
 

 
 

 هـ 4110لعام األول ربيع شهر  خالل التميزمكافأة على  الحاصلون
 فصول سابقة خالل هذا الشهر /في حال تكرار اإلسم فيعني هذا  أن المبتعث تقدم بطلب مكافأة التميز عن فصل 

 

 5 من 1ص 
 

 اسم الطالب م
الحربي دخيل خلف ابراهيم 1  
الحبيشي عوده سويلم اروى 2  
العقيلي احميد زياد اريج 3  
العيدي العزيز عبد براهيم اسماء 4  
شتيوي صالح سمير اسيل 5  
الفهمي عليان عابد افراح 6  
الشريف الحسن عبدهللا اميره 7  
الغاوي  صالح  عبدهللا  امين 8  
الغميطي احمد بن عبدهللا  أفراح 9  

البوعلي محمد علي آمنه 10  
الصيعري محمد عمر بدر 11  
رافع علي بن محمد بدر 12  
العمراني  سالم عوده بدور 13  
الغامدي محمد عشيش حسن 14  
العمران احمد علي حسن 15  
عسيري علي محمد حسين 16  
الحازمي  محمد ناصر حمود 17  
المطيري هللا  ضيف بندر خالد 18  
البشري حمدان محمد خالد 19  
حمدي علي محمد خالد 20  
اليامي صالح علي خرصان 21  
الغامدي احمد  وقيت خلف 22  
اليوبي عطيان  عبيد خلود 23  
االمام يوسف  محمد  داليه 24  
البشر حسن عبدالرحمن ريم 25  
الربيعه عبدالمحسن عبدالرحمن ريمه 26  
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 5 من 2ص 
 

الشخص الرضا  عبدرب بن صادق زهراء 27  
بوحليقة عمران ابراهيم زينب 28  
الرسول آلعبدرب علي بن جعفر زينب 29  
اشويهين ال عبدالكريم عبدهللا زينب 30  
باعثمان سالم عثمان سالم 31  
الحربي عوده سالم سامي 32  
مسرع ال جبران  هللا ضيف سامي 33  
العنزي خلف محمد سميه 34  
شتيوي صالح سمير صالح 35  
الحربي حمدان بن هليل صالح 36  
عباس ال محمد يحي صالح 37  
الشمري علي بن شتيوي بن صياح 38  
الصاعدي نغيمش بن بختي هللا  ضيف 39  
مبارك الشيخ آل مبارك  عبدالحميد  عاصم 40  
القرني عايض بن سعد عايض 41  
العمري صالح سلطان  الرحمن عبد 42  
الدهش محمد دهش  عبدالرحمن 43  
الصيعرى علي عبدهللا عبدالرحمن 44  
اليوسف يوسف عبدهللا عبدالرحمن 45  
الدريبي علي محمد عبدالرحمن 46  
الناجم عبدالعزيز محمد  عبدالعزيز 47  
االحمدي عبدالرحمن جمال عبدالعزيز 48  
الغامدي عبدالعزيز خالد عبدالعزيز 49  
باتى رمضان صدقه عبدالعزيز 50  
كردي حسين عادل عبدالعزيز 51  
المرس عبدالقادر محمد عبدالقادر 52  
الدوسري عبدهللا إبراهيم  عبدهللا 53  
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 5 من 3ص 
 

السرحاني عبدهللا سعد  عبدهللا 54  
الشراري دحيالن لمسوي  عبدهللا 55  
الشراري دحيالن سويلم  عبدهللا 56  
الطليحي محمد بن ابراهيم عبدهللا 57  
البكري عبدهللا علي عبدهللا 58  
الشريف شرف غالب عبدهللا 59  
الهاجري ناصر كليفيخ عبدهللا 60  
الصاعدي حمد محمد عبدهللا 61  
المزروع علي مزروع عبدهللا 62  
النويهي علي ابن عبدالباري عصام 63  
سابق علي خالد على 64  
الزهراني رافع رشاش علي 65  
الشهري محمد عبدالرحمن علي 66  
الشهري سعيد محمد علي 67  
الخثعمي  عدالن محمد علي 68  
الغامدي عبدالعزير احمد عماد 69  
الظاهرى صالح هانى غسان 70  
الشهري سعد علي فايز 71  
الغامدي علي  عبدهللا فهد 72  
عثمان محمد اسعد فيصل 73  
المنعمى صالح فهد فيصل 74  
القشعم عبداللطيف منصور فيصل 75  
دبيع عياش محمد قاسم 76  
كنبايتي باقر حسين ماجد 77  
الوتير عبدهللا متعب ماجد 78  
لؤي سلطان نايف ماجد 79  
عسيري يحى معمس ماجده 80  
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 5 من 4ص 
 

شويالن محمد  احمد  مازن 81  
اليامي محمد علي مانع 82  
االحمري عايض سعد  متعب 83  
عطار عمر بن وان مر مجد 84  
اكرام محمدمحمد بن عبدالعزيز بن محمد 85  
القحطاني سعيد جبران محمد 86  
الدبيخي محمد جمال محمد 87  
الدين فتح خمجان حسن محمد 88  
الرشيدي صالح شداد محمد 89  
الحربي صالح صنيتان محمد 90  
المهيدب عبدالرحمن عبدهللا محمد 91  
القحطاني على بن على محمد 92  
نشيلي محمد مثقب محمد 93  
سدران آل عامر يحي محمد 94  
الجابري سليمان داود محمود 95  
رمضاني مصطفي عادل معتز 96  
الشريف احمد هاشم منال 97  
الحربي حضيض ابراهيم  منى 98  
الشريف يوسف جمال موفق 99  

السمح أبو المهيمن عبد القدوس عبد مي 100  
الوليعي ناصر حمد ناصر 101  
الصواط عبيس حمود نايف 102  
ابوعنق عبدالرحمن سامي نهى 103  
الحديثي سليمان راشد نواف 104  
الحبيب ابراهيم  احمد نوره 105  
اليحي عبدالرحمن محمد نوره 106  
الشريده  حمد عادل  هياء 107  
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 5 من 5ص 
 

سهل بن سعيد محمد هيفاء 108  
الصحفي علي عبدالعزيز ياسر 109  
الراعي محمد ناصر يسراء 110  
الراعي محمد ناصر يسراء 111  
الجهني مسند سالم يوسف 112  
العبيسي يوسف منصور يوسف 113  

 


