
 

 
 

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

 

 4 من 1ص 
 

 اسم الطالب م
القحطاني صالح  محمد  ابراهيم 1  
الغامدي سبتي سعيد  احمد 2  
باواكد احمد سالم احمد 3  
المسعود عبدالعزيز سعود احمد 4  
المطيري هللا منيع فهد احمد 5  
عامر آل أحمد محمد احمد 6  
الجهني جروان  مفضي احمد 7  
نجدي احمد محمد اروي 8  
سندي محمدصالح سالم ازهار 9  

الهويدي عبدالعزيز سعد اسراء 10  
الصيعري عيظه حمد الوليد 11  
السالم ابراهيم عبدالعزيز اماني 12  
سدايو عبدالحميد انس اياد 13  
الرشيدي صنيتان صنت أحمد 14  
الجزيرى عبدالمحسن بن محمد أحمد 15  
عيد صالح محمد أشرف 16  
الحجيلي عتيق سفر أنور 17  
يسر ال يحي صالح بسام 18  
االحمري سعيد احمد تركي 19  
العنزي حضيري قريان تركي 20  
زياده محمد سليمان تركيه 21  
العصيمي حمود غازي تهاني 22  
الزهراني حماد حماد  حامد 23   
محمد اسماعيل محمد حامد 24  
فقيها حسن  زهير حسام 25  
المسلم محمد زاهي حسن 26  
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عثمان محمد فخري حسن 27  
الشهراني عائض ناصر حسن 28  
الغريب محمد بن عبدهللا حسين 29  
داؤود آل احمد بن علي حسين 30  
الطوخي علي حسن خالد 31  
العمودي حسين محمد خالد 32  
العمودي حسين محمد خالد 33  
العتيبي خلف عايض خلف 34  
الشريف نايف علي راشد 35  
العمر عباس سعيد رائد 36  
النصر ناصر محمد زياد 37  
الحسين عباس حسين زينب 38  
الريمى احمد مهدى ساره 39  
الريمى احمد مهدى ساره 40  
العتيبي عبدهللا سعد سعود 41  
الدين عين سراج  عبدهللا سعيد 42  
الجهني سعد مرزوق سعيد 43  
الدوسري راشد  عائض  سلطان 44  
البركاتي محمد بن ياسين سلطان 45  
الشمراني مشني  منصور صالحه 46  
تركستاني  نعمان  عبدهللا عامر 47  
البقمي مهمل راشد عائشه 48  
العتيبي عبدهللا خالد عبداالله 49  
العمير محمد  عبداللطيف  عبدالرحمن 50  
الهالل عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن 51  
غبان رمضان محمود عبدالرحمن 52  
القحطاني  مسفر عصمان  عبدالسالم 53   
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النفيعي هللا عوض احمد عبدالعزيز 54  
العنزي نايف عايد عبدالعزيز 55  
بقشان سعيد  سالم  عبدهللا 56  
سالمي احمد علي عبدهللا 57  
المسفر علي مسفر عبدهللا 58  
شعللي علي محمد عبده 59  
العريني علي سليمان علي 60  
المنصور محمد عبدالعزيز علي 61  
المناسف حسن عبدهللا علي 62  
القحطاني علي محمد علي 63  
حسن آل هاشم ياسين علي 64  
الرويلي صقر رافع فارس 65  
القحطاني عيد ظافر فيصل 66  
العنزي نايف بن عايد فيصل 67  
القرشي محمد هللا دخيل ماهر 68  
الرمضان احمد  جاسم محمد 69  
الشهراني سالم سعد محمد 70  
الجعيدي عوض سعيد محمد 71  
سعييد ال محمد يحي محمد 72  
العلي عبدهللا  معتوق مروى 73  
المطيري متعب فيصل مريم 74  
الحشيبري معيض حامد معيض 75  
الشريف احمد هاشم منال 76  
العنزي قطيفان عواد منصور 77  
البلوي عطيه محمد منى 78  
خبراني احمد احمد موسي 79  
الرديني عبدهللا عبدالعزيز مي 80  
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الغامدي حامد سعد نايف 81  
السلمي زائر بن هللا ضيف نايف 82  
الشمري عويد حمد نوف 83  
العمري عبدهللا بن محمد هدى 84  
حسان محمدعلي عبدهللا هناء 85  
الحربي سعود عبدهللا  هند 86  
الزهراني محمد سعيد هند 87  
ابوزناده حامد عبدالوهاب يمام 88  

 


