

63.28063.281437/11/013.665كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملبنى عبدالعزيز سراج مندوره1679******

75.041.544476.58441437/09/094.695جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانلجين ابراهيم نفال الدوسري1721******

78.56078.561437/10/264.915جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيملجين بنت محمد بن احمد المؤمن0127******

75.52075.521437/11/283.724جامعة أم القرىالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الباحهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانلجين عزمي بن حسين فلمبان0765******

63.52063.521437/10/273.695جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيملجين محسن عبدالرحمن االحمدي8710******

65.06663.477868.54441436/09/213.855جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضلذه محمد بن علي البيشي3456******

68.26662.383370.64991437/04/084.155جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضلطيفه عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن يعيش6240******

75.04075.041438/02/104.695جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضلطيفه عبدالعزيز محمد القحطاني5050******

73.283.3576.631436/10/143.584جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملطيفه عيد مبيريك الجهني7265******

62.722.011164.73111437/06/153.595 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضلطيفه مبارك علي قعيضب1141******

61.283.588964.86891436/09/012.414جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80الصنيناءوزارة الصحةاخصائية تمريضلطيفه محسن محيميد الشمري3517******

6413.477877.47781431/09/213.755جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيملمعان بكر احمد عبدالكريم0146******

60.83.344464.14441436/10/152.354جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيملمى صالح بن بكر بايونس8680******

57.68057.681437/10/251.964جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الزيمهوزارة الصحةطبيب مقيملمى عبدالعليم عبدالحليم معبر1343******

69.442.866772.30671437/01/114.265جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضلمياء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم البدين9396******

61.443.5564.991436/09/083.435جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضلمياء عبدهللا بن سعد الشمراني5287******

76.641.572278.21221437/09/044.795جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضلمياء مبارك عبدهللا العتيبي8540******

67.09341.572268.66561437/09/044.045جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضلمياء وديد دقيق الرويلي0848******

63.365.1568.511435/11/203.675كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضلوجين سالم بن سعيد حدادى9854******

62.64062.641438/01/103.585جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضلوله جابر ابراهيم عسيري7369******

69.45063.522272.97281436/09/133.2614جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيملولوه عبدالعزيز عقيل الطريفي8560******

64.645.811170.45111435/07/213.815كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضليله علوان احمد الصلبي9901******

56.4056.41437/10/262.85جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمليلى بنت ابراهيم بن حسين الحجي2495******

71.14662.122273.26881437/05/254.425جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى بنت علي بن محمد القديم4802******

69.01343.516772.53011436/09/144.225كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى بنت محمد بن حسين الجاسم0481******

53.01343.194456.20781436/11/122.475جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الصراروزارة الصحةاخصائية تمريضليلى بنت ميثم بن احمد الناصر9606******

74.883.172278.05221436/11/164.685جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمليلى سعيد بن منصور البيات9099******

723.827875.82781436/07/184.55جامعة شقراءالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضليلى علي بن سعيد المعيبد2400******

67.41346.883374.29671435/01/084.075كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبيةالبكالوريوسالتمريض 80ابقيقوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى كاظم بن عبدهللا البري6717******

69.0134069.01341437/11/194.225جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المشاعلهوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى محمد ابن مذحل العتيبي6470******

59.2059.21438/04/173.155جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى محمد عواجي عقدي4806******

65.70664.844470.5511436/01/153.915جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى محمود احمد الصحبي1517******

64.5334064.53341438/04/143.85جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضليلى يحي احمد هتاني5904******

57.522.366759.88671437/04/112.945جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القوامهوزارة الصحةاخصائية تمريضليلي مصيد علي مبارك3788******

61.4561.572263.02821437/09/042.4324جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضماجده بندر شكر الشمري0438******
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56.88056.881437/10/252.865كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيمماجده رجاء سعيد البلوي3195******

73.763.3577.111436/10/144.615جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضماجده سويلم السلمي العوفي1782******

73.281.572274.85221437/09/044.585جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضماجده عواد شويحان الرويلي2190******

58.56058.561438/04/103.075جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضماجده ناحي قاران الرويلي1749******

60.24060.241438/04/063.285جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضماجده وحش برقع الرويلي8083******

64.96064.961437/11/283.845كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضماريه عوض  هللا عوض المعبدي6064******

72.8072.81438/01/054.555جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80خميس  مشيطوزارة الصحةاخصائية تمريضمثيله احمد سالم عسيري7580******

70.61342.473.01341437/04/054.375جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمجدله متعب مبروك المرواني9393******

53.65342.294455.94781437/04/242.535جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضمجيده فياض غانم العنزي9042******

59.44059.441437/12/302.184جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممدى مزهر بن وقتان الزهراني4023******

75.52075.521437/11/084.725جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الهنديهوزارة الصحةاخصائية تمريضمديحه سليم بن حامد الجهني4969******

73.123.666776.78671436/08/174.575جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام احمد حسن الفراج9436******

68.48068.481437/10/274.175جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممرام خضر ناصر الشريف8821******

64.32064.321437/12/263.785جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمرام خليل بن عايد العنزي8583******

49.282.294451.57441437/04/242.125جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام رحيل سمير الرويلي5039******

65.925.471.321435/10/052.934جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممرام سامي ياسين بسيوني3532******

600601437/12/253.255جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمرام سعود بن عقايل العنزي2707******

61.68061.681438/05/183.465جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام سفر بن مطلق الحمادي7629******

58.2724.366762.63871436/04/1172.84100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممرام عبدهللا بن عبدالكريم آل سقلب3550******

64.1066064.10661438/05/043.765جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيممرام عبدهللا بن فالح الشهراني1510******

76.96076.961437/11/154.815جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام عبدهللا سعيد العواجي5621******

62.641.572264.21221437/09/043.585جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام عبيد بن سعد العامري3631******

60.16060.161437/10/263.275جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيممرام محمد عبدهللا الشهراني7263******

75.363.3578.711436/10/144.715جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام محمد مخلد المطيري7413******

60.641.572262.21221437/09/043.335جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمرام مغضب حنيتير المرعضي6581******

57.92057.921437/11/292.995 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسالتمريض 80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضمرايف حمود مطلق الدوسري1167******

69.65342.516772.17011437/03/144.285كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمرايم خليل بن ابراهيم العيسى7791******

71.78662.038973.82551437/06/104.485جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمرفت مهدى بن على باجوده6751******

77.122.1579.271437/05/204.825كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدرعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمروة عبدالعزيز سعد آل عبدالسالم9155******

67.62665.272.82661435/11/114.095جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمروه ابراهيم بن سعد القعيمي6568******

69.0134069.01341437/10/254.225كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممروه ثاني ابن عثمان هوساوي7285******

67.845.394473.23441435/10/064.115جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممروه خالد محمد فالته0188******

74.72074.721437/12/294.675كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمروه سالم شتيان السهلي6419******

66.98663.344470.3311436/10/153.034جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممروه سفر ماضي العتيبي9147******

63.049.522272.56221433/09/133.635جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممروه علي محمد الشمراني1518******

69.765.577875.33781435/09/034.295جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسطب وجراحة االسنان 86بيشهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمروه فهمي عربي سقاط0730******

62.24062.241437/10/163.535كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممروى حبيب بن قاسم الشويخات5111******

643.3567.351436/10/143.755كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممريم احمد بن علي البقال1807******

58.961.555660.51561437/09/073.125جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم احمد محمد قشيش2587******

69.76069.761438/04/204.295جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم احمد محمد متوم5976******

73.76073.761437/11/224.615جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم أحمد بن علي القريشي0675******

62.642.844465.48441437/01/153.585كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممريم باقر بن علي الدبيسي6169******

68.16068.161437/10/264.145جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممريم بنت احمد بن عبدالمحسن الظفيري0215******
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66.6666066.66661437/10/2645جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممريم بنت حسين بن علي العيسى4825******

644.561168.56111436/03/063.755كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم بنت حسين بن علي آل ياسين8471******

73.76073.761437/10/264.615جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممريم بنت عادل بن علي البشر5280******

75.68075.681437/10/264.735جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممريم بنت عبدهللا بن علي آل سليم1278******

66.13342.122268.25561437/05/253.955جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80عين دارالبلدوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم بنت علي بن ناصر العباد5948******

66.98667.311174.29771434/10/214.035جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم بنت محمد بن صالح السعد7776******

63.63.155666.75561436/11/193.75جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمريم حامد بن عشوي العنزي8470******

60.242.138962.37891437/05/223.285جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم حمد احمد عاتي6743******

65.17341.572266.74561437/09/043.865جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم خشم فجر الرويلي6511******

71.78665.111176.89771435/11/274.485كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم سالم عبدهللا الجابري6131******

67.3066067.30661437/12/254.065جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم سليمان رهيدن الحجيلي0448******

60.24060.241437/10/083.285جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم سليمان عايد الحويطى2273******

73.28073.281437/11/074.585جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عايض هالل الحربي7019******

79.84079.841437/12/284.995جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80املجوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عبدالباقي مسعد الرفاعي5133******

65.4934065.49341438/01/093.895كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مليجهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عبدالكريم بن محمد المزين9572******

63.761.572265.33221437/09/043.725جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم علي حسن خصوي3677******

58.82.316761.11671437/04/203.15جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80حبوناوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم علي زبران الحارثي6571******

70.18662.133372.31991437/05/234.335كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عواد بن مرزوق العنزي1084******

59.6059.61437/11/203.25 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عويد سفان العنزي7270******

69.33343.294472.62781436/10/244.255جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80حقلوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عيد سليمان العمراني6772******

67.6266067.62661437/11/154.095جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80خيبروزارة الصحةاخصائية تمريضمريم عيد مبارك الجهني8810******

75.523.327878.84781436/10/184.725جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم محمد بن ابراهيم الحازمي0220******

60.16060.161438/06/013.275جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيممريم محمد بن سعود العمر3220******

70.721.522272.24221437/09/134.385جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم محمد سعد الشهراني7328******

62.163.588965.74891436/09/013.525جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم ملهي عايد الرويلي5356******

63.763.338967.09891436/10/163.725جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيممريم نبيل بن حيدر الساده3724******

70.1866070.18661438/01/034.335جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمريم وادي بن عجاج العنزي8579******

69.8666069.86661437/10/264.35جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطوزارة الصحةطبيب مقيممستوره سعيد علي األحمري3200******

64.963.511168.47111436/09/153.845جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممسعده عبدهللا عامر النهدي9284******

68.5866068.58661438/05/184.185جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيممسعده عوض رجب ال دعياء4798******

73.28073.281438/01/104.585جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80المجاردهوزارة الصحةاخصائية تمريضمسكه مبارك علي العسيري4465******

59.682.088961.76891437/06/013.215 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80السليلوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل القاسم يحيى شاجري0538******

69.44069.441437/12/264.265جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل حميدان مسلم العنزي2486******

62.481.572264.05221437/09/043.565جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل خالد الحميدي الرويلي3104******

68.0534068.05341437/12/264.135جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80ثادقوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل صالح بن عبدهللا الفايز6387******

60.723.3564.071436/10/142.344جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممشاعل عبدالرحمن بن خلف  هللا الزايدي5079******

76.16076.161438/01/164.765كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل عبدهللا شعبان بهكلي7607******

74.45.111179.51111435/11/274.655كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل عويد بن نتيفه العنزي7396******

70.61342.972273.58561436/12/224.375جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الحرمليهوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل فراج ابن سعد القحطاني5183******

720721437/11/134.55جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80حجيالءوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل فالح ابن محمد القحطاني4019******

621.572263.57221437/09/043.55جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل قناص بن عضيب الرويلي1899******

68.26661.572269.83881437/09/044.155جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل مبارك سالمه الشمري9156******

56.482.383358.86331437/04/082.815جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل محمد سعد عبدهللا2478******
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65.17342.316767.49011437/04/203.865جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80المشاعلهوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل مشعل بن شائح الحارثي5454******

63.764.105667.86561436/05/283.725كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل مفلح جبار القحطاني2422******

58.32058.321438/06/083.045جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضمشاعل منيف بن مناور العتيبي8487******

56.88056.881438/04/062.865جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضمشخص مضحي سليمان الشمري4411******

76.165.144481.30441435/11/214.765كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمضاوي سليمان علي السعيد6679******

61.841.522263.36221437/09/133.485جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضمطره حسن صالح العماري3214******

63.76063.761437/12/023.725كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضمطيعه محمد سويلم العطوي8855******

59.922.862.721437/01/233.245جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمعالي عواض بن سعد العصيمي7471******

64.85343.5568.40341436/09/083.835جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضمعجبه زايد سالم الشهراني8425******

64.643.172267.81221436/11/163.815جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضمعديه حسن بن الحق الشهري3471******

67.73346.622274.35561435/02/254.15كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضمعصومه احمد بن هاشم ابوالرحي5471******

55.57342.366757.94011437/04/112.715جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80السليلوزارة الصحةاخصائية تمريضمعيضه سعد بن محمد االكلبي0644******

60.8060.81438/04/063.355جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمفيده نافع حواس الرويلي3124******

60.7041.572262.27621437/09/042.3384جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمقبوله معيلي معتق الرشيدي3110******

68.85.405674.20561435/10/044.25جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الخبروزارة الصحةطبيب مقيممالك حسن سعيد القرني5582******

73.76073.761437/10/264.615جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الظهرانوزارة الصحةطبيب مقيممالك عبدالرحمن بن سالم بامشموس2317******

61.129.522270.64221433/09/133.395جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممالك عبدهللا حامد بافقيه3004******

67.9466067.94661438/01/014.125 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضمالك محمد بن ابراهيم الشتيل1141******

68.90662.955671.86221436/12/254.215جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم التمريض80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضمالك ناصر بن محمد العومي2390******

61.765.388967.14891435/10/073.475كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80قريه العلياوزارة الصحةاخصائية تمريضمأل سعيد بن علي البقال8142******

60.48060.481438/04/143.315جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمليحه احمد عقيل طميحي6786******

79.68079.681437/11/084.985جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار أحمد صويدر الجهني2001******

58.42.961161.36111436/12/243.055كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممنار جعفر حسن الصفار2039******

70.4070.41438/04/204.355جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الخفجىوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار حيدر بن حسين العوامي1591******

61.21.622262.82221437/08/253.45جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار سعود عايد البلوي1848******

72.56072.561437/09/243.5354جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممنار سليم عواد البلوي1418******

75.38412.066787.45071432/06/0594.23100مؤسسة تعليمية خارجية الماجستيرتثقيف صحي80بريدهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائي تثقيف صحيمنار صالح عثمان الرزقان6602******

62.96062.961437/11/283.625جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيممنار عبدالسالم بكر امام1772******

61.27.288968.48891434/10/253.45كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار عبداللطيف عبدهللا مكاوي1602******

68.26665.227873.49441435/11/064.155كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار علي بن حبيب النخالوي7495******

60.962.294463.25441437/04/243.375جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمنار هليل حشاش الرويلي0328******

56.56056.561438/05/042.825جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممنال أحمد علي عسيري0700******

53.762.327856.08781437/04/182.545جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال ذعار مرزوق العتيبي0832******

60.32060.321437/12/283.295جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال سعد ابن محمد المطيري6092******

68.81061.572270.38281437/09/043.2014جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال سعود ماطر الرشيدي6915******

74.883.3578.231436/10/144.685جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال سلمان علي الحربي0238******

70.9334070.93341437/09/243.44جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممنال سليم عواد البلوي1434******

70.50664.105674.61221436/05/284.365كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال صالح عبدهللا الجهني3894******

61.9843.588965.57291436/09/012.4984جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال عتقاء بن دعيع الرشيدي8465******

65.1734065.17341437/10/263.865جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيممنال عوض بن حمود المطيري1601******

59.443.172262.61221436/11/163.185جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80قلوهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال عيسى احمد عسيري4286******

73.123.516776.63671436/09/144.575كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال فياض دناح العنزي3954******

73.63.522277.12221436/09/134.65جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمنال فيصل عبدالعزيز القاضي1810******



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرجالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالسجل المدنى 

71.3616.038987.39891430/06/104.445االدارة العامة لخدمات الطبية للقوات المسلحة دبلوم سنتين وستة أشهر بعدالثانويةتمريض79حفر الباطنالخدمات الطبية بوزارة الداخليةفنية تمريضمنال مطر القعيس العنزي3979******

61.683.033364.71331436/12/113.465جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80العشاشوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال معيض سعد الذبياني5506******

68.37343.516771.89011436/09/144.165كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنال نمر جابر الشيباني1318******

60.21.572261.77221437/09/042.2754جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمنال هديان مفرح الشمري1042******

63.283.344466.62441436/10/153.665جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيممنى بنت محمد بن ياسين السنيني6864******

70.8266070.82661438/01/124.395جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى حامد ربيع الوافي4643******

69.22663.516772.74331436/09/144.245كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى حبيب بن محمد آل حماد2845******

58.163.138961.29891436/11/223.025كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمنى حمد بن شطي العنزى5079******

59.28059.281437/11/273.165جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80ساقوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى زايد محمد العمار6190******

64.321.561165.88111437/09/063.785جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80حريمالءوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى سعد ابن سعيد العمري0301******

729.522281.52221433/09/134.55جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممنى صالح علي شلبي3059******

74.08074.081438/01/104.635جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80محايل عسيروزارة الصحةاخصائية تمريضمنى علي عبدالواحد عسيري4708******

66.88066.881438/01/234.025جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى عواد مسلم العنزي0940******

58.161.572259.73221437/09/043.025جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80حقلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى فرحان مفلح الشهراني9406******

58.723.094461.81441436/11/303.095جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضمنى فيحان مزود العنزي3427******

75.041.572276.61221437/09/044.695جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80الدوادمىوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى مرزوق سعيد العتيبي0521******

67.521.622269.14221437/08/254.085جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى موسى عبدهللا العنزي4024******

57.842.183360.02331437/05/142.985جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنى موفي مبارك الدوسري0780******

76.961.678.561437/08/294.815كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره بنت حسين بن علي الصنعي3391******

71.043.338974.37891436/10/164.415جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيممنيره حمدان حميد اليوبي3492******

57.8565.894463.75041435/07/0672.32100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممنيره عبدهللا يوسف الهاشم6380******

62.72062.721438/05/183.595جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80مساويوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره علي خالد العتيبي1786******

57.12057.121438/04/062.895جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره عناد سامح الرويلي7646******

70.41.572271.97221437/09/044.355جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره الفي عياد العنزي8405******

65.923.488969.40891436/09/193.935جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80ضرماءوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره مبارك بن عواض العتيبي9294******

56.723.694460.41441436/08/122.845جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره معيض بن عايض المطيري1055******

55.25342.177857.43121437/05/152.685جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره منير بن زايد العصيمي0486******

57.5282.288959.81691437/04/251.9414جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره ناصر فهد الزيد5775******

55.57342.172257.74561437/05/162.715جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره نايف بن ذعار النفيعي8494******

69.65345.111174.76451435/11/274.285كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيره هادي بن سالم القحطاني6844******

63.6721.572265.24421437/09/042.7094جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيفه عبدالناصر عبدهللا الرشيدي6561******

600601438/04/063.255جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيفه قويطن غصاب الرويلي2962******

67.0934067.09341438/01/104.045جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمنيه حسن بحني عسيري8249******

68.90663.116772.02331436/11/264.215كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمها بنت محمد بن مساعد الزهراني9877******

623.272265.27221436/10/283.55جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضمها ثامر سعيد الحارثي6588******

59.76059.761437/10/263.225جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهااالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيممها حسن علي عسيري6993******

73.76073.761437/11/124.615جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمها دخيل هللا عبدالعزيز العنزي4504******

72.483.294475.77441436/10/244.535جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80ضباءوزارة الصحةاخصائية تمريضمها رفيع عايد الحويطي8143******

58.08058.081438/04/283.015جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80السليلوزارة الصحةاخصائية تمريضمها سعيد عايض الشهراني5067******

63.687.288970.96891434/10/253.715كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضمها عبدالعزيز بن ابراهيم السلطان0368******

76.643.138979.77891436/11/224.795جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضمها عبدهللا محمد الشهري8019******

78.72078.721438/06/014.925كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86بريدهوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانمها علي عبدهللا البكيري2476******

70.93341.561172.49451437/09/064.45جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80تبراك والجلهوزارة الصحةاخصائية تمريضمها مبارك عبدهللا العمري9298******
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57.922.183360.10331437/05/142.995جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضمها مرشد بن سهو العتيبي6324******

68.9066068.90661437/10/264.215جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيممها مسفر محمد القحطاني8872******

63.283.111166.39111436/11/273.665جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80تبراك والجلهوزارة الصحةاخصائية تمريضمها مطر ثواب المطيري7966******

59.442.316761.75671437/04/203.185جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمها ملفي عبدهللا الشهراني7418******

58.722.366761.08671437/04/113.095جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80حبوناوزارة الصحةاخصائية تمريضمها مهدي قاسم مغفوري0556******

54.29341.533355.82671437/09/112.595جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضمها هليل بن عبدالرحمن الدغيلبي3220******

60.8323.588964.42091436/09/012.3544جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضمهيه مثقال محمد عنزي4596******

61.612.677874.27781432/02/153.455جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80ابقيقوزارة الصحةاخصائية تمريضمواهب جواد بن عبدهللا آل ثنيان1600******

57.28057.281438/03/072.915كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80العجاجهوزارة الصحةاخصائية تمريضموده مبارك بن سلمان الجهنى3065******

66.04066.041437/10/2082.55100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمموضي احمد عبدهللا العفالق6936******

71.57341.773.27341437/08/113.464جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضموضي سعيد بن علي الغامدي1097******

57.22.177859.37781437/05/152.95جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80مويسلوزارة الصحةاخصائية تمريضموضي شارخ مسفر العتيبي8516******

67.09347.1574.24341434/11/204.045جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضموضي عبدالعزيز عبدهللا السويه3105******

66.34663.516769.86331436/09/143.975كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضموضي علي احمد ناصري4383******

61.123.111164.23111436/11/273.395جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضموضي لفاء عوض المطيري2905******

65.3866065.38661437/10/263.885جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيممى سعود حسن ناظر1261******

59.616.611176.21111430/02/273.25جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضمى عبدهللا سرحان الغامدي6391******

52.58661.572254.15881437/09/042.435جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضمي ذيب حمدي العتيبي4256******

71.8934071.89341437/12/044.495كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضمي صاهد عيد الرشيدي5269******

62.565.427867.98781435/09/303.575جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضمياده محمد سراج سندي9722******

78.083.316781.39671436/10/204.885كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80بحرهوزارة الصحةاخصائية تمريضمياسم صبري حسن سمنودي9139******

62.0321.555663.58761437/09/072.5044جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضميثاء راضي صياح الشمري4975******

67.30663.177870.48441436/11/154.065جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم التمريض80الدلموزارة الصحةاخصائية تمريضميساء ابراهيم محمد ظعافي0742******

70.82661.561172.38771437/09/064.395جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80ظهران الجنوبوزارة الصحةاخصائية تمريضميساء درع مفلح الشهراني8199******

57.843.627861.46781436/08/242.985جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضميساء كاسب مطر الكويكبي6272******

77.282.777880.05781437/01/274.835كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضميعاد أحمد على الجباره3153******

69.12069.121437/11/224.235جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضميعاد عبدالكريم بن صالح الموسى8493******

62.721.583364.30331437/09/023.595جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضميعاد محمد ابراهيم حكمي2147******

61.921.572263.49221437/09/043.495جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضميعاد موفق فرحان الرويلي0985******

63.28063.281437/10/263.665جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمميمونه بنت عبدهللا بن محمد المسيليم2174******

60.0562.311162.36711437/04/2175.07100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمميمونه حسين بن عبدهللا آل الشيخ6847******

64.02141.572265.59361437/09/042.7524جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضميمونه رشيد رغيان الشمري7993******

62.16062.161438/01/103.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضميمونه علي عائض عسيري1023******

67.62661.572269.19881437/09/044.095جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضناديه خلف قريطع الرويلي4358******

71.683.172274.85221436/11/164.475كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضناديه طالل انغ شكرى بنجر0961******

65.17344.269.37341436/05/113.865كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80ستارهوزارة الصحةاخصائية تمريضناديه عقيل احمد الزبيدي2011******

58.648.944467.58441433/12/273.085كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضناديه قعموص يوسف عسيري8785******

61.047.366768.40671434/10/113.385كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمناديه مبارك صالح الغامدي7471******

68.69343.172271.86561436/11/164.195جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضناله احمد بن محمد عسيري6748******

601.572261.57221437/09/043.255جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضناهد ثاني غثيان الرويلي1168******

60.163.588963.74891436/09/013.275جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم التمريض80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضناهد قلم بن سفاح العنزي8250******

57.122.955660.07561436/12/252.895جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضنايفه معضد مشعان المطيري0549******

79.365.261184.62111435/10/304.965االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79ابهاالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسناننائله مستور سعيد االسمري9647******
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66.3466066.34661438/01/103.975جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضنبيله موسى جابر البارقي2943******

62.72062.721437/11/133.595 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80حوطه بنى تميموزارة الصحةاخصائية تمريضنبيه عابث مديني العمري1000******

63.845.2569.091435/11/023.735جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضنجالء بنت محمد بن على العايش6942******

73.28073.281437/12/284.585جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضنجالء عبدهللا عبيد الجهني3681******

73.63.522277.12221436/09/134.65جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيم اسناننجالء محمد علي بن عنزان8426******

60.16060.161437/09/253.275جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنجود حمد بن عبدهللا القرعاوي7691******

63.36063.361437/11/043.675جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمنجود حمد محمد الدبيان6312******

60.563.172263.73221436/11/163.325جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80ستارهوزارة الصحةاخصائية تمريضنجود زايد حسن عسيري5427******

74.242.877877.11781437/01/094.645جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمنالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضنجود سعيد محمد االسمري0324******

56.881.572258.45221437/09/042.865جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضنجود سليمان فدغاش الرويلي0178******

57.281.561158.84111437/09/062.915جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضنجود فالح بن رباح المطيري2030******

73.12073.121437/11/224.575جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضنجيبه باقر بن احمد السعيدي1953******

66.569.5576.111433/09/083.995كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضنجيبه كامل بن هاشم الشاخوري2668******

56.963.3560.311436/10/141.874جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنداء احمد محمدحسن زمزمي9576******

68.165.6573.811435/08/204.145جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمندى ابراهيم صالح بن مرضاح8252******

64.42662.1566.57661437/05/203.795كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضندى حمدان حسن قامشي6546******

68.81.572270.37221437/09/044.25جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضندى صديق علي طبيقي6414******

56.8056.81437/09/252.855جامعة القصيمالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمندى طالل عبدالحميد الحربي9237******

68.37347.311175.68451434/10/214.165جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضندى عبدهللا بن حسن آل مرهون8137******

60.48060.481438/04/283.315جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضندى محمد احمد قريشي5420******

60.64060.641437/11/273.335كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80دفاقوزارة الصحةاخصائية تمريضندى محمد جابر حقوي7038******

57.68057.681437/09/252.965جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمندى محمد راجي الردادي9020******

67.841.572269.41221437/09/044.115جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضندى مدهللا عطيه الرويلي4556******

75.52075.521438/03/293.724جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضندى مسفر غرم هللا الزهراني0165******

67.4134067.41341437/10/264.075جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمنرجس احمد بن عبدالمجيد الشيخ جعفر7156******

65.493411.461176.95451432/09/243.895جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضنرجس حسن بن حمزه المعبر8982******

69.443.516772.95671436/09/144.265كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضنرجس راضي بن كاظم المطاوعه5122******

63.12063.121437/10/263.645جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86ابقيقوزارة الصحةطبيب مقيمنرجس علي بن حسن آل ربح1124******

74.72074.721437/11/154.675جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضنرجس معتوق عبدالحي الجويعدي9379******

78.726.683385.40331435/02/144.925االكاديمية الدولية للعلوم الصحية  دبلوم ثالث سنوات بعدالثانويةمساعد طبيب أسنان79بريدهالخدمات الطبية بوزارة الداخليةمساعدة طبيب اسناننرجس يعقوب بن حبيب المبارك6849******

71.361.572272.93221437/09/044.445جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضنزهه عبدالوهاب ناصر السلولي1588******

74.88074.881437/10/264.685جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمنزيهه بنت علي بن حبيب النويصر6266******

48.882068.881424/07/0161.1100جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنسرين عيسى محمد عقيلي7440******

57.448.633366.07331434/02/232.935كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضنسرين مسعود عبدهللا اليامي9463******

58.083.944462.02441436/06/273.015جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضنسيبه طاهر حمود صميلي4690******

69.443.344472.78441436/10/154.265جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمنسيم محمدرضاء بن محمد علي العلي4131******

57.92057.921438/04/062.995جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضنشميه راكي غرابان الرويلي8681******

53.33341.533354.86671437/09/112.55جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80دقلهوزارة الصحةاخصائية تمريضنعمه محمد بن حميدي العتيبي3391******

57.2817.905675.18561429/07/042.915جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضنعيمه محمد حسن حوري0355******

73.28073.281437/11/074.585جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضنهاد محمد علي الجهني6757******

76.162.772278.93221437/01/284.765كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضنهال مجزي جزاء الحربي0412******

70.41.672272.07221437/08/163.354جامعة الطائفالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضنهال محمدأمين مقصود عالم2771******

72.8072.81437/11/084.555جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضنهى احمد محمد شكر4514******
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70.6134070.61341437/12/024.375كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضنهى سعد سالم الجهني5831******

74.243.511177.75111436/09/154.645كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننهى فؤاد علي القاضي7780******

64.26661.572265.83881437/09/042.7754جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80طابهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوار فائد شلش الشمري0972******

59.761.572261.33221437/09/043.225جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضنواره محيل االسمر الرويلي3688******

70.723.472274.19221436/09/224.385جامعة سلمان بن عبدالعزيزالبكالوريوسعلوم التمريض80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال احمد بن جبران خرمي5677******

62.72062.721437/10/263.595جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنوال اسماعيل بن يوسف منصوري1197******

65.81343.133368.94671436/11/233.925كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال حسن سهل عيبان9153******

71.8934071.89341438/06/024.495 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80الخرجوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال حمد سعيد العاطفي3903******

57.1442.288959.43291437/04/251.8934جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80موققوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال ذياب محمد الشمري3468******

66.45343.338969.79231436/10/163.985جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86دفاقوزارة الصحةطبيب مقيمنوال رده مساعد المقاطي2719******

67.6266067.62661437/12/254.095جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80العشاشوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال سليمان سالم البلوي1451******

72.323.666775.98671436/08/174.525كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال عايض سمار المطيري3092******

58.32058.321437/09/253.045كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80شويهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال عواد عبدهللا العنزي7416******

760761438/04/264.755كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضنوال محمد قصير متنبك6834******

66.9866066.98661438/01/054.035جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80البيضاءوزارة الصحةاخصائية تمريضنوال يحي حسن عسيري4645******

66.24066.241437/10/253.965كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمنور انور بن سعيد الخميس8868******

66.02663.305669.33221436/10/223.945كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضنور شاكر بن عبدالكريم الصائغ0324******

58.4058.41437/10/253.055كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمنور صالح بن سعيد الحربي0568******

59.528.633368.15331434/02/233.195كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفالخدمات الطبية بوزارة الداخليةاخصائية تمريضنور علي بن حسن الوحيد9628******

58.647.461166.10111434/09/243.085جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنور عمر محمد بامحمد4776******

56.8056.81437/12/252.855جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80السليمانيةوزارة الصحةاخصائية تمريضنور فالح عبيد العنزي0355******

59.12059.121437/10/262.144جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنور مجدى رشاد زبيدي2329******

55.68055.681438/04/062.725جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضنور ملوح محمد الكويكبي6678******

71.46663.194474.6611436/11/124.455جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضنور ميثم بن ناصر األحمد5036******

69.22661.561170.78771437/09/064.245جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضنورا حسين مبارك الضويلع6399******

73.44073.441437/10/263.594جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنورا هاني بن عبدهللا مليح7526******

60.723.5564.271436/09/083.345جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره بديع حيدر الشهراني2784******

59.6059.61437/12/282.24جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنوره حسن بن احمد العيسى2119******

70.72070.721437/11/274.385جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80خيبروزارة الصحةاخصائية تمريضنوره رابح بن ماهل المحمدي5950******

54.42.316756.71671437/04/202.65جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره عبدالرحمن بن فالح الشهراني8822******

69.86662.772272.63881437/01/284.35كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره عبدالرزاق جواد حمزه4156******

67.41347.233374.64671434/11/054.075كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمنوره عبدالعزيز علي مطر9377******

63.84063.841437/10/262.734جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنوره عبدالوهاب بن احمد ابابطين3538******

66.1334066.13341437/10/263.955جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمنوره عبيد بن بريكان العتيبي7262******

71.041.561172.60111437/09/064.415جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره علي سعد البيشي5932******

70.084.105674.18561436/05/284.325كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره علي محمد النخلي2058******

79.521.561181.08111437/09/064.975جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80تميروزارة الصحةاخصائية تمريضنوره عمر حسن حكومي6524******

60.563.605664.16561436/08/283.325جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره عمير محمد الشهري8913******

65.4934065.49341437/12/293.895كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80هباوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره عوض بن احمد الجهني3917******

66.562.133368.69331437/05/233.995كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره عوض نافل الحربي4920******

67.2067.21437/10/254.055كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمنوره غالب شريده الرويلي9149******

75.363.327878.68781436/10/184.715جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره قاسم محمود النخلي1221******

57.64.033361.63331436/06/111.954جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمنوره محسن احمد الزهراني5774******
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64.85341.561166.41451437/09/063.835جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره محمد بن حزام البيشي1891******

70.18662.516772.70331437/03/144.335كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره محمد بن حسين الطريفي7235******

62.563.522266.08221436/09/133.575جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمنوره محمد بن عبدالرحمن الوكيل0555******

62.16062.161437/10/262.524جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمنوره محمد بن عبدهللا الصالح4293******

69.33341.561170.89451437/09/064.255جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره محمد عبدهللا الحارثي9096******

65.921.622267.54221437/08/253.935جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره مطلق حماد العطوي8494******

55.363.694459.05441436/08/122.695جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80االفالجوزارة الصحةاخصائية تمريضنوره معيض بن عايض المطيري1063******

58.4058.41437/10/263.055جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالطب البشري 86عرعروزارة الصحةطبيب مقيمنوره مقبل هجاج الحنيني2569******

69.33347.644476.97781434/08/214.255كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الخشيبيوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننوره ملفي عبدالعزيز الجاسر3205******

78.243.138981.37891436/11/224.895جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80باللسمروزارة الصحةاخصائية تمريضنوره ناصر محمد ال سرور2004******

684.033372.03331436/06/1185100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86تبوكوزارة الصحةطبيب مقيمنوره وليد محمد المسلماني5261******

57.92057.921438/05/012.995جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المليحه الطويلهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوري مرزوق بن مطلق العتيبي2596******

61.04061.041438/04/133.385جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف جازم فتال الرويلي1791******

74.88074.881437/11/274.685كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف سالم بريك القرشي3405******

55.46662.844458.3111437/01/152.75جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف سعد بن سعيد عبدهللا3759******

63.283.516766.79671436/09/143.665جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمنوف سليمان عبدالرحمن الراشد5283******

66.77343.370.07341436/10/234.015كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف عادل امام بخش السندى9924******

59.84059.841437/12/263.235جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80عفيفوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف عوض بن فالح العتيبي1758******

641.577865.57781437/09/033.755جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80حفر الباطنوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف عيد بجاد المطيري9788******

59.2961.572260.86821437/09/042.1624جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف فالح عوض الشمري5954******

76.32076.321437/09/244.775جامعة الملك سعودالبكالوريوسطب األسنان 86البدائعوزارة الصحةطبيب مقيم اسناننوف محمد علي الشريان3448******

73.12073.121437/10/254.575كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86عسفانوزارة الصحةطبيب مقيمنوف ناصر سالم البلوي7880******

75.844.461180.30111436/03/244.745جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضنوف ياسين بن سليم العوفي0219******

59.72059.721438/04/212.2154جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضنوير ساير مقبل الشمري7562******

62.64062.641438/04/103.585جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضنوير مهلي حالن الرويلي1117******

57.043.627860.66781436/08/242.885جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80المصلوموزارة الصحةاخصائية تمريضنيفا فالج سعد الشيباني7476******

68.58662.311170.89771437/04/214.185كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر احمد ابن عبدهللا الدوسري9243******

70.08070.081437/12/244.325جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر سعد فايز الجهني5077******

66.77343.166769.94011436/11/174.015جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر عبدهللا علي العوفي6950******

61.843.172265.01221436/11/163.485جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر على محمد عسيري1654******

73.121.561174.68111437/09/064.575جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر محمد ناصر الماجد5295******

68.83.3572.151436/10/144.25جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الحناكيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهاجر مناور حضاض المطيري3013******

73.447.794481.23441434/07/244.595جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالصيدلة 83جازانالخدمات الطبية بوزارة الداخليةصيدلىهاله ابراهيم شاذلي النزاوي0293******

55.104055.1041437/12/2968.88100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهاله احمد بن صالح الفرج9954******

69.123.344472.46441436/10/153.234جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهاله عدنان بن عبدالحي مصلي3237******

74.45.111179.51111435/11/274.655كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهائله معتوق دخيل المالكي5242******

71.7866071.78661437/10/264.485جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهبه بنت احمد بن عبدهللا السبيعي3768******

70.2934070.29341437/10/264.345جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86عنكوزارة الصحةطبيب مقيمهبه بنت عزيز بن علي الصفار7477******

69.123.305672.42561436/10/224.235كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهبه بنت فيصل بن عبدهللا العنزي2290******

65.49343.172268.66561436/11/163.895كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهبه بنت محمد بن عبدالروؤف صالح5554******

62.56062.561437/10/273.575جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهبه خالد بن عامر مطيوري4930******

64.10663.5567.65661436/09/083.765جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهبه شبنان ناصر الصخيف1726******

63.443.522266.96221436/09/133.685جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86المدينةالمنورةوزارة الصحةطبيب مقيمهبه عبدالعزيز علي نواز0709******
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66.563.305669.86561436/10/223.995كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضهبه علي بن جواد الحسن8991******

74.56074.561437/12/024.665جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضهبه علي بن حسن المبارك1123******

70.2934070.29341437/11/124.345جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهبه عيسى حامد البلوي4512******

72.321.627873.94781437/08/244.525جامعة الملك خالدالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86الطوالوزارة الصحةطبيب مقيم اسنانهبه فهد بن عبدهللا آل دليه4687******

64.325.469.721435/10/052.784جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهبه ناصر بن محمد االندنوسي6117******

5216.572268.57221430/03/0465100جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمهبه يوسف محمد بن اسحاق7803******

69.97343.344473.31781436/10/154.315جامعة الملك فيصلالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهدايه بنت جواد بن سلمان المسعود4622******

60.7211.588972.30891432/09/013.345جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهدايه عبدالباسط محمد قرقنى بخارى5474******

53.33343.857.13341436/07/232.55جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهدايه عبدهللا على العتيبي1610******

58.32058.321437/09/253.045جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهدى حسن بن مهدي آل درويش6106******

57.84057.841437/12/292.985كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى زايد الفي الرشيدي6399******

76.64076.641437/11/114.795جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى سعود بن مبحل العنزي7502******

69.441.572271.01221437/09/044.265جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80المزاحميهوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى سعيد علي الشهراني9269******

69.01341.572270.58561437/09/044.225جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى سيف راجح االكلبي8409******

69.3334069.33341437/10/174.255كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهدى عبدالقادر عمر تركستاني6811******

74.43.327877.72781436/10/184.655جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى على احمد حدادي8678******

58.32058.321437/12/293.045جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمهدى على محمد صم4280******

73.76073.761438/05/284.615جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80بالد رجال المعوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى علي ابراهيم عسيري5674******

63.687.511171.19111434/09/153.715كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى علي ظافر الشهري4104******

52.16052.161438/05/122.395جامعة نجرانالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى علي يحي فقيهي1021******

65.4934065.49341437/10/183.895كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى فالح بن محمد األصيل7110******

61.8241.572263.39621437/09/042.4784جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى فالح مناور الجهني1994******

71.044.172275.21221436/05/164.415جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى مبارك بن سعد الزهراني0481******

71.46664.105675.57221436/05/284.455كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى ناصر بن زويد الحربي8759******

75.52075.521437/12/304.725كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهدى هاشم بكر الهوسه5171******

73.443.376.741436/10/234.595كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهديل عبدهللا احمد باهميم8256******

61.36061.361437/11/283.425كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80دفاقوزارة الصحةاخصائية تمريضهديل علي صالح الزهراني5266******

64.85343.666768.52011436/08/173.835جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهديل فهد عبدهللا الجهني3267******

50.986611.588962.57551432/09/012.285جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيمهديل محمد حسنى محجوب5805******

62.44.105666.50561436/05/283.555كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهديل نواف فرحان الشمري3201******

66.13342.366768.50011437/04/113.955جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهديه حسن علي والبي7774******

59.2814.383373.66331431/04/083.165جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهديه صالح عبدالمطلب الخيبري8398******

53.86662.133355.99991437/05/232.555جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86خليصوزارة الصحةطبيب مقيمهال عبدهللا بن حسين الهذلي9231******

60.72060.721438/01/033.345 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهالء مطلق ابراهيم العتيبي0753******

74.41.572275.97221437/09/044.655جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضهالله مناور مخلف الشمري3293******

60.08060.081437/11/123.265جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تيماءوزارة الصحةاخصائية تمريضهله عبيد كريم العنزي3684******

63.484.538968.01891436/03/102.6854جامعة حائلالبكالوريوسالتمريض 80العشوزارة الصحةاخصائية تمريضهله مفضي مرشود الرمالي0930******

66.24066.241437/10/263.965جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيمهناء ابراهيم بن عبدهللا الشويخات5645******

59.68.205667.80561434/05/103.25جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء ابراهيم منصور عطيه3136******

63.84063.841438/04/143.735جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء احمد علي معافا6053******

61.123.477864.59781436/09/213.395جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء الريض حوس الرويلي3601******

71.78662.772274.55881437/01/284.485كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء باخت حامد اللهيبي2623******

67.21.572268.77221437/09/044.055جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء جابر متحان الرويلي7546******
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67.22.1569.351437/05/204.055كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء حسن احمد شراحيلي2379******

77.44077.441437/11/124.845جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80العالوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء سالم عوده البلوي2334******

58.082.338960.41891437/04/163.015جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء صياح غضبان العنزي3845******

68.26661.572269.83881437/09/044.155جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80صامطهوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء علي حسن غروي5079******

66.34663.866770.21331436/07/113.975كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريضالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء علي عبدالرحمن القرني9947******

72.323.116775.43671436/11/264.525كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الخبروزارة الصحةاخصائية تمريضهناء غسان بن جعفر العبدهللا9745******

70.82661.572272.39881437/09/044.395جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80قاراوزارة الصحةاخصائية تمريضهناء فالح جريم الرويلي2557******

74.88074.881437/11/294.685جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهنادى عواد سالم الجهني7853******

53.6534053.65341438/05/252.535جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهنادي خبزان حسن الشمراني6232******

73.62.772276.37221437/01/284.65كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهنادي زيد دخيل الشريمي6034******

58.2411.244469.48441432/11/033.035كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهنادي محمد عبدهللا مكاوي9514******

71.25342.622273.87561437/02/254.435جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهند تركي بن فيحان المطيري7381******

70.08070.081438/05/244.325 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80الشديدهوزارة الصحةاخصائية تمريضهند جابر عيسى مباركي4398******

55.043.6558.691436/08/202.665جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهند حسن يحي الحازمي3882******

67.849.677.441433/08/294.115كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيمهند حلمي صدقه سندي4451******

70.41.716772.11671437/08/084.355كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهند زكريا بن عمر برناوي3355******

64.32064.321437/10/253.785كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهند سجدي ابن تراحيب العتيبي1590******

63.76063.761437/12/253.725جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضهند سعيد دوجان الرويلي1576******

73.6073.61437/12/284.65جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهند صالح محمد الحربي6721******

65.61.561167.16111437/09/063.95جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضهند ظافر عايض العمري9754******

68.16068.161437/11/084.145جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المهدوزارة الصحةاخصائية تمريضهند عبدهللا فالح البلوي2883******

65.921.572267.49221437/09/043.935جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضهند فالح محمد القحطاني2473******

64.1066064.10661437/10/253.765كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86ثقيفوزارة الصحةطبيب مقيمهند مبارك محمد القحطاني7015******

59.36059.361437/12/253.175جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضهند مثقال بن مصارع العنزي2410******

77.123.327880.44781436/10/184.825جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضهند محمد عثمان الخيبري2355******

70.083.138973.21891436/11/224.325جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80المجاردهوزارة الصحةاخصائية تمريضهند محمد غيثان الشهري4464******

70.4070.41438/06/034.355جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضهند محمد يحي الشهراني9004******

66.13341.572267.70561437/09/043.955جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهند مدوخ بن علوي العتيبي0247******

67.84067.841438/04/144.115جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضهند موسي الحق دالك1294******

73.04073.041437/09/243.5654جامعة حائلالبكالوريوسالطب البشري 86حائلوزارة الصحةطبيب مقيمهند نايف مهيلب الشمري7919******

50.9043.172254.07621436/11/1663.63100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيمهنوف عبدهللا بن احمد آل ابوعبدهللا1865******

73.924.005677.92561436/06/164.625كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضهنوف عوده سعد الحويطي6423******

59.762079.761427/07/223.225جامعة الملك سعودالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهنيه راجي بن فالج العنزي2095******

71.7866071.78661437/10/234.485جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضهويدا علي عبدالرحمن الرفاعي7459******

54.8266054.82661438/06/032.645 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80مقابلوزارة الصحةاخصائية تمريضهيا تركي ظافر البيشي8955******

71.041.561172.60111437/09/064.415جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80ابهاوزارة الصحةاخصائية تمريضهيا عايض حويزي آل سويدان4839******

59.84059.841438/02/153.235جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضهيا كنيدر سمر الرويلي0941******

60.643.472264.11221436/09/223.335جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء سالم بن مذكر الشهراني2309******

69.65345.372275.02561435/10/104.285كلية بريدة األهليةالبكالوريوسالتمريض 80بريدهوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء سالم معلث الحربي5687******

64.85343.5568.40341436/09/083.835جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80الباحهوزارة الصحةاخصائية تمريضهياء محمد عبيد االكلبي6991******

63.281.572264.85221437/09/043.665جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضهيام عبدهللا جريد العنزي3439******

60.64060.641437/10/283.335جامعة الملك خالدالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضهيام محمد يحي عسيري6103******

56.81.572258.37221437/09/042.855جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضهيام منصور القوضي الرويلي9449******
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75.36075.361437/09/254.715كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسطب وجراحة الفم واالسنان86عقله الصقوروزارة الصحةطبيب مقيم اسنانهيفاء خالد سليمان بن دايل0651******

64.325.427869.74781435/09/303.785جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضهيفاء سويلم غالي البالدي2878******

65.3866065.38661437/11/273.885جامعة القصيمالبكالوريوسالتمريض 80المليداءوزارة الصحةاخصائية تمريضهيفاء عبدالعزيز بن محمد القوبع5116******

60.8060.81437/11/293.355جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضهيفاء فرحان عايد العنزي4326******

64.64064.641437/10/263.815جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمهيله حسن حنش القرني8383******

74.88074.881438/01/254.685جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضهيله دليم خازن العنزي5806******

56.881.555658.43561437/09/072.865جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضواديه احمد محمد يحي1800******

68.162.516770.67671437/03/144.145كلية سعد األهليةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان احمد بن عباس المدرهم8066******

59.36059.361437/10/203.175 جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز البكالوريوسعلوم التمريض80علباءوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان دبيس منير العتيبي0774******

65.0666065.06661437/10/262.854جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموجدان زيد بن احمد مكين9231******

60.241.622261.86221437/08/253.285جامعة تبوكالبكالوريوسالتمريض 80الوجهوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان سعد محمد البلوي7165******

70.82661.772.52661437/08/113.394جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80بلجرشىوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان صالح ابن سعيد الغامدي0932******

78.72078.721437/12/284.925جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان عبدالحي يوسف كاجه5873******

69.8666069.86661437/09/254.35كلية الرياض لطب األسنان و الصيدلةالبكالوريوسعلوم التمريض80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان عبدهللا بن محمد آل مطر0897******

55.1466055.14661438/04/172.675جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان علي الطرقي العازمي8853******

63.362.544465.90441437/03/093.675جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان غازي بن حريميس الزيادي0873******

56.48056.481438/04/212.815جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان مثقال حسن البيشي4831******

69.44069.441437/11/274.265كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان محمد عمر شافعي6265******

64.4266064.42661437/11/123.795جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضوجدان محمد محارب الجهني1050******

73.6073.61437/11/294.65جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضوجود جابر حماد السحيمي4501******

64.53342.333366.86671437/04/173.85جامعة بيشةالبكالوريوسالتمريض 80نجرانوزارة الصحةاخصائية تمريضود محمد علي معيض5308******

68.26662.977871.24441436/12/214.155كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80القرياتوزارة الصحةاخصائية تمريضود مهلي شمالن الرويلي1920******

61.525.466.921435/10/052.444جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمود وحيد بن ابراهيم حجازى5097******

66.45345.471.85341435/10/052.984جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمود يحى بن حامد ياسين8135******

71.46665.111176.57771435/11/274.455كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80الرياضوزارة الصحةاخصائية تمريضوداد خلف ابن مطني العنزي0134******

71.043.3574.391436/10/143.414جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيموداد صالح ضيف هللا العتيبي3214******

58.88058.881437/11/083.115جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المحفروزارة الصحةاخصائية تمريضوداد عبدهللا رحيل الرشيدي8522******

77.76077.761437/12/284.865جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80ينبعوزارة الصحةاخصائية تمريضوداد عطيه عطاهللا الجهني1202******

73.122.516775.63671437/03/144.575كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضوديعه بنت صالح بن منصور الخميري8128******

63.1216.183379.30331430/05/143.645جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80الدماموزارة الصحةاخصائية تمريضوديعه شبر بن محمد المقبل5857******

61.92061.921437/10/253.495جامعة جازانالبكالوريوسالطب البشري 86جازانوزارة الصحةطبيب مقيمورده احمد حسين القاضي1568******

64.2134064.21341437/11/123.775جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80تبوكوزارة الصحةاخصائية تمريضورده سويلم سالم البلوي4810******

76.48076.481437/11/294.785جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضورده طالع مرزوق العمري9515******

71.363.344474.70441436/10/153.444جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيمورود عبدالعزيز بن سعيد العديني7548******

59.68059.681437/11/073.215كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنيةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيمورود محمد سالم الحارثي4871******

56.24056.241437/09/252.785جامعة طيبةالبكالوريوسالطب البشري 86الزايديهوزارة الصحةطبيب مقيموسام بنت علي بن سالم السيهاتي9064******

70.1866070.18661437/11/134.335جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضوسميه فهد مبارك القحطاني4336******

65.923.627869.54781436/08/243.935جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80دومه الجندلوزارة الصحةاخصائية تمريضوضحاء حبيب صالح الشمري4456******

63.443.111166.55111436/11/273.685جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضوعد حماد بن رغيان العنزي8552******

63.76063.761438/04/063.725جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طريفوزارة الصحةاخصائية تمريضوعد قاسم بن محمد الحازمي6255******

77.922.383380.30331437/04/084.875جامعة المجمعةالبكالوريوسعلوم التمريض80تميروزارة الصحةاخصائية تمريضوعد مارق بن صقر المطيري9086******

57.2057.21438/04/172.95جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضوعد متروك بن عوض الرويلي1912******

56.24056.241437/12/252.785جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضوعد مفلح القرى الرويلي9205******
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65.3866065.38661437/10/252.884جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموعد يحى بن حامد ياسين1204******

57.92057.921437/11/012.995كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86ينبعوزارة الصحةطبيب مقيموفاء حمد محمد االمير8604******

60.885.111165.99111435/11/273.365كلية الفارابي األهليةالبكالوريوسالتمريض 80هباوزارة الصحةاخصائية تمريضوفاء سليمان عتيق الجهني5912******

58.72058.721438/05/183.095جامعة شقراءالبكالوريوسعلوم التمريض80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضوفاء صالح بن حمود العتيبي4109******

72.167.461179.62111434/09/244.515جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86جدهوزارة الصحةطبيب مقيموفاء عطيه عطيه هللا الساطي0477******

73.44073.441437/11/294.595جامعة طيبةالبكالوريوسالتمريض 80المدينةالمنورةوزارة الصحةاخصائية تمريضوفاء عواد عواده الجهني3970******

61.8721.572263.44421437/09/042.4844جامعة حائلالبكالوريوسعلوم التمريض80حائلوزارة الصحةاخصائية تمريضوفاء غازي فهد الشمري5130******

57.12057.121438/05/042.895جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86القنفذهوزارة الصحةطبيب مقيموالء ابراهيم احمد عسيري5140******

59.5843.511163.09511436/09/1574.48100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيموالء بنت توفيق بن معتوق البدي5931******

63.28063.281437/10/263.665جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86االحساءوزارة الصحةطبيب مقيموالء بنت حسين بن احمد الجميعي3633******

64.326.433370.75331435/03/293.785كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالتمريض 80مكةالمكرمةوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء حسن بن عالهللا احمد9193******

64.96064.961437/10/263.845جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86الرياضوزارة الصحةطبيب مقيموالء صالح محمد النخلي7949******

68.58662.766771.35331437/01/294.185كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء عباس بن علي آل فاضل1764******

68.83.344472.14441436/10/154.25جامعة الدمامالبكالوريوسالطب البشري 86الدماموزارة الصحةطبيب مقيموالء عبدالجليل عبدهللا الخليفه2494******

68.69343.194471.88781436/11/124.195جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء عبدالعزيز بن ابراهيم الحواج0047******

63.6063.61437/11/223.75كلية الريادة للعلوم الصحيةالبكالوريوسعلوم التمريض80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء عبدهللا عبده مدخلي4408******

69.54661.577871.12441437/09/034.275جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء عدنان بن ناصر الهاشم8200******

63.921.765.621437/08/112.744جامعة الباحهالبكالوريوسالتمريض 80الطائفوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء على محمد مجرشي9887******

67.94663.194471.1411436/11/124.125جامعة الدمامالبكالوريوسالتمريض 80االحساءوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء علي بن حسين العلي7337******

63.63.344466.94441436/10/153.75جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86ابهاوزارة الصحةطبيب مقيموالء محمد حسن الجرعي2277******

61.841.555663.39561437/09/073.485جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80القويعيهوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء محمد محمد محنشي8731******

76.644.561181.20111436/03/064.795كلية سعد األهليةالبكالوريوسعلوم التمريض80القطيفوزارة الصحةاخصائية تمريضوالء منصور عبدهللا آل سيف6968******

62.56062.561437/11/282.574جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموالء يوسف بن ضياءالدين بخاري0185******

53.65342.366756.02011437/04/112.535جامعة جازانالبكالوريوسالتمريض 80المزيرعهوزارة الصحةاخصائية تمريضوئام علي ابكر خليل6273******

70.9334070.93341437/12/024.45كليات الغد الدولية للعلوم الصحيةالبكالوريوسالتمريض 80صبياءوزارة الصحةاخصائية تمريضوئام محمد حسن الجرعي2285******

67.049.522276.56221433/09/1383.8100جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيموئام نبيل بن جميل قطب4534******

62.72062.721437/10/253.595كلية ابن سينا األهليةالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيميارا رفعت محمدراشد الحربي4106******

66.0266066.02661437/10/263.945جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86خميس  مشيطاالدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةطبيب مقيمياسمين ابراهيم علي حكمي6289******

61.36061.361437/12/253.425جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضياسمين حمود بن حشحوش الشمري8313******

67.41341.572268.98561437/09/044.075جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80الجوفوزارة الصحةاخصائية تمريضياسمين ماضي ملهي الرويلي4340******

56.88056.881437/10/251.864جامعة أم القرىالبكالوريوسالطب البشري 86الطائفوزارة الصحةطبيب مقيمياسمين مقعد سعود الغامدي4153******

63.123.627866.74781436/08/243.645جامعة الجوفالبكالوريوسالتمريض 80طبرجلوزارة الصحةاخصائية تمريضياسمين ناصر بشير الشراري0317******

54.304054.3041437/12/2967.88100مؤسسة تعليمية خارجية البكالوريوسالطب البشري 86النعيريهوزارة الصحةطبيب مقيميثرب عبدهللا بن حسن آل عوجان7510******

58.48.322266.72221434/04/193.055جامعة الملك عبدالعزيزالبكالوريوسالطب البشري 86مكةالمكرمةوزارة الصحةطبيب مقيميسرا يحي عبدالباري بريك1010******

63.283.116766.39671436/11/263.665جامعة الحدود الشماليةالبكالوريوسالتمريض 80عرعروزارة الصحةاخصائية تمريضيسرى ردحه شقان الحازمي5787******

56.08056.081438/05/042.765جامعة الملك خالدالبكالوريوسالطب البشري 86المجاردهوزارة الصحةطبيب مقيميسرى محمد عبدهللا األحمري9463******


