
  

 2 من 1 صفحة
 

قائمة إكمال نصف متطلبات التخرج بتفوق أكاديمي في جامعات بلد الدراسة 
 السنةـة /إسم المبتعث  م   السنةـة /إسم المبتعث  م 

 م2014 عبدالمحسن محمد علي فلوس ٢٨  م2018 هناء  علي  سالم العنزي ١

 م2014 محمد حاسن بن أحمد الغامدي ٢٩  م2018 محمد حويزي رزن القحطاني ٢

 م2013 سعيد بن علي بن سعيد المالكي ٣٠  م2017 أماني عائض عبدهللا الشمراني ٣

 م2013 ندى دخيل هللا محمد المالكي ٣١  م2017 فيصل عبدهللا فايز الحربي ٤

 م2013 محمد علي الشمريعلي  ٣٢  م2017 عبدالعزيز فهد سهل القوس  ٥

 م2013 مرام محمود أحمد منشي ٣٣  م2017 عبدالرحمن سليم دحيم المطيري ٦

 م2012 ماجد عيضة محمد الحارثي ٣٤  م2017 عبدالعزيز محمد النعمي النعمي ٧

 م2012 أروى عبدالعزيز محمود الحمد ٣٥  م2017 أريج أحمد رده المالكي ٨

 م2012 فادية عبدهللا علي الشهري ٣٦  م2016 الشهراني مانع سعيد خالد ٩

 م2012 عبدهللا سعود محمد المنصوري ٣٧  م2016 محمد حويزي رزن القحطاني ١٠

 م2012 محمد عبالعزيز محمد أباعود ٣٨  م2016 أماني عائض عبدهللا الشمراني ١١

 م2012 نداء عبدهللا عمر بقشان ٣٩  م2016 صالح يوسف صالح الهقاص ١٢

 م2012 رباب أحمد صالح هاشم ٤٠  م2015 جبران علي جبران سهلي ١٣

 م2012 محمود عبدهللا عبدالعزيز المحمود ٤١  م2015 عبدالعزيز محمد النعمي النعمي ١٤

 م2012 خلود معيض عقاب الثقفي ٤٢  م2015 صالح يوسف صالح الهقاص ١٥

 م2012 الشاطرينجال سعد مناجا  ٤٣  م2015 طالل علي فالح الحربي ١٦

 م2012 يوسف عبدهللا أحمد البحارنه ٤٤  م2014 فيصل حمد حمد الطالسي ١٧

 م2012 هناء عيد ماطر الحربي ٤٥  م2014 هند سعيد محمد الزهراني ١٨

 م2012 ايمان ابوبكر عمر باحسين ٤٦  م2014 عبدالمجيد موسى إبراهيم الطاسان ١٩

 م2012 وائل علي احمد حلبه ٤٧  م2014 إلهام محمد زيد الهذلي ٢٠

 م2012 خالد يحيي احمد مجرشي ٤٨  م2014 بندر محمد علي قحل ٢١

 م2012 وفاء عدنان عمر السقاف ٤٩  م2014 فراس محمد عبدالعزيز مطر ٢٢

 م2012 هناء خالد عبدالرحمن الحميد ٥٠  م2014 سالم بن هادي بن عبدهللا قحطاني ٢٣

 م2012 مها محفوظ عبدون باخريصه ٥١  م2014 باماقوسأحمد عبدالرحيم محمد  ٢٤

 م2012 سامي عبدالكريم سعيد الغامدي ٥٢  م2014 جبران علي جبران سهلي ٢٥

 م2012 محمد سعيد محمد العداله ٥٣  م2014 خالد مناجي علي قطر ٢٦

 م2012 نوره يحي ابراهيم حكمي ٥٤  م2014 عبدهللا سعود المنصوري ٢٧



  

 2 من 2 صفحة
 

   
    

     السنة ـة/إسم المبتعث  م 
     م2012 طالل احمد عبدالستار الخطيب ٥٥

     م2012 فاطمه عبدهللا محمد القحطاني ٥٦

     م2012 رائد اسماعيل عبدالقادر فلمبان ٥٧

     م2012 محمد صالح علي الشميمري ٥٨

     م2012 محمد حسن عبده مكاوي ٥٩

     م2012 حسن صقر سفر القحطاني ٦٠

     م2012 سعد عبدهللا سعد السنبل ٦١

     م2012 ساره حسين مصطفى مختار ٦٢

     م2012 فهد متعب فالح التميمي ٦٣

   
    

 

 


