
 

 تخصص العلوم االشعاعية

 المالكي يحيى جبران عبدالرحمن

 حقوي علي أحمد محمد

 حيان أحمد جعفر علي

 التميمي علي سليمان عبدهللا

 المالكي فرحان محمد فرحان

 دغريري هادي علي هادي

 الرشيد علي عيسى محمد

 الجابري حويس ربوع علي

 الغامدي عبدهللا محمد أنور

 المالكي علي احمد فيصل

 الغامدي عبدهللا علي مصلح

 المطيري مناور منور طالل

 المرخان سليمان محمد سليمان

 المالكي عابد عبيد سلطان

 كاملي حسن شوعي محمد

 الدوسري عبدهللا مبارك محمد

 الرجعان حمد عبدهللا هشام

 الغريبي سلمان مصلح محمد

 العتيبي سعدهللا صقر عادل

 المالكي عيضه عبدهللا جمعان

 الحسنيه هادي حسين حمود

 الذيابي نوار مذكر طالل

 مباركي يحي ابراهيم عبداالله

 المطيري هللا دخيل مطر مشاري



 زكري علي محسن عبداهللا

 السلطان عيسى علي عباس

 البناقي عوبان سلمان عطاهللا

 الخديدي محسن سعود جميل

 

 

 تمريض ذكور

 شريفي عبده يحي أحمد

 الفايز عبدهللا ناصر محمد

 طوهري علي حسن يحي

 الوحيمد عبدهللا عبدالغني علي

 قيسي طاهر حسن عبدهللا

 كعبي محمد ابراهيم منصور

 انصيف آل سعيد أحمد سعيد

 السيد الحسن محمد علي حسن

 سيد حسن جابر حسين

 الشمري خلف حميد فيصل

 العسيري عبده إبراهيم يونس

 االسمري يحي مزهر يحيى

 العصيمي حامد عبدهللا تركي

 النخلي عباس علي أحمد

 شراحيلي حسين محمد يحيى

 الزايدي صويلح سلمان محمد

 الشهراني رجاء محمد رجاء

 اليامي صالح منصور فارس

 السلطان احمد علي عيسى



 اللشلش أحمد عبدهللا أحمد

 الرشيدي ذاعر سعود عبدهللا

 الزهراني صالح علي محمد

 العنزي راشد زايد عبدهللا

 الفاضلي رجاء ناصر محمد

 القحطاني محمد جابر عوض

 دلمخ بن مشبب عمرسعيد

 الثقفي عابد حميد رائد

 المطيري مفرج زايد مفرج

 تحيفه احمد محمد عقيل

 القحطاني علي محمد علي

 العنزي سلمان رجاء سلطان

 

 اناث تمريض

 طوهري ابراهيم علي نوره

 البصري مهدي حسن فاطمة

 المصلي احمد جعفر حميدة

 األبوي ابراهيم حسن عفاف

 مشعل آل علي جعفر آسيه

 العفتان حسين سعد روان

 السادة أحمد عدنان زكيه

 حسين آل الرسول رب عبد محمد زهراء

 العيثان محمد طاهر بشاير

 جاسم آل سلمان فتحي حنان

 القحطاني ناصر محمد هدى



 االنصاري عبدهللا خضر امنه

 عطيف يحيى ناصر صالحة

 المسلم حسين عبدهللا مريم

 زهير ال محمد حسن رباب

 الفندي صالح معتوق سوسن

 العيسى احمد مجيد آالء

 الدين زين معتوق علي زينب

 النجراني صالح سالم مي

 السبع خليفه صالح مريم

 الجاسم حسن عبدالهادي حصه

 عسيري عبدهللا محمد صباح

 الحقوي احمد مفرح نجوى

 درويش آل أحمد علي منى

 شلي ال مكي محمد زينب

 هللا لطف أحمد سعيد سكينة

 عسيري علي محمد صفية

 الهاشم علوي دأود فاطمه

 السفياني هللا دخيل عتيق فوزية

 حقوي محمد عبدهللا منال

 القحطاني دليم منير ناظه

 الحماد عمران محمد حوراء

 العنزي خلف رشيد أفراح

 صويمل عبدالكريم علي زهراء

 مجرشي سالم علي صغيره

 العتيبي بخيت عبدهللا شعاع



 شهاب آل أحمد حسين فاطمه

 العيثان محمد طاهر فاطمه

 المحيسن عائش جاسم ليلي

 السالم حسن محمد اميرة

 القحطاني محمد ظافر نوره

 كعشوم ناصر مناجي صالحه

 بومرة أحمد محمد رقيه

 بوموزة عيسى راضي آيات

 بدر ال معتوق علي رقية

 العيافي مبروك عابد ريم

 البيشي مناحي فواز فوزيه

 العيثان معتوق علي غادة

 الرفاعي يحيى علي سلمى

 سياب معتوق حسين زينب

 


