
 

 
 

هـ  1438 لعام شوال شهر خالل التميز مكافأة على الحاصلون
 

 4 من 1ص 
 

 اسم الطالب م
 ابراييو صالح ابراييو الهقاطي 1
 ابراييو علي عبدهللا  الراشد 2
 ابراييو نسفر نبارك الشردان 3
 احْم نحهد علي  القرني  4
 احهد  يَسف احهد الغاندي 5
 احهد عبدالرحهن عبدهللا نحهد 6
 احهد نحهد شَعي ازيبي 7
 احهد نحهد عليثٌ الجًني 8
 احهد نفضي  جرٍان الجًني 9

 ازيار سالو نحهدصالح سندي 10
 اسيل سهير صالح شتيَي 11
 اّء عهر سعيد بادٍيْن 12
 الحارث عبدهللا بن عبدالهحسن الشايب 13
 الحارث عبدهللا بن عبدالهحسن الشايب 14
 انتثال نحهد بن عبدالعزيز الهكتَم 15
 اياد حهد ناصر أبَ ذيب 16
 ايهن فًيد صقر الهخلفي 17
 أحهد سعيد أحهد الزيراني 18
 أحهد نحهد عبدالهحسن الهطَع 19
 أنل زيير بن صالح آل غريب 20
 باسل الكردي سهير العنزي 21
 بدر عارف درزي العردان 22
 بشائر علي نحهد الراشد 23
 بندر غرنان عبدالعزيز  الشًري 24
 تركي احهد سعيد اّحهري 25
 ثرياء علي علي القرني 26
 جَيد حسين بن جَيد الشريبِ 27
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 حسن عشيش نحهد الغاندي 28
 حسين علي نحهد شبير 29
 حهاد نعيَف ابن نعيض العتيبي 30
 حهزى حبيب عهر حبيب هللا 31
 خليل عَاد غهيض الرٍيتعي 32
 دانٌ خالد عبدالهحسن الشريان 33
 رائد سعيد عبدهللا العهري 34
 رائد شجاع نداد العتيبي 35
 سعدٍ الجرفرغد نحهد   36
 رياض بن فًد بن زيد السهاري 37
 ريهٌ عبدالرحهن عبدالهحسن الربيعٌ 38
 زايد نسعد عبد هللا الثقفي 39
 زينب حسين بن صالح العايش 40
 سارى ساني احهد الهغربي 41
 سعَد سعد عبدالرحهن الهرعبٌ 42
 سعَد عايض دغلَب العتيبي 43
 سلهان حهاد عايد الهطيري 44
 سلهان نبيل سلهان الهير 45
 صالح عبدالقادر صالح الطَيرب 46
 صْح حسن بن احهد اليحياٍي 47
 طْل نهدٍح نحهد الشهري 48
 عادل نحهد عطيٌ الزيراني 49
 عبدالرحهن  ديش نحهد الديش 50
 عبدالرحهن  سليو دحيو الهطيري 51
 عبدالرحهن عبدالرزاق فًد الراشد 52
 عبدالرحهن فًد عبدالرحهن الحهَد 53
 عبدالرحهن نحهد ساندٍ نال 54
 عبدالرحهن نحهد عايض القرني 55
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 عبدالرحهن نصطفِ حسن الرحيهي 56
 عبدالعزيز  نحهد عبدالعزيز الناجو 57
 عبدالعزيز ضَيحي بن فنيطل العنزي 58
 عبدالعزيز عبدالكريو سعد الدحَم 59
 عبدالعزيز عبدالَياب احهد تنكر 60
 عبدالعزيز نحهد النعهي النعهي 61
 عبدهللا نحهد عبدهللا الخزيو 62
 عبدهللا نحهد ٍصل  الحربي 63
 عبدهللا نعيض  سعيد الزيراني 64
 عبدهللا يحي نحهد حهدي 65
 عبدالَاحد احهد بن نحهد قنَي 66
 عزيز علي سعيد الغاندي 67
 عصام عبدالباري ابن علي النَيًي 68
 علِ بن خالد بن علي سابق 69
 علي  عبدالرزاق  جابر  العتيبي 70
 علي صالح عايض القحطاني 71
 عهار نشَح سعد الهشَح 72
 عهر سعد سعيد القرني 73
 فايز عبدهللا فايز الشًري 74
 فايز فاضل بن شعيبي العقيدي 75
 فيصل حهَد نحهد الهزيني 76
 فيصل ننصَر عبداللطيف القشعو 77
 قاسو نحهد عياش دبيع 78
 ناجد ناصر عالي الرشيدي 79
 نحهد حجاج فرحان الشهري 80
 نحهد حهد نحهد التَيجري 81
 نحهد خالد عبدالعزيز الدخيل 82
 نحهد سعد سيف السًلي 83
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 نحهد عايش عَض الرشيدي 84
 نحهد عبدالرحهن  نحهدصالح الخزاني 85
 نحهد عبدهللا نشبب القحطاني 86
 نحهد علي أحهد الَليدي 87
 نرٍُ يَسف علي ال احهد 88
 نعاذ بن احهد بن حهد اليحياء 89
 نْك طاير أحهد كردي 90
 ناصر إبراييو ناصر الدعجان 91
 ياجر سعد علي القرني 92
 يشام خالد صالح الدريَيش 93
 يْل يحي صالح العبيلي 94
 ٍليد احهد علي الغاندي 95
 ٍليد نحهد سعَد الشهري 96
 ياسر  سلطان صالح  الدٍسري 97
 يعقَب ناصر عبدالرحهن الدريَيش 98
 يهام عبدالَياب حاند ابَزنادى 99

 يهان نزيد ساعد الصحفي 100
 


