
 اجلامعيةاملخصصة لطالب وطالبات املرحلة  اوائزاجلالفائزون ب

ــة اسم الفائز  اجلائزة الرتتيب الــجــهــ

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 1 كلية أصاول الدين إياس بن حممد السديس

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 2 كلية أصاول الدين حنان بنت حممد بن أمحد

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 3 كلية الشريعة بن محد آل رمحة ماجد

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 4 تكميليــــ معهد إندونيسيا  أمحد عبيداهلل

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج م4 دبلاوم جامعيــــ  معهد جيباوتي حممد زكي أمحد

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج م4 شريعةــــ  يم عن بعدتعل مريم بنت عزيز الرشيدي

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج م4 كلية أصاول الدين جند بنت ناصر املري

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج م4 علاوم حاسبــــ كلية احلاسب  ناوف بنت فهد املطريي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  9 إدارة أعمالــــ عد تعليم عن ب تهاني بنت أمحد العماودي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م9 كلية الشريعة خلاود بنت طالب علي

 4ــــــــــاد مــــيــــــنــــــي جــــهــــاز آيــــــب م9 متاويل واستثمارــــ كلية االقتصاد  ساره بنت عبداهلل املاص

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م9 شريعة ــــمعهد إندونيسيا  سعيد حنفي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م9 كلية اللغات والرتمجة علي جابر ماجيا

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م9 شريعة ــــعهد إندونيسيا م حممد عفيف ناوقلدي تادي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م9 كلية اللغة العربية معاذ بن حممد اجلريد

 4مــــيــــــنــــــي جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد  م9 كلية الشريعة هدى بنت طالب علي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  17 دبلاوم جامعيــــ معهد جيباوتي  إمساعيل حمماود حسن

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م17 كلية أصاول الدين محاود بن وايف القحطاني

ــلية االقتصاد ك حنان بنت علي الدعيجي  4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م17 تأمني وإدارة خماطر ــ

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م17 كلية الطب سلطان بن مسعاود املسعاود

 4ــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي جــــهــ م17 مسار علاوم صحيةــــ  حتضريي عمران بن ثابت العنزي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م17 كلية أصاول الدين فاطمة بنت حسن عيساوي

 4ـي جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنـــــ م17 شريعةــــ معهد إندونيسيا  حممد فخر الرازي خطامي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م17 متاويل واستثمارــــ كلية االقتصاد  حممد حممد إدريس عبداجمليد

 4من  1صفحة                                                                                                                                      
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ــة اسم الفائز  اجلائزة الرتتيب الــجــهــ

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  25 متاويل واستثمارــــ كلية االقتصاد  ابتسام بنت سعيد عبداهلل

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 كلية أصاول الدين سليمان بن حممد املصلاوخ

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 كلية اللغة العربية سيد علي عبدالرشيد

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 معهد تعليم اللغة العربية عبداجلليل صالح الدين أوال

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 كلية اللغة العربية عبداهلل مشس احلق

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 دبلاوم جامعيــــ معهد جيباوتي  أماون مهياوب سعيدم

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 مسار علاوم إداريةــــ حتضريي  حممد بن خالد العباودي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 مسار علاوم صحية ــــحتضريي  حممد بن ناجي املطريي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م25 كلية الشريعة الزهرانيمرام بنت حسني 

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  34 شريعةــــ تعليم عن بعد  أمحد بن علي آل محزة

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م34 لغة إجنليزيةــــ كلية األحساء  شهد بنت سامل العاودة

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م34 علاوم حاسبـــ ـكلية احلاسب  عبداهلل بن عبدالعزيز السبيت

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م34 حاسبــــ كلية األحساء  غدير بنت ذعار اجلبلي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م34 مسار علاوم إداريةــــ حتضريي  حممد بن محيد عطيفه

 بشرحية 6ي تاب اي جهاز جالكس م34 كلية أصاول الدين نادر بن خليف الرشيدي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م34 متاويل واستثمار ــــكلية االقتصاد  هيفاء بنت حممد العبيد

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  41 معهد تعليم اللغة العربية أمان اهلل بذل أمحد

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 شريعة ماوازيــــ معهد إندونيسيا  تصاوير بن نصراهلل

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 مسار علاوم صحيةــــ حتضريي  خالد بن سعيد القرني

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 رياضيات وإحصاء ــــكلية العلاوم  روابي بنت فؤاد الصانع

 حيةبشر 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 مسار علاوم إنسانيةــــ حتضريي  زياد بن منصاور اهلليل

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 حماسبةــــ تعليم عن بعد  شريفة بنت عبدالرمحن الشهري

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 شريعةــــ معهد إندونيسيا  عبداهلادي فرقان اجلندي

 حيةبشر 6جهاز جالكسي تاب اي  م41 مسار لغات وترمجةــــ حتضريي  فاطمة بنت عبداحملسن احلماد
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ــــدســاعـــة  49 مسار علاوم إداريةــــ حتضريي  عبدامللك بن منصاور اجلرباوع  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م49 كلية أصاول الدين مضاوي بنت صاحل احلربي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــديســاعـــة  م49 لغة إجنليزيةــــ كلية األحساء  وسام بنت عبداللطيف املاوسى  مـاركــة ســاواتــــش ــ

ــــدســاعـــة  52 لغة إجنليزيةــــ كلية األحساء  أروى بنت وليد املعيدي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 كلية اللغة العربية صالح الدين أولاوين عبداهلل  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 لاوم إنسانيةمسار عــــ حتضريي  عبدالرمحن بن علي حسن  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 مسار لغات وترمجةــــ حتضريي  فهد بن مشعل القحطاني  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 مسار علاوم صحيةــــ حتضريي  حممد بن رياض اخلضري  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 اقتصادــــ كلية االقتصاد  طباخحممد بن جمد   مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 علاوم حاسبــــ كلية احلاسب  حممد بن ناصر الياوسف  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 كلية أصاول الدين حممد شاهد آخرت  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 كلية الشريعة اناحممد ناوح فاوف  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 إدارة أعمالــــ تعليم عن بعد  منى بنت عبداحملسن اهلزاني  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 شريعةــــ تعليم عن بعد  مها بنت حجي الشمري  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 حماسبةــــ كلية االقتصاد  بن عبدالكريم النعاممهند   مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 كلية الشريعة ناوره بنت صاحل احملماود  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م52 عالقات عامةــــ كلية اإلعالم  ناوف بنت حممد الربجس  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  66 لغة إجنليزيةــــ كلية األحساء  أجاوان بنت غصاب شريم  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م66 شريعةــــ معهد إندونيسيا  مزين حممد فاواز شعراني  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  68 جنليزيةلغة إــــ كلية األحساء  دالل بنت راشد السبيعي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م68 كلية الشريعة سلمان بن سعيد الشمراني  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م68 مسار علاوم تطبيقيةــــ حتضريي  عبداجمليد بن فؤاد صلاواتي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م68 د تعليم اللغة العربيةمعه عبدالرشيد حممد سليم  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م68 كلية الطب عمر بن عادل اخلالدي  مـاركــة ســاواتــــش يــ
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ــــدســاعـــة  م68 لغة عربيةــــ كلية األحساء  مرام بنت هيشان الشمري  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م68 دبلاوم جامعيــــ جيباوتي  معهد مريم بنت حسن رواح  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م68 خدمة اجتماعية ــــكلية العلاوم االجتماعية  هيفاء بنت مقبل العنزي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــســاعـــة  76 إدارة أعمالــــ كلية االقتصاد  خدجية بنت عبدالعليم خطباء  مـاركــة ســاواتــــش ديــ

ــــدســاعـــة  م76 تكميليــــ معهد إندونيسيا  ساتريا مارديانا  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م76 كلية اللغة العربية عبداهلل بن صاحل القاسم  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــد ســاعـــة م76 معهد تعليم اللغة العربية حممد احسانل أنصاري  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م76 حاسبــــ كلية األحساء  مريم بنت إبراهيم اخلليفة  مـاركــة ســاواتــــش يــ
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 املخصصة لطالب وطالبات املرحلة دون اجلامعية اوائزاجلبالفائزون 

ــة اسم الفائز  اجلائزة الرتتيب الــجــهــ

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 1 املعهد العلمي يف حمافظة حاوطة بين متيم فيصل بن عبداهلل التميمي

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 2 املعهد العلمي يف حمافظة فيفاء زيز بن سليمان الفيفيعبدالع

 12.9جيجا " 32رو ــــاد بـاز آيبـهـج 3 املعهد العلمي يف حمافظة األفالج أنس بن راشد احلقباني

 12.9جيجا " 32رو ــــباد ـاز آيبـهـج 4 إعداد لغاوي ــــمعهد إندونيسيا  سيت زبيدة بنت كاتبيين عباس

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  5 املعهد العلمي يف تباوك أسامة بن حييى الفيفي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م5 املعهد العلمي يف حمافظة الدوادمي سعاود بن عبداهلل البتال

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م5 املعهد العلمي يف مركز الدمل عبدالعزيز البسامعبداهلل بن 

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م5 املعهد العلمي يف أبها حممد بن سعيد عسريي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م5 ة رجال أملعاملعهد العلمي يف حمافظ حممد بن عبداهلل آل عطية

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  10 تعليم عامــــ معهد جيباوتي  محد حممد عمر

 4ــــــــاد مــــيــــــنــــــي جــــهــــاز آيــــــبــ م10 إعداد لغاويــــ معهد إندونيسيا  ديين براتاما بن ماوي

 4جــــهــــاز آيــــــبــــــــــاد مــــيــــــنــــــي  م10 املعهد العلمي يف حمافظة حفر الباطن مهند بن خلف العنزي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  13 املعهد العلمي يف عرعر أمحد بن فاحل العتييب

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م13 عهد العلمي يف حمافظة جدةامل حسام الدين السيد عبدالعال

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م13 املعهد العلمي يف حمافظة فيفاء عبداإلله بن جابر الفيفي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م13 املعهد العلمي يف حمافظة ضمد عبدالعزيز بن عثمان عاتي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م13 العلمي يف أبهااملعهد  حممد بن فايع عسريي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  18 املعهد العلمي يف عرعر إبراهيم بن رمضان الشمري

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م18 إعداد لغاويــــ معهد إندونيسيا  أولاو العزم خملص

 بشرحية 6ز جالكسي تاب اي جها م18 املعهد العلمي يف رضاوى زياد بن عاواد الرفاعي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م18 تعليم عامــــ معهد جيباوتي  عبداهلل حممد عيدي

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م18 املعهد العلمي يف حمافظة الزلفي عبداهلادي بن عبدالعزيز الدويش

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م18 املعهد العلمي يف حمافظة الدرعية حممد بن عبداهلل الرتكستاني

 بشرحية 6جهاز جالكسي تاب اي  م18 املعهد العلمي يف حمافظة حاوطة بين متيم هشام بن حممد آل طالب
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ــــدســاعـــة  25 املعهد العلمي يف حمافظة حاوطة بين متيم إبراهيم بن علي آل طالب  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م25 عهد العلمي يف حمافظة جدةامل أمحد بن سامي العماودي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م25 املعهد العلمي يف حمافظة بيشة عبداهلل بن صاحل الشهراني  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م25 املعهد العلمي يف حمافظة رفحاء حممد بن نايف الدخيل  تــــشمـاركــة ســاوا يــ

ــــدســاعـــة  29 املعهد العلمي يف حمافظة رجال أملع عبدالرمحن بن أمحد عسريي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م29 املعهد العلمي يف حمافظة فيفاء عمر بن علي الفيفي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م29 املعهد العلمي يف مكة املكرمة عمر بن منصاور القرني  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م29 املعهد العلمي يف جازان معاذ بن أمحد رستم  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  33 تعليم عامــــ معهد جيباوتي  أباو بكر عيدي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 فحاءاملعهد العلمي يف حمافظة ر أسامة بن زيد الفديد  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 املعهد العلمي يف حمافظة تناومة ريان بن حممد الشهري  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 املعهد العلمي يف مكة املكرمة طالل بن عبداخلالق مجعة  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 املعهد العلمي يف امللز الب عليعبدالرمحن بن ط  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 املعهد العلمي يف حمافظة حاوطة بين متيم عبداهلل بن علي الرويغ  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 املعهد العلمي يف حمافظة فيفاء عبداهلل بن حممد الفيفي  مـاركــة ســاواتــــش يــ

ــــدســاعـــة  م33 املعهد العلمي يف حمافظة حاوطة بين متيم مهند بن علي الرويغ  مـاركــة ســاواتــــش يــ
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