
 

 
 

هـ  1438 لعام القعدة ذو شهر خالل التميز مكافأة على الحاصلون
 

 3 من 1ص 
 

 اسم الطالب م
 ابراٍيً ناصر صيان ال عاىر 1
 احيد سنيان احيد امياحّزي 2
 احيد فيصه بن احيد اىين 3
 احيد ىحيد ىنصّر امعيران 4
 احيد ىناجي عني  سَني 5
 ارِْ درِيش ىصطفٓ امزغيبي 6
 اىين  عبدهللا  صامح  امغاِي 7
 أحيد جابر بامقاسً امعيري 8
 أحيد عّض ىحيد آل دٍّي 9

 أحيد ىحيد بن عبداميحسن امجزيرْ 10
 بدر  بندر  ضّيحي  امعنزي  11
 تركي ىحيد سنييان امجندل 12
 ثاىر عبدهللا سعد امرِيضان 13
 جعفر عبدهللا صامح امغاِي 14
 حاتً عبدامرحين ابراٍيً امسّيطي 15
 حاىد صامح ظافر  امقحطاني 16
 حساو زاٍر حسن امياىي 17
 حسن احيد بن عبدهللا امغّاص 18
 خامد بن صامح بن سامً ال رشُ 19
 خامد جابر ادريس دِيد 20
 خنف عبدهللا خنف امعجيي 21
 رغد عبدامباري ابن عني امنّيَي 22
 ريان عبدامرزاق ىحيد امبحري 23
 زينب عبدهللا عبدامكريً ال اشّيَين 24
 سارٌ عبدامرحين ىسنً  امردادي 25
 سارٌ عبدامرحين ىسنً  امردادي 26
 سعّد جيال بن دٍنّس امخامدي 27
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 3 من 2ص 
 

 طارق اساىُ عبدهللا خياط 28
 طٕل خامد عثيان امفقية 29
 عاىر عبدهللا  نعيان  تركستاني 30
 عائشُ فرحان ىفرح امعتيبي 31
 عبدأمُ ىحيد عبدهللا امسياري 32
 عبدامرحين ىانع عبدامرحين امقحطاني 33
 عبدامعزيز احيد عني امينيحي 34
 عبدامعزيز عني بن احيدحسن فنيبان 35
 عبدامنطيف عبدهللا سامً امشَري 36
 عبدهللا  سّينً دحيٕن امشراري 37
 عبدهللا راضي صياف امبٕدي 38
 عبدهللا ساىي ىحيد امسنّو 39
 عبدهللا كنيفيخ ناصر امَاجري 40
 عبدامينك عبدهللا  عني اميّسفي 41
 عنٓ حاىد بن احيد امعيري 42
 عني  ىحيد سعيد  امقحطاني 43
 عني ىفرح يحي غزِاني 44
 عير حسين عبدامرحيً امسقاف 45
 فاطية حسن عني بّخيسين 46
 فّاز عبدهللا عبدامرحين أسيرْ 47
 قاسً ىصطفي قاسً باغر 48
 ىاجد عني غرو هللا امشَري 49
 ىحيد حّيزي رزن امقحطاني 50
 ىحيد سعد ابراٍيً امعصييي 51
 ىحيد سعيد عّض امجعيدي 52
 ىحيد عبدامعزيز ىحيد امحربي 53
 ىحيد يحي ىحيد ال سعييد 54
 ناصر عبدهللا سنييان امصنيًَ 55
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 3 من 3ص 
 

 ٍناء عبدهللا ىحيدعني حسان 56
 يحي عني ٍادي اثِٕي 57
 يحيٓ ابن عبدهللا ابن ىحيد ال امحّط 58
 يّسف احيد عيسٓ كريري 59

 


