
 

 
 

هـ 1437 لعام شوال شهر خالل التميز مكافأة على الحاصلون  

 4 من 1ص 
 

 اسم الطالب م
الحربي حهيد حهد ابراييو 1  
حهزي حهد حسن احهد 2  
الزغيبي عبدالهحسن بن رضا احهد 3  
الحايطي عبدالعزيز فًاد احهد 4  
الجًني جرٍان  نفضي احهد 5  
الزغيبي نصطفِ درٍيش ارٍُ 6  
العنزي عشَي رٍيشد اسهاء 7  
نسهلي يادي يادي انينة 8  
العهري بالقاسو جابر أحهد 9  

الجزيرُ عبدالهحسن بن نحهد أحهد 10  
الهطَع عبدالهحسن نحهد أحهد 11  
الهالكي ردى احهد أريج 12  
بانٌ أحهد علي أسانة 13  
الحربي جزاء زاحو أنل 14  
الحسين سليهان حسن آنين 15  
الحربي دغيهان حهدي باسو 16  
العنزي  ضَيحي  بندر  بدر 17   
الشراري سالو حاند بندر 18  
اّحهدي حهيد جاسر تًاني 19  
الغاٍي صالح عبدهللا جعفر 20  
الكربي نبارك سعيد جهعان 21  
السَيطي ابراييو عبدالرحهن حاتو 22  
السَيطي ابراييو عبدالرحهن حاتو 23  
الجًني سليهان عبدهللا حاتو 24  
قدري جبريل عبدى حسام 25  
الغَاص عبدهللا بن احهد حسن 26  
الغاندي عبدالعزيز عبدهللا حهدى 27  



 

 
 

هـ 1437 لعام شوال شهر خالل التميز مكافأة على الحاصلون  

 4 من 2ص 
 

البقهي دحيو بن فًو حهَد 28  
السليًبي عبداللطيف عبدالخالق خالد 29  
نجرشي احهد بن يحيي خالد 30  
العتيبي نداد شجاع رائد 31  
القارح يحي بن نقبَل رزق 32  
الرشيد صالح ابراييو رشيد 33  
الريس ابراييو عبدالكريو ريس 34  
نحهدصالح عبدالرؤف بن نحهد بن زيير 35  
العايش صالح بن حسين زينب 36  
العيسِ سعد عبدهللا  سارة 37  
الحهاد سعد عبدالعزيز سارى 38  
بالعبيد التَم  عهر سالو 39  
العانر نحهد علي ساني 40  
العتيبي دغلَب عايض سعَد 41  
البخيت عبدالعزيز بخيت سلطان 42  
الهير سلهان نبيل سلهان 43  
العنزي حهيد فرحان شهسٌ 44   
الهصعبي احهد حسين صالح 45  
الرٍيلي يليل عبدهللا  طارق 46  
الهالكي نحهد سعيد طارق 47  
الفقية عثهان خالد طْل 48  
الجابر  نحهد  الرحهن عبد الهجيد عبد 49  
الشهراني نحهد بالقاسو عبدالرحهن 50  
الحهَد عبدالرحهن فًد عبدالرحهن 51  
الخراشي عبدالرحهن نحهد عبدالرحهن 52  
الحَطي عبدالعزيز نحهد عبدالرحهن 53  
شاذلِ نحهد  ننصَر عبدالرحهن 54  
شقرٍن طٌ احهد عبدالرزاق 55  



 

 
 

هـ 1437 لعام شوال شهر خالل التميز مكافأة على الحاصلون  

 4 من 3ص 
 

الهليحي علي احهد عبدالعزيز 56  
الهليحي علي احهد عبدالعزيز 57  
النعهي النعهي نحهد عبدالعزيز 58  
القصير عبدالهحسن عثهان عبدالكريو 59  
نجرشي نحهد  علي عبدالكريو 60  
الشًراني سعيد سعد عبدهللا 61  
حَتان بن عبدالعزيز سعَد عبدهللا 62  
الرٍني عبدهللا صالح عبدهللا 63  
دراج نحهد قاسو عبدهللا 64  
قنَي نحهد بن احهد عبدالَاحد 65  
النخلي عبدالكريو عبدهللا عزيز 66  
الغاندي سعيد علي عزيز 67  
النَيًي علي ابن عبدالباري عصام 68  
النخلي عطيٌ عبدالًادي عطيٌ 69  
عسكر ال نحهد سعيد علي 70  
جعفري حسين غراب عيسِ علي 71  
الرفاع علِ عبدهللا فاطهٌ 72  
الكانلي نحهد احهد فًد 73  
الدٍسري نحهد ضافي فًد 74  
الغاندي عبدالغني رنزي فيصل 75  
النجيو يحيِ نحهد نبارك 76  
السلطان حهد بن احهد نحهد 77  
الراجحي نحهد بن عبدهللا بن نحهد 78  
القحطاني نعتق حسين نحهد 79  
الشًراني سعيد سعد نحهد 80  
الجعيدي عَض سعيد نحهد 81  
قاسو آل احهد عبدهللا نحهد 82  
الدخيل عبدالرحهن بن عبدهللا نحهد 83  



 

 
 

هـ 1437 لعام شوال شهر خالل التميز مكافأة على الحاصلون  

 4 من 4ص 
 

الحهاد ننصَر بن عبدهللا نحهد 84  
البناالصباغ حسين عدنان نحهد 85  
الحازني نحسن عيسِ نحهد 86  
الهطيري عايض نحيا نحهد 87  
الهطيري نحهد ننير نحهد 88  
العهران علي حسين نرتضِ 89  
العسكر عبدهللا بن زيد ننِ 90  
زنانان ال حهد سالو نًدي 91  
نفرح آل علي عبدالرحهن نايف 92  
السلهي نسنع صاطي نَاف 93  
الصبحي رٍيجح علي ٍّء 94  
ابَزنادى حاند عبدالَياب يهام 95  
الصحفي ساعد نزيد يهان 96  

 


