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بأخيـه  اإلنسـاُن  يلتقـي  أن  السـرور  دواعـي  لمـن  إنـه 

يتشـارك معـه لحظـات  النجـاح، وأن  اإلنسـان فـي محافـل 

البهجـة واالبتسـامة.. وإننـا اليـوم نلتقـي فـي حفٍل هـو األعزُّ 

عـى قلبـي، ألنـه الثمـرة الحقيقية لعمليـة التعليـم التكاملية 

بمجهـوداٍت كبيـرة بذلهـا الطـاب فـي التحصيـل الدراسـي، 

المخلـص، واألسـر  المهنـي  أدائهـم  التعليـم فـي  ومنسـوبو 

والمؤسسـات المجتمعيـة فـي الدعـم والشـراكة، باإلضافـة 

إىل التخطيـط والرعاـية مـن لـدن دولـة سـخية عـى التعليـم 

وحريصـة عـى الرقـي بمسـتوى شـعبها.

وإذ نغبط أنفسنا عى أن أبناَءنا وبناتنا يعدون باآلالف 

الدرجـة  اسـتحقاق  حققـوا  ممـن  القطيـف  محافظـة  فـي 

الكاملة في التحصيل الدراسـي، أي بنسـبة مئٍة بالمئة، وهو 

استحقاق يدعونا إىل الفخر واالعتزاز بكل طالب جاهد عى 

أن يكون في قمة الناجحين، وبكل أٍم وأٍب وأٍخ وأخٍت، وكل 

معلـٍم ومعلمـة بذلـوا مـن مشـاعرهم ومقدراتهـم ألجـل أن 

تلمـع فـي سـماء الوطـن آالف النجمـات المضيئـة لحاضـره 

ومستقبله. 

مقدمة
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إخوتي وأخواتي..

إن النجاح أو التفوق ليس مجرد فكرة للفرح.. إن النجاح 

مشروُع إنساٍن، ومشروُع بناء وطن..

مشـروُع إنسـاٍن.. يعنـي صناعـة فـرد طموح، مثابـر، بهمٍة 

عالية، متعلم، مثقف، خلوق، مخِطط، صبور، قائد، يملك رؤيًة 

سديدة، يُْحِسن عمله، ويعتمد عى ذاته وال يسهل استغاله.

والنجـاُح مشـروع بناء وطـن.. أي أنك بنجاحك وتفوقك 

تحقـق االنتمـاء اإليجابـي والمواَطنـة الصالحـة، وتعمـل مـن 

أجل قوة مجتمعك ووطنك، وتسـهم في التنمية والتطور، 

وتحفظ وطنك عزيزًا وكريًما، وتضمن مستقبلك ومستقبل 

أهلـك واألجيال القادمة.

أحبتي الطالب والطالبات..

إننـا نتباهـى بكـم، فتحيًة لكم ألنكم تصنعون سـعادتنا 

وتضيئون حاضرنا. وإنَّ األمَل بكم أن تستمروا في مسيرة 

النجاح والتميز، وأن تحققوا التفوق تلو التفوق. 
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وفـي هـذه المناسـبة التـي نرفـع لكم فيها أسـمى آيات 

التهانـي والتبريـكات لتفوقكـم وصدارتكـم، أودُّ أن أحثكـم 

بالقـراءة وتثقيـف  عـى أمريـن مهميـن: األول؛ أن تهتمـوا 

ذواتكم، فإن القراءة من عناوين السمو ومن دالئل النضج 

ومـن سـبل الرفعـة والكمـال. والثانـي؛ أن تهتمـوا باالبتـكار 

اإلبداعيـة،  والمشـاريع  األبحـاث  عبـر  المشـكات  ومعالجـة 

فذلـك مـن عوامـل القـوة لكـم ولوطنكـم.

ولألمهات واآلباء أقول..

اللـه-  -حفظـه  الشـريفين  الحرميـن  خـادم  حكومـة  إن 

تبذل جهوًدا جبارة للرقي بالتعليم وتحقيق التنمية الشاملة 

رؤـية  تحقيـق  عـى  التعليـم  وزارة  وتعمـل  والمسـتدامة، 

الوطـن الطموحـة مـن أجـل تعليـم نوعي ومتميـز ومنافس، 

وإن اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشـرقية وعى رأسـها 

سـعادة الدكتور سـامي بن غازي العتيبي تولي حرًصا كبيرًا 

في الدعم والمتابعة واإلشـراف عى توفير أفضل الظروف 

للطـاب وتحرـيك مكامـن اإلبـداع والعطاء لديهـم، لذا فإنَّ 

شـراكتكم الحقيقيـة مـع المدرسـة، واهتمامكـم بالتحصيـل 
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الدراسـي ألبنائكـم وبناتكـم، بـكل مـا تطلبـه هـذا االهتمـام 

مـن بـذل وتضحيـة، هـي عنصـر مهـم سـاهم فـي اكتمـال 

منظومـة التعليـم، وتحقيـق األهـداف.

فأنتـم  ثمـرة،  والطالبـات  الطـاب  تفـوق  كان  وإذا 

جـزء مـن الشـجرة التـي تحمـل أغصانهـا تلـك الثمـار اليانعـة 

عـن  التعليـم ومسـؤوليها  وزارة  عبّـرت  والزاهيـة. ولطالمـا 

بـه. تقومـون  الـذي  بالـدور  اعتزازهـا 

والسـام  لكـم،  فشـكرًا  التميـز،  صـورة  تكتمـل  بكـم 

وبركاتـه. اللـه  ورحمـة  عليكـم 

عبداللـه بـن علـي القرنـي
مديـر مكتب التعليـم بمحافظة القطيف
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فهرس المتفوقين

اضغط هنا لعرض قائمة األسماء

أول متوسط
طالًبا 250

ثاني متوسط
طالًبا 158

ثالث متوسط
طالًبا 178

أول ثانوي
طالًبا 349

ثاني ثانوي
طالًبا 274

ثالث ثانوي
طالًبا 311
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أول متوسط

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطعبدالعزيز فوزي حجي العمر        1  

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطعبدالهادي محمد موسى األحمد        2  

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطكرار سعيد عبدالوهاب الدخالن           

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطمحمد زكريا عيسى الحجاب        4  

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطمقداد أنور عبدهللا العيثان           

األوجام المتوسطةابراهيم عبدهللا حسن ال رهن            

األوجام المتوسطةحسن وضاح حسن الناصر           

األوجام المتوسطةعباس عارف مكي الهاشم           

األوجام المتوسطةعدنان فايز عباس آل ناصر           

األوجام المتوسطةمحمد حسن محفوظ آل هاشم         1 

األوجام المتوسطةمحمد خالد عبدالكريم آل عاشور        11 

األوجام المتوسطةمحمد عيسى حسن جميع         12 

البحتري المتوسطةعبدهللا بن نوح بن حسن المسبح         1 

البحتري المتوسطةعلي بن حسين بن صالح الصائغ        14 

البحتري المتوسطةعلي بن عزمي بن منصور آل رضوان         1 

البحتري المتوسطةموسى بن جعفر بن موسى آل موسى         1 

البحتري المتوسطةنبراس بن خالد بن ابراهيم آل اعفين         1 

البحتري المتوسطةهادي بن محمد بن موسى آل مرهون         1 
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أول متوسط

التهذيب األهلية المتوسطةأحمد بن زهير بن احمد السيهاتي         1 

التهذيب األهلية المتوسطةأحمد بن محمد بن حسن المال         2 

التهذيب األهلية المتوسطةباقر حسين بن عبدهللا زواد        21 

التهذيب األهلية المتوسطةجعفر بن علي بن جعفر آل خليف        22 

التهذيب األهلية المتوسطةجواد بن طالل بن حسين بوصالح         2 

التهذيب األهلية المتوسطةجواد بن محمد بن عيسى آل عباس        24 

التهذيب األهلية المتوسطةحسن بن فايز بن علي البناوي         2 

التهذيب األهلية المتوسطةحسن بن منصور بن حسن شغب         2 

التهذيب األهلية المتوسطةحسين بن امين بن عبدالوهاب العليو         2 

التهذيب األهلية المتوسطةعبدهللا بن علي بن عبدهللا البابا         2 

التهذيب األهلية المتوسطةعبدهللا بن محمد بن عبدهللا ال جضر         2 

التهذيب األهلية المتوسطةعبدهللا بن مصطفى بن عدنان السيهاتي           

التهذيب األهلية المتوسطةعبدالملك وليد بن عبدالعزيز الحزام        1  

التهذيب األهلية المتوسطةعالء بن حسين بن عبد الكريم القفاص        2  

التهذيب األهلية المتوسطةعلي بن حسين بن احمد الزاير           

التهذيب األهلية المتوسطةعلي بن محمد بن علي آل يوسف        4  

التهذيب األهلية المتوسطةفارس بن طالب بن حسين السلطان           

التهذيب األهلية المتوسطةمحمد بن عبدالعزيز بن مهدي آل ناصر           
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أول متوسط

التهذيب األهلية المتوسطةمحمد بن علي بن جعفر آل براهيم           

التهذيب األهلية المتوسطةمحمد بن نايف بن صالح المسلمى           

الجارودية المتوسطةأحمد بن علي بن حسن المعلم           

الجارودية المتوسطة أصيل بن حبيب بن محمد األصيل         4 

الجارودية المتوسطةآدم بن حسن بن علي اعبادي        41 

الجارودية المتوسطةبدر بن رشاد بن حسن آل عيد        42 

الجارودية المتوسطة جواد بن سالم بن سعيد آل حسين         4 

الجارودية المتوسطةحسن بن عبدهللا بن حسن السليمان        44 

الجارودية المتوسطةحسن بن علي بن حبيب آل خميس         4 

الجارودية المتوسطةحسن بن علي بن مهدي ال محمود         4 

الجارودية المتوسطة حسين بن علي بن حسن اعبادي         4 

الجارودية المتوسطةحسين بن موسى بن جعفر ابو قرين         4 

الجارودية المتوسطةحيدر بن عبدالمحسن بن علي هجول         4 

الجارودية المتوسطةرضا بن عبدالرزاق بن ابراهيم المنشاد           

الجارودية المتوسطةرضا بن نسيم بن محمد آل عويشير        1  

الجارودية المتوسطةسجاد بن محمد بن طاهر التكيه        2  

الجارودية المتوسطةسلمان بن محمد بن سلمان آل قرين           

الجارودية المتوسطةصادق بن محمد بن جعفر المعراج        4  
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أول متوسط

الجارودية المتوسطةعقيل بن فاضل بن حبيب آل السيدناصر           

الجارودية المتوسطةعلي بن اسامه بن سعيد آل اعويشير           

الجارودية المتوسطةعلي بن بدر بن حسن آل عيد           

الجارودية المتوسطةعلي بن حسن بن أحمد الحايك           

الجارودية المتوسطةعلي بن حسن بن علي آل وهيب           

الجارودية المتوسطةعلي بن حسين بن عبدالكريم الشاعر           

الجارودية المتوسطةعلي بن سميح بن علي السليمان        1  

الجارودية المتوسطةعلي بن موسى بن جعفر آل سليمان        2  

الجارودية المتوسطةمحمد بن جاسم بن محمد األصيل           

الجارودية المتوسطةمحمد بن عبدالرزاق بن احمد الحايك        4  

الجارودية المتوسطةنبراس بن حسن بن احمد آل احمد           

الجارودية المتوسطةهادي بن حسين بن مكي آل حبيل           

الجارودية المتوسطةهادي بن سعيد بن حبيب آل السيدناصر           

الجارودية المتوسطة ياسر بن عبدالرزاق بن رضي المعراج           

الجش المتوسطةبشار بن سعيد بن عيسى آل عبدرب النبي           

الجش المتوسطةجابر بن مقداد بن جابر بن حسين           

الجش المتوسطةحسن بن علي بن حبيب آل حسين        1  

الجش المتوسطةحسن بن علي بن محمد اليوسف        2  
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أول متوسط

الجش المتوسطةحسين بن علي بن عبدهللا آل خواهر           

الجش المتوسطةرضا بن حسن بن احمد الموسى        4  

الجش المتوسطةسعيد بن محمد بن سعيد المرزوق           

الجش المتوسطةطاهر بن محمد بن طاهر آل حمزه           

الجش المتوسطةعباس بن فاضل بن عيسى آل ضاحي           

الجش المتوسطةعلي بن محمد بن جاسم الثواب           

الجش المتوسطةمحمد بن جاسم بن احمد عبدرب الرسول           

الجش المتوسطةمحمد بن جاسم بن حسن آل حمود           

الجش المتوسطةمحمد بن جعفر بن تركي الزاير        1  

الجش المتوسطةمحمد بن جعفر بن سلمان آل قنيص        2  

الجش المتوسطةمنتظر بن جواد بن مهدي آل اسماعيل           

الجش المتوسطةياسر بن حسين بن علي آل حمود        4  

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطالياس حسن احمد آل معيلو           

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطحيدر حسين ماجد آل هاشم           

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطسجاد مالك ابراهيم آل نعمة           

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطعلي حسن سعيد آل نصيف           

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطعلي حسن عبد هللا الصادق           

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطنبراس حسن احمد آل اوحيد           
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أول متوسط

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطنزيه نسيم ناجي الحجاج        1  

الخويلدية المتوسطةحبيب بن نوري بن إبراهيم آل انتيف        2  

الخويلدية المتوسطةحيدر بن علي بن رضي األصيل            

الخويلدية المتوسطةعبدهللا بن حسن بن عبدهللا آل قرين        4  

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةحسين علي محمد ال اسعيد           

القطيف المتوسطةأحمد سمير عبدهللا القصاب            

القطيف المتوسطةجعفر صادق علي المرزوق           

القطيف المتوسطةحسين إبراهيم رضي المغسل           

القطيف المتوسطةحسين علي أحمد آل ثنيان            

القطيف المتوسطةحسين علي حبيب آل سيف           1

القطيف المتوسطةحسين مازن محمد المصطفى        1 1

القطيف المتوسطةحيدر رمزي حيدر البيك        2 1

القطيف المتوسطةحيدر علي أحمد الصفار          1

القطيف المتوسطةسامر عاطف عبد هللا الصادق        4 1

القطيف المتوسطةسعود جهاد مهدي الفارس          1

القطيف المتوسطةعبدهللا محمد عبدهللا المرزوق           1

القطيف المتوسطةعلوي مجدي حمزة الحمالي          1

القطيف المتوسطةعلي رضي هالل آل دهنيم          1
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أول متوسط

القطيف المتوسطةفارس فؤاد عبد العظيم الجراش          1

القطيف المتوسطةمجتبى عبد اإلله حبالن التاروتي         11

القطيف المتوسطةمحمد حكيم أحمد الهنقامه        111

القطيف المتوسطةمحمد علي أحمد الشرفا        112

القطيف المتوسطةنوح زكي أحمد آل عطية          11

القطيف المتوسطةهادي سميح سعيد الفرج         114

القطيف المتوسطةهادي عبد العزيز حسن اثويني         11

القطيف المتوسطةيوسف خالد سعيد آل سكير         11

المالحة المتوسطةأحمد بن باسم آل درویش         11

المالحة المتوسطةأحمد بن تيسير بن عبدهللا درویش         11

المالحة المتوسطةأحمد بن عارف بن ابراهيم العلي         11

المالحة المتوسطةحسن بن طالب بن حسين الحماد         12

المالحة المتوسطةحسين بن محمد المنصور        121

المالحة المتوسطةحسین بن جاسم آل مسلم        122

المالحة المتوسطةصالح بن علي بن صالح الصائغ         12

المالحة المتوسطةعباس بن فيصل بن احمد درویش        124

المالحة المتوسطةعبدهللا بن سعيد عبدريه         12

المالحة المتوسطةعبدهللا بن سعيد مبيريك         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
14مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

المالحة المتوسطةعلي بن حسين بن عبدهللا الصايغ         12

المالحة المتوسطةعلي بن حسين بن علي الحماد         12

المالحة المتوسطةمجتبی بن علي عبدالوهاب         12

المالحة المتوسطةمحمد بن بدر بن علي الحماد          1

المالحة المتوسطةمحمد بن رضا آل درویش        1 1

المالحة المتوسطةمرتضی بن عبدهللا درويش        2 1

المالحة المتوسطةهادي بن صالح آل درويش          1

الهدى المتوسطةأحمد ناصر أحمد آل خلف        4 1

الهدى المتوسطةحسن ياسر عبدهللا آل مبارك          1

الهدى المتوسطةعبدهللا هاشم عبدهللا المير          1

الهدى المتوسطةعلي أشرف علي آل سبيت          1

الهدى المتوسطةعلي حسين علي آل يوسف          1

الهدى المتوسطةمحمد أحمد وهب آل جعفر          1

ايمن بن عبيد المتوسطة الوليد بن أحمد بن حجي الحربي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة انس بن عبدهللا بن رجعان المهاشير         141

ايمن بن عبيد المتوسطة أدبيس بن محمد بن أدبيس الخالدي         142

ايمن بن عبيد المتوسطة حمد بن فهد بن همالن الخالدي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة خالد بن محمد بن خالد الشاوي الخالدي        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
15مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

ايمن بن عبيد المتوسطة راضي بن سعد بن علوش المليحي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة سعود بن بدر بن سعود الحسن الخالدي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة سعود بن حماد بن خالد الرحيل الخالدي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة سلمان بن ماجد بن زمام الخالدي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة طامي بن محمد بن جابر الخالد الخالدي         14

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الخالدي          1

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدهللا بن متعب بن محمد الخالدي        1 1

ايمن بن عبيد المتوسطة علي بن خالد بن حسين الشامان الخالدي        2 1

ايمن بن عبيد المتوسطة فهد بن نواف بن فهد العجران          1

ايمن بن عبيد المتوسطة محمد بن حمد بن زمام الخالدي        4 1

ايمن بن عبيد المتوسطة محمد بن سعود بن عبدالعزيز الخالدي          1

بيت المقدس المتوسطةايمن مصطفى محمود مدكور          1

بيت المقدس المتوسطةعبدهللا حبيب صالح آل مهنا          1

بيت المقدس المتوسطةعبدهللا عبدالواحد عبدهللا عجيان          1

بيت المقدس المتوسطةمحمد جاسم أحمد المغاسلة          1

بيت المقدس المتوسطةمحمد عبدالرحمن علي المغاسلة          1

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةسعد خالد براك الخالدي        1 1

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةمحمد رجب مصطفى        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
16مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

حذيفة بن اليمان المتوسطةايهم بن يامن عبدالعزيز الحوري          1

حذيفة بن اليمان المتوسطةأحمد محمد سعيد الحمالي        4 1

حذيفة بن اليمان المتوسطةحسين بن ابراهيم مكي الحمادي           1

حذيفة بن اليمان المتوسطةحسين علي حسن القطري          1

حذيفة بن اليمان المتوسطةطاهر محمد حسن ال ناجي           1

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي بن اديب بن جعفر البحر           1

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي بن حسين بن سعود ال فضل           1

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي بن فاضل علي ال سلمان           1

حذيفة بن اليمان المتوسطةمحمد بن حسن علي ال مطر         1 1

حذيفة بن اليمان المتوسطةمصطفى عبدالعظيم عبدهللا العباس        2 1

حذيفة بن اليمان المتوسطةمهدي بن عبدهللا مكي حمادي           1

حراء المتوسطةسجاد بن علي بن عيسى العقيلي        4 1

حراء المتوسطةمحمد بن حسين بن سامي آل هاني          1

حراء المتوسطةهاشم بن حكيم بن مير آل شبر          1

حلة محيش المتوسطةأمين بن مصطفى مهدي الجنبي          1

زيد بن أرقم المتوسطةحسن علي حمزه الغويصي          1

زيد بن أرقم المتوسطةعلي حسين كاظم الفلفل          1

سعد بن الحارث المتوسطةحسن ماجد بن حسن الساخن          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
17مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

سعد بن الحارث المتوسطةحسن محمد بن حسين مسكين        1 1

سعد بن الحارث المتوسطةحسين علي بن كاظم المدلوح        2 1

سعد بن الحارث المتوسطةعبدهللا حسين بن عبدهللا البوري          1

سعد بن الحارث المتوسطةعالء بن عصام بن صالح اليوسف        4 1

سعد بن الحارث المتوسطةفادي محمد بن ناجي الوهل          1

سعد بن الحارث المتوسطةمحمد زكريا بن أحمد سلهام          1

سعد بن الحارث المتوسطةمحمد علي بن محمد المساعد          1

سعد بن الحارث المتوسطةمحمد منصور بن احمد آل عطيه          1

سعد بن عبادة المتوسطةعلي حسين علي آل حبيب          1

سعد بن عبادة المتوسطةمحمد ناصر علي آل راشد          1

سعد بن عبادة المتوسطةمهدي سعيد حسن العلق        1 1

سعيد بن المسيب المتوسطةاحمد بن علي بن احمد شويهين        2 1

سعيد بن المسيب المتوسطةأحمد بن علي بن احمد الشيخ          1

سعيد بن المسيب المتوسطةحبيب بن عيسى بن يوسف الحيراني        4 1

سعيد بن المسيب المتوسطةحسن بن بدر بن حسن الفندي          1

سعيد بن المسيب المتوسطةحسين بن علي بن عبدالكريم الشاعر          1

سعيد بن المسيب المتوسطةعبدهللا بن طالل بن علي آل محمود          1

سعيد بن المسيب المتوسطةعبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا البندري          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
18مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

سعيد بن المسيب المتوسطةعلي بن إبراهيم بن عبد الكريم العواء          1

سعيد بن المسيب المتوسطةعلي بن عادل بن عبدهللا المسباح          2

سعيد بن المسيب المتوسطةعلي بن عبدالعزيز بن سعيد شهاب        1 2

سعيد بن المسيب المتوسطةعلي بن عبدهللا بن علي الناصر        2 2

سعيد بن المسيب المتوسطةمحمد بن حسين بن عيسى الحيراني          2

سعيد بن المسيب المتوسطةمحمد بن علي بن محمد المطاوعه        4 2

سعيد بن المسيب المتوسطةهشام بن علي بن مبارك السيهاتي          2

سنابس المتوسطةالسيد هادي يوسف علي جعفر يوسف          2

سنابس المتوسطةأحمد بن عبدالمعين بن احمد ابو عبيد          2

سنابس المتوسطةحبيب بن عبدالعزيز بن حبيب األبيض          2

سنابس المتوسطةحسن بن علي بن محمد العليوات          2

سنابس المتوسطةحسن بن محمد بن حسن آل حبيب         21

سنابس المتوسطةحسين بن عبدهللا بن حسن الدرازي        211

سنابس المتوسطةريان بن حسام بن حسن العابد        212

سنابس المتوسطةسجاد بن مسلم بن راشد دعبل         21

سنابس المتوسطةعلي بن حسن بن علي الضامن        214

سنابس المتوسطةعلي بن حسين بن ابراهيم أل سعيد         21

سنابس المتوسطةعلي بن محمد بن عباس األبيض         21



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
19مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

سنابس المتوسطةعلي بن مفيد بن عبدهللا الخير         21

سنابس المتوسطةمحمد بن حسين بن أحمد آل احمود         21

سنابس المتوسطةمحمد بن علي بن هالل آل شطي         21

سنابس المتوسطةمرتضى بن رضا بن صالح آل اسماعيل         22

سيهات المتوسطةعبدهللا بن تيسير بن حسن الحكيم        221

سيهات المتوسطةعلي بن حسين بن عبدهللا السيهاتي        222

سيهات المتوسطةعلي بن محمد بن عبدهللا القالف         22

سيهات المتوسطةعلي بن هاني بن جاسم آل سواد        224

سيهات المتوسطةفارس بن أحمد بن مهدي المادح         22

سيهات المتوسطةمحمد بن تيسير بن احمد الحكيم         22

سيهات المتوسطةمهدي بن وليد بن مدن الداؤود         22

صفوى المتوسطةمحمد حسن علي المحمد         22

فخر الدين الرازي المتوسطةالقاسم نبيل بن محمد الدبيسي         22

فخر الدين الرازي المتوسطةجاسم بن محمد بن جاسم آل سعيد          2

فخر الدين الرازي المتوسطةحسين بن موسى بن جعفر الخضر        1 2

فخر الدين الرازي المتوسطةسجاد بن محمد بن حسن العبدرب النبي        2 2

فخر الدين الرازي المتوسطةيعقوب بن يوسف بن حبيب الشيخ يوسف          2

معن بن زائدة المتوسطةقاسم بن حسام بن احمد ال ابراهيم        4 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
20مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

موسى بن نصير المتوسطةسجاد وليد عبدهللا المؤمن          2

مؤته المتوسطةأميربن عبدالمحسن بن عون بوسرير          2

مؤته المتوسطةباقر بن ماجد بن حسن الخضراوي          2

مؤته المتوسطةحسن بن حسين بن شرف آل شيبان          2

مؤته المتوسطةحسن بن عبدهللا بن علي الطوال          2

مؤته المتوسطةحسن بن محمد بن زكي الخباز         24

مؤته المتوسطةحسن ميرزا بن مهدي المياد        241

مؤته المتوسطةحسين بن علي بن جعفر البطران        242

مؤته المتوسطةحيدر بن علي بن عبدالكريم العبندي         24

مؤته المتوسطةحيدر بن فاضل بن عباس الحجاج        244

مؤته المتوسطةعبدالعزيز بن علي بن سعيد آل حبيب         24

مؤته المتوسطةعلي بن حسن بن عبدالجليل الجنبي         24

مؤته المتوسطةعلي بن شاكر بن احمد آل تريك         24

مؤته المتوسطةعلي بن عمار بن احمد العوى         24

مؤته المتوسطةعلي بن محمد بن عبدهللا ابو ذيب         24

مؤته المتوسطةماجد بن منير بن ماجد آل نصيف          2

مؤته المتوسطةمجتبى بن عبدهللا بن أحمد آل عمران        1 2

مؤته المتوسطةمحمد بن حسن بن علي الحمام        2 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
21مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول متوسط

مؤته المتوسطةمحمد بن عادل بن جعفر الدليلي          2

مؤته المتوسطةمرتجى بن فايز بن عباس العقيلي        4 2

مؤته المتوسطةهادي بن عبدهللا بن علي الطوال          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
22مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطيوسف أحمد علي الحساوي        1  

األوجام المتوسطةحسن جمال سلمان آل مرزوق        2  

األوجام المتوسطةهادي موسى كاظم آل هاشم           

البحتري المتوسطةحسين بن نوح بن صالح القصار        4  

التهذيب األهلية المتوسطةالياس بن عبدهللا بن ياسين السلمان           

التهذيب األهلية المتوسطةحاتم بن حسين بن سلمان الموسى           

التهذيب األهلية المتوسطةعلي صادق بن عبدهللا آل طالب           

التهذيب األهلية المتوسطةكريم بن يوسف بن نجم آل خميس           

التهذيب األهلية المتوسطةمحمد بن حسين بن رضي الغراب           

التهذيب األهلية المتوسطةمحمد بن علي بن عبدهللا آل مبارك         1 

التهذيب األهلية المتوسطةمحمد علي بن أحمد آل ثنيان        11 

الجارودية المتوسطة أحمد بن ماهر بن صالح المريبط           

الجارودية المتوسطةأحمد بن نعيم بن عيد السيهاتي         1 

الجارودية المتوسطةجعفر بن زكي بن مضر آل طويلب        14 

الجارودية المتوسطةجعفر بن عبدالرؤوف بن عبدهللا آل ليث         1 

الجارودية المتوسطةحبيب بن محمد بن عبدالعلي مربيط         1 

الجارودية المتوسطةخالد بن يوسف بن احمد األصيل         1 

الجارودية المتوسطةدانيال بن محمد بن حسين السليمان         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
23مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

الجارودية المتوسطةرضا بن عبدهللا بن احمد آل رمضان         1 

الجارودية المتوسطةسجاد بن مصطفى بن حسن آل مدن         2 

الجارودية المتوسطةعلي بن حسين بن مهدي خميس        21 

الجارودية المتوسطةعلي بن عبد هللا بن جاسم آل خليف        22 

الجارودية المتوسطةمحمد بن أحمد بن طالب السادة         2 

الجارودية المتوسطةمحمد بن صالح بن كاظم آل شهاب        24 

الجارودية المتوسطةمحمد بن فيصل بن تركي القصار         2 

الجارودية المتوسطةمحمد علي بن ابراهيم الرمضان         2 

الجارودية المتوسطةميرزا بن عبدهللا بن احمد عياش         2 

الجارودية المتوسطةهادي بن علي بن حسين آل اعبادي         2 

الجش المتوسطةحسن بن جاسم بن حسن المحمد         2 

الجش المتوسطةحسن بن زكي بن علي آل مهنا           

الجش المتوسطةرضا بن عبدهللا بن علي آل سالم        1  

الجش المتوسطةعلي بن مصطفى بن ابراهيم آل سعيد        2  

الجش المتوسطةمحمد بن جعفر بن سلمان آل سلمان           

الجش المتوسطةمحمد بن عبدالمحسن آل عبدالعال        4  

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطأحمد محمد عبد هللا القروص           

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطعلي عباس حسن آل معيلو           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
24مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطمحمد احمد حسين المهيني           

الخويلدية المتوسطةعلي بن حسن بن علي طريدي           

الخويلدية المتوسطةمحمد بن إبراهيم بن محمد الحبيب           

الساحل المتوسطةدانيال بن حبيب بن منصور آل شهاب          4 

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةسعود محمد حنش ال سعد القحطاني         41 

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةمحمد عبد العظيم محمد ابو الرحي         42 

القطيف المتوسطةالكرار حيدر عدنان الشعلة         4 

القطيف المتوسطةأحمد عبد المحسن طه آل ناس        44 

القطيف المتوسطةحسن علي مهدي مغيص         4 

القطيف المتوسطةحسين فتحي أحمد آل فاضل         4 

القطيف المتوسطةحمزة محمد إبراهيم الجامع         4 

القطيف المتوسطةرضا مكي عبد هللا آل ربح         4 

القطيف المتوسطةعبد هللا محمد علي الخنيزي         4 

القطيف المتوسطةعلي أشرف عبد الحميد الزاير           

القطيف المتوسطةعلي حسين إبراهيم سويكت        1  

القطيف المتوسطةعلي حسين عبد هللا الخنيزي        2  

القطيف المتوسطةمحمد نور علوي الشعلة           

القطيف المتوسطةمحمد يوسف عثمان المعلم        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
25مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

المالحة المتوسطةحسن بن علي آل امویس           

المالحة المتوسطةحسین بن ابراهيم خواهر           

المالحة المتوسطةرضا بن وجدي بن صالح الصائغ           

المالحة المتوسطةعبدهللا بن فيصل آل درویش           

المالحة المتوسطةعلي بن سعيد الصايغ           

المالحة المتوسطةمحمد بن جابر ال ابراهيم           

المالحة المتوسطةمحمد بن صالح آل خواهر        1  

المالحة المتوسطةمحمد بن ماهر آل مبيريك        2  

ايمن بن عبيد المتوسطة اشويش بن فهد اشويش الشويش الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة جبر بن عبدهللا بن جبر الحنتوش الخالدي        4  

ايمن بن عبيد المتوسطة خالد بن راشد بن خالد الحنتوش الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة زياد بن عبدالرحمن سعد العامر السديري           

ايمن بن عبيد المتوسطة سهيل تحسين حمود العمري           

ايمن بن عبيد المتوسطة صالح ماهر عبدالحفيظ محمد           

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدالرحمن اسماعيل محمد الشريف طيفور           

ايمن بن عبيد المتوسطة معاذ بن سالم بن خلفان آل خلفان الكعبي           

ايمن بن عبيد المتوسطة معن ماجد محمد علي أبو خشريف        1  

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةدبيان عبدهللا دبيان الخالدي        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
26مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةعبدالعزيز محمد خليوي الخالدي            

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةعبدهللا جبر فالح الخالدي        4  

حذيفة بن اليمان المتوسطةاحمد شوقي احمد الحلوة           

حذيفة بن اليمان المتوسطةأمجد بن عادل بن علي البحار           

حذيفة بن اليمان المتوسطةحسين بن مالك بن أحمد المزين           

حذيفة بن اليمان المتوسطةسجاد ابراهيم حبيب البحراني           

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي بن حسين بن أحمد آل تريك           

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي بن عباس بن حسن القديحي           

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي بن مهدي بن علي الغمغام        1  

حذيفة بن اليمان المتوسطةمحمد بن حسين بن علي الحداد        2  

حذيفة بن اليمان المتوسطةمحمد بن عبدالعزيز الباشا           

حذيفة بن اليمان المتوسطةمحمد بن عبدالمجيد آل عيد        4  

حذيفة بن اليمان المتوسطةمحمد صالح احمد التاروتي           

حذيفة بن اليمان المتوسطةمصطفى بن تيسير القصاب           

حراء المتوسطةجواد بن علي بن حسن آل داؤود           

حلة محيش المتوسطةعلي بن رضي سعيد المضري           

زيد بن أرقم المتوسطةرضا إبراهيم علي آل نهاب           

زيد بن أرقم المتوسطةريان علي سعيد شروفنا           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
27مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

سعد بن الحارث المتوسطةبدر منير بن علي آل خاتم        1  

سعد بن الحارث المتوسطةعبدهللا حسين بن احمد خريده        2  

سعد بن الحارث المتوسطةعبدهللا مراد بن عبدهللا آل يوسف           

سعد بن الحارث المتوسطةعلي بن عيسى بن عبدهللا المرهون        4  

سعد بن الحارث المتوسطةعلي حسين بن احمد الحكيم           

سعد بن الحارث المتوسطةمحمد نسيم بن حبيب هالل           

سعد بن الحارث المتوسطةمهدي بن سامي بن علي الراشد           

سعد بن الحارث المتوسطةمؤيد منصور بن عيسى السبع           

سعد بن عبادة المتوسطةهادي حسن عدنان آل حسين           

سعيد بن المسيب المتوسطةالمهدي بن صالح بن احمد العلو          1

سعيد بن المسيب المتوسطةحسن بن علي بن عيد الدشيش        1 1

سعيد بن المسيب المتوسطةحسين بن شاكر بن سلمان آل مرار        2 1

سعيد بن المسيب المتوسطةحسين بن عبدالمعين ال سليمان          1

سعيد بن المسيب المتوسطةحسين بن علي بن مهدي آل عبيد        4 1

سعيد بن المسيب المتوسطةحيدر بن علي بن احمد آل محمود          1

سعيد بن المسيب المتوسطةحيدر بن موسى بن عبدالكريم البناي          1

سعيد بن المسيب المتوسطةعبدهللا بن بدر بن عبدهللا الحيراني          1

سعيد بن المسيب المتوسطةعبدهللا بن فاضل بن عبدهللا اعبيدان          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
28مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

سعيد بن المسيب المتوسطةكرار بن كاظم بن عبدالكريم الغضبان          1

سعيد بن المسيب المتوسطةمحمد بن علي بن عبدالكريم البناي         11

سعيد بن المسيب المتوسطةمقداد بن احمد بن حسن المطاوعه        111

سنابس المتوسطةاحمد بن محمد بن احمد آل نور        112

سنابس المتوسطةالحسن بن علي بن محمد آل حسين         11

سنابس المتوسطةامير بن سامي بن جميل المعتر        114

سنابس المتوسطةباسل بن رمزي بن حبيب الطوال         11

سنابس المتوسطةحسن بن علوى بن سعيد آل هاشم         11

سنابس المتوسطةحسين بن محمد بن سلمان الدرويش         11

سنابس المتوسطةسراج بن أنور بن عباس آل جليح         11

سنابس المتوسطةعبدهللا بن علي بن عبد رب الرسول الحماقي         11

سنابس المتوسطةعبدهللا بن فؤاد بن عبدهللا الحبيب         12

سنابس المتوسطةعلي بن عبدالكريم بن جاسم جليح        121

سنابس المتوسطةعلي بن ناصر بن حسن آل يعقوب        122

سنابس المتوسطةمحمد بن علي بن محمد القروص         12

سنابس المتوسطةمنتظر بن راشد بن عبدهللا الراشد        124

سنابس المتوسطةمهدي بن عبدرب الحسين القطري         12

سيهات المتوسطةحسن بن تيسير بن علي ال عيد         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
29مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

صفوى المتوسطةحسن بن أمين بن سعيد الشرفا          12

صفوى المتوسطةحسن بن علي بن حسن الحنابي         12

صفوى المتوسطةحسن بن علي بن حسين غزيوي         12

صفوى المتوسطةحسن جاسم صالح المغلق          1

صفوى المتوسطةحسين علي محمد آل مبارك        1 1

صفوى المتوسطةحسين علي محمد زاهري        2 1

صفوى المتوسطةعباس بن علي بن عباس ال فريد            1

صفوى المتوسطةعبدهللا بن أمين بن كامل الصالح        4 1

صفوى المتوسطةعلوي بن عدنان بن أحمد ال حسن           1

صفوى المتوسطةمحمد بن غازي بن داؤد ال داؤود          1

صفوى المتوسطةمحمد بن غازي بن علي الداوؤد            1

صفوى المتوسطةهادي بن حبيب بن علي ال صالح           1

صفوى المتوسطةهادي بن ماهر بن هادي المير          1

فخر الدين الرازي المتوسطةأحمد بن سليمان آل الشيخ مبارك         14

فخر الدين الرازي المتوسطةأحمد بن محسن بن عيسى ابو الرحي        141

فخر الدين الرازي المتوسطةحيدر بن محمد بن حبيب آل حيدر        142

فخر الدين الرازي المتوسطةمحمد بن هاني بن عباس أوال         14

معن بن زائدة المتوسطةحسن بن علي بن حبيب المبارك        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
30مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني متوسط

معن بن زائدة المتوسطةعباس بن احمد بن عيسى المادح         14

موسى بن نصير المتوسطةعمار علي حسين العيسني         14

مؤته المتوسطةآدم بن محمد بن طه آل غريب         14

مؤته المتوسطةباسل بن فراس بن عبد الرزاق آل سيف         14

مؤته المتوسطةحسين بن سعيد بن رضي البدراني         14

مؤته المتوسطةحسين بن محمد بن عبدهللا الخراري          1

مؤته المتوسطةعلي بن فاضل بن أحمد البحراني        1 1

مؤته المتوسطةعلي بن فالح بن حسن عليوات        2 1

مؤته المتوسطةقاسم بن محمد بن مهدي آل سنان          1

مؤته المتوسطةمجتبى بن احمد بن معتوق آل صفوان        4 1

مؤته المتوسطةمحمد بن علي بن محمد الصفار          1

مؤته المتوسطةمصطفى بن محمد بن علي العرادي          1

مؤته المتوسطةمصطفى بن نضال بن حسين آل مسيري          1

مؤته المتوسطةمهدي بن علي بن مهدي الصفار          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
31مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطأحمد هاني أحمد آل راشد        1  

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطحسين سمير معتوق الطريفي        2  

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطعبدالعزيز محمد علي الشيخ           

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطمحمد عباس ناجي المسكين        4  

ابن القيم التعليمي قسم المتوسطهاشم علي مرهون آل شرف           

البحتري المتوسطةعلي بن محمد بن حسين رضوان           

البحتري المتوسطةمحمد بن حسين بن صالح الطويل           

البحتري المتوسطةمهدي بن عمر بن محمد آل مرهون           

التهذيب األهلية المتوسطةأحمد بن عبدالحميد بن احمد الوصيبعي           

التهذيب األهلية المتوسطةحسن بن محمود بن نعمه الهاشم         1 

التهذيب األهلية المتوسطةخالد بن محمد بن ناصر آل ناصر        11 

التهذيب األهلية المتوسطةعلي بن حسين بن عبدهللا الرويعي        12 

التهذيب األهلية المتوسطةهاشم بن رائد بن عبد هللا الباشا         1 

الجارودية المتوسطةالفيصل بن عامر بن سليم السليمان        14 

الجارودية المتوسطةأحمد بن جاسم بن رضا مريبط         1 

الجارودية المتوسطةأحمد بن ماجد بن محمد الساده         1 

الجارودية المتوسطةأشتر بن علي بن عاشور آل سليمان         1 

الجارودية المتوسطةجعفر بن هاني بن جعفر أبو قرين         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
32مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

الجارودية المتوسطةحسن بن سعيد بن حسن المعلم         1 

الجارودية المتوسطةحسن بن عبد هللا بن حسن المدن         2 

الجارودية المتوسطةحسن بن عبد هللا بن حسن المدن        21 

الجارودية المتوسطةحسن بن عبد هللا بن عيسى المدن        22 

الجارودية المتوسطةحسين بن إبراهيم بن حسين آل سعيد         2 

الجارودية المتوسطةحيدر بن محمد بن سلمان آل قرين        24 

الجارودية المتوسطةعلي بن عبدهللا بن جعفر أبو قرين         2 

الجارودية المتوسطةكرار بن حسن بن عبدهللا آل ضاحي         2 

الجارودية المتوسطةمحمد بن خليل بن إبراهيم بابلي         2 

الجارودية المتوسطةمحمد بن رضا بن احمد القاوز         2 

الجارودية المتوسطةمحمد بن سلمان بن منصور آل سعيد         2 

الجارودية المتوسطةهادي بن جعفر بن عبد هللا آل قرين           

الجش المتوسطةأحمد بن جاسم بن أحمد آل سالم        1  

الجش المتوسطةأحمد بن مصطفى بن طاهر آل حمزه        2  

الجش المتوسطةدانيال بن مؤيد بن عبدالعظيم السنبل           

الجش المتوسطةسجاد بن حسين بن سعيد قويسم        4  

الجش المتوسطةضياء بن جعفر بن محمد آل سالم           

الجش المتوسطةعبدهللا بن مالك بن سلمان آل حمد           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
33مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

الجش المتوسطةعلي بن حسن بن عبدهللا الناصر           

الجش المتوسطةعلي بن فؤاد بن عبدالعظيم السنبل           

الجش المتوسطةعمار بن علي بن احمد آل مدن           

الجش المتوسطةفاضل بن عباس بن قاسم المرهون         4 

الجش المتوسطةمحمد بن سعيد بن فيصل أل موسى        41 

الجش المتوسطةمظاهر بن حبيب بن منصور آل ضاحي        42 

الجش المتوسطةمقتدى بن سعيد بن اسماعيل آل اسماعيل         4 

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطأحمد فاضل عبد هللا عبيدي        44 

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطتقي علي عليالمعاتيق         4 

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطعباس نبيل عبد هللا آل يوسف         4 

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطمرتجى امين حسن البحاري         4 

الخليل بن احمد التعليمي قسم المتوسطهادي محمد يوسف الخضر         4 

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةابراهيم محمد احمد ال عقيل          4 

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةالقاسم احمد عبد هللا ال هاني            

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةبهاء احمد مكي الساده         1  

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةسعد طامي مفلح ال ظمين الهاجري         2  

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةعبد هللا الحميدي فالح القروف الهاجري             

الصفا األهلية الحديثة المتوسطةعلي حمد ناصر المصلح السبيعي         4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
34مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

القطيف المتوسطةحسن باسم عبد هللا آل موسى           

القطيف المتوسطةحسن علي عبد هللا آل شهاب           

القطيف المتوسطةحسين علي محمد الشرفا           

القطيف المتوسطةحسين محسن إبراهيم المدن           

القطيف المتوسطةعلي الياس خضر الشاخوري           

القطيف المتوسطةعلي حسين عبد هللا آل قاسم           

القطيف المتوسطةعلي عبد الحكيم علي القديحي        1  

القطيف المتوسطةعلي محمد علي الخنيزي        2  

القطيف المتوسطةمحمد حسن علوي الخباز           

القطيف المتوسطةمحمد حسين أحمد اكريكيش        4  

القطيف المتوسطةمحمد نبيل أحمد آل مهنا           

القطيف المتوسطةهاشم علوي حسن العبدالعال            

القطيف المتوسطةيزن أحمد إبراهيم أبو سمرة           

المالحة المتوسطةاحمد جاسم ال درويش           

المالحة المتوسطةجعفر بن جاسم بن محمد الصايغ           

المالحة المتوسطةحسن بن علي بن احمد الياسين           

المالحة المتوسطةحسن بن علي بن حبيب الصايغ        1  

المالحة المتوسطةسجاد بن علي بن حسين درويش        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
35مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

المالحة المتوسطةعلي محمد ال درويش           

الهدى المتوسطةأحمد محمد علي الصادق        4  

الهدى المتوسطةحسين علي عبدهللا الداوود           

الهدى المتوسطةحسين محمد سعيد آل ابراهيم           

الهدى المتوسطةسجاد إبراهيم سليم السليمان           

الهدى المتوسطةهادي محمد علوي آل إبراهيم           

ايمن بن عبيد المتوسطة اغدير بن فهد بن اغدير الغدير الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة حمد بن سعود بن حمد الهملجي المليحي           

ايمن بن عبيد المتوسطة حمد بن عبدهللا بن أدبيس الصبيح الخالدي        1  

ايمن بن عبيد المتوسطة سالم بن فهد بن سالم الحنتوش الخالدي        2  

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدالحفيظ ماهر عبدالحفيظ محمد           

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدالعزيز بن فهد بن ثويني الشويش الخالدي        4  

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدهللا بن محمد بن جابر الخالد الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة عبدالهادي بن عبدهللا بن حمد الربيعان الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة فالح بن سعود بن فالح العوران الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة فيصل بن بدر بن سعود الثواب الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة فيصل بن خالد بن حمدان النوح الخالدي           

ايمن بن عبيد المتوسطة محمد بن بندر بن محمد النهدي الخالدي           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
36مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

ايمن بن عبيد المتوسطة محمد بن خالد بن علي لصبيح الخالدي        1  

ايمن بن عبيد المتوسطة ناصر بن سلمان بن عبدهللا الخالد الخالدي        2  

ايمن بن عبيد المتوسطة نواف بن متعب بن محمد الخالدي           

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةأحمد رجب مصطفى        4  

تحفيظ القرآن الكريم بعنك المتوسطةخالد مبارك الخالدي           

حذيفة بن اليمان المتوسطةحسن بن نعيم بن إبراهيم المرهون           

حذيفة بن اليمان المتوسطةحسين بن رياض آل قنبر           

حذيفة بن اليمان المتوسطةرضا محمد رضي المادح           

حذيفة بن اليمان المتوسطةسجاد بن حسين بن رضي البناي           

حذيفة بن اليمان المتوسطةسلمان بن مهدى الغريافي          1

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي حسين حبيب القصاب        1 1

حذيفة بن اليمان المتوسطةعلي مهدي حسن البيك        2 1

حذيفة بن اليمان المتوسطةفاضل عباس منصور آل ضاحي          1

حذيفة بن اليمان المتوسطةفراس بن محمد آلعبدرب الرسول        4 1

حذيفة بن اليمان المتوسطةقاسم بن حسين بن سعيد الحوري          1

حذيفة بن اليمان المتوسطةمحمد عبدالرزاق عباس الجشي          1

حذيفة بن اليمان المتوسطةمصطفى بن فريد الزاير          1

زيد بن أرقم المتوسطةجواد طاهر علي آل نهاب          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
37مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

زيد بن أرقم المتوسطةعلي حسين جعفر آل ناصر          1

زيد بن أرقم المتوسطةقاسم أحمد عبدهللا آل موسى         11

سعد بن الحارث المتوسطةسجاد جابر بن جعفر الجنبي        111

سعد بن الحارث المتوسطةعباس ميثم بن حسن آل أبوزيد        112

سعد بن الحارث المتوسطةقاسم حسين بن احمد آل امسلم         11

سعد بن الحارث المتوسطةكميل بن عبدالواحد بن معتوق سهؤ        114

سعد بن الحارث المتوسطةيوسف ياسر سعد محمد الديب         11

سعيد بن المسيب المتوسطةحسن بن عادل بن عبدالجبار مرار         11

سعيد بن المسيب المتوسطةسلمان بن محمد بن سلمان حيان         11

سعيد بن المسيب المتوسطةعبدهللا بن عزيز بن عبدهللا آل اعبيد         11

سعيد بن المسيب المتوسطةعلي بن علوي بن محمد الخضراوي         11

سنابس المتوسطةبشار بن عبدالمحسن بن علي الناصري         12

سنابس المتوسطةجاسم بن محمد بن علي آل عمران        121

سنابس المتوسطةجواد بن محمد بن موسى الدغام        122

سنابس المتوسطةحسن بن عبدهللا بن جاسم السيهاتي         12

سنابس المتوسطةحسين بن عبدالملك بن علي آل افريج        124

سنابس المتوسطةساجد بن علي بن حسن آل عبدالغنى         12

سنابس المتوسطةسعود بن محمد بن حبيب ال طالق         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
38مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

سنابس المتوسطةعباس بن علي بن محمد دغام         12

سنابس المتوسطةعبدهللا بن ابراهيم بن صالح آل حبيل         12

سنابس المتوسطةمحمد بن عبدالكريم بن احمد آل صفوان         12

سنابس المتوسطةموسى بن عادل بن موسى آل عمران          1

سيهات المتوسطةحسن بن حبيب بن حسن محيف        1 1

سيهات المتوسطةحسين بن علي بن مهدي صليل        2 1

سيهات المتوسطةحسين جعفر احمد العصفور          1

سيهات المتوسطةعلي بن حسن بن جاسم آل عيد        4 1

سيهات المتوسطةعلي بن عبدهللا بن احمد الخليفه          1

سيهات المتوسطةعلي بن محمد بن عبدالكريم الضاحي          1

سيهات المتوسطةعلي حسين منصور السنبسي          1

سيهات المتوسطةمحمد بن نايف بن علي الفهيد          1

سيهات المتوسطةمحمد هاني منصور الخرداوي          1

صفوى المتوسطةجواد بن زكي بن محمد الحميد         14

صفوى المتوسطةعلي بن نور بن إبراهيم الساده        141

فخر الدين الرازي المتوسطةأحمد بن مبارك بن احمد البحارنه        142

فخر الدين الرازي المتوسطةأحمد بن منير بن ماجد آل نصيف         14

فخر الدين الرازي المتوسطةبدر بن محمد بن مبارك الميالد        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
39مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

فخر الدين الرازي المتوسطةحسن بن مهدي بن عبدهللا الزاير         14

فخر الدين الرازي المتوسطةحسين بن هالل بن محمد آل حبيب         14

فخر الدين الرازي المتوسطةرضا بن محمد بن سعيد آل مطر         14

فخر الدين الرازي المتوسطةعبدهللا بن باسم بن علي المصلي         14

فخر الدين الرازي المتوسطةعلي بن سامي بن أحمد آل مدن         14

فخر الدين الرازي المتوسطةعماد بن عبدالكريم بن عيسى آل درويش          1

فخر الدين الرازي المتوسطةمحمد بن أمين بن سعيد آل مطر        1 1

فخر الدين الرازي المتوسطةمحمد بن حسين بن حبيب العبندي        2 1

فخر الدين الرازي المتوسطةمحمد بن زكريا بن حسن آل محيسن          1

فخر الدين الرازي المتوسطةميثم بن محمد بن ميرزا جواد        4 1

فخر الدين الرازي المتوسطةهادي بن حسن بن عبدهللا آل بوحسين          1

فخر الدين الرازي المتوسطةهادي بن عبدهللا بن فيصل الصديق          1

فخر الدين الرازي المتوسطةهادي بن محمد بن معتوق الصلبوخ          1

مؤته المتوسطةأحمد بن علي بن عيد آل جضر          1

مؤته المتوسطةجواد بن محمد بن عبد هللا آل يوسف          1

مؤته المتوسطةحسن بن علي بن سلمان ابو الرحي          1

مؤته المتوسطةحسن بن هاني بن محمد علي العلقم        1 1

مؤته المتوسطةحسين بن محمد بن حسن السماهيجي        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
40مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث متوسط

مؤته المتوسطةسجاد بن هاني بن ابراهيم الشوق          1

مؤته المتوسطةعبد هللا بن طاهر بن محمد الطريفي        4 1

مؤته المتوسطةعلي بن بدر بن سعيد الدار          1

مؤته المتوسطةعلي بن جاسم بن مكي المطاوعه          1

مؤته المتوسطةعلي بن حسن أل سيد عيش          1

مؤته المتوسطةعلي بن صالح بن مهدي احجيرات          1

مؤته المتوسطةعلي بن نافع بن علي المعلم          1

مؤته المتوسطةمحمد بن جعفر بن محمد آل عريف          1

مؤته المتوسطةمحمد بن مدحت بن حبيب سنان        1 1

مؤته المتوسطةمصطفى بن محمد بن علي حكروه        2 1

مؤته المتوسطةمهتدى بن هادي بن محمد الهاشم          1

مؤته المتوسطةمهدي بن فايز بن عباس العقيلي        4 1

مؤته المتوسطةمهدي بن مجدي بن هاشم درويش          1

مؤته المتوسطةهادي بن أحمد بن سلمان السعيدي          1

مؤته المتوسطةهاشم بن بدر بن طاهر المسحر          1

مؤته المتوسطةيوسف بن احمد بن يوسف ابوورور          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
41مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

التهذيب األهلية الثانويةاحمد بن يوسف بن حجي السلطان        1  

التهذيب األهلية الثانويةالحسن بن علي بن عبدهللا السلطان        2  

التهذيب األهلية الثانويةأحمد بن زكي بن عبدالواحد آل براك           

التهذيب األهلية الثانويةأحمد بن علي بن محمد بوحليقه        4  

التهذيب األهلية الثانويةباسل محمد فاروق عبدالحميد           

التهذيب األهلية الثانويةحسن بن احمد بن علي آل شهاب           

التهذيب األهلية الثانويةحسن بن عبدهللا بن حسين الحسن           

التهذيب األهلية الثانويةسجاد بن أحمد بن علي الحليو           

التهذيب األهلية الثانويةعلي بن هشام بن مهدي الجامد           

التهذيب األهلية الثانويةعلي عبدهللا راضي الرمضان         1 

التهذيب األهلية الثانويةمحمد بن باسم بن محمد ابليس        11 

التهذيب األهلية الثانويةمحمد علي بن عبدالمحسن العمر        12 

التهذيب األهلية الثانويةهادي بن عبدالحليم بن عباس القديحي         1 

الجارودية الثانويةأزهر بن سلمان بن علي آل وهيب        14 

الجارودية الثانويةباسل بن وليد بن حسين آل سعيد         1 

الجارودية الثانويةجعفر بن محمد بن جعفر المعراج         1 

الجارودية الثانويةجواد بن محمد بن عبدهللا أبوقرين         1 

الجارودية الثانويةحسن بن علي بن حسن المعلم         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
42مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الجارودية الثانويةحسن بن مهدي بن صالح األصيل         1 

الجارودية الثانويةحسين بن حيدر بن علوي الطويل         2 

الجارودية الثانويةحسين بن عبدالحميد بن حسن آل اوهيب        21 

الجارودية الثانويةحيدر بن علي بن صالح الدار        22 

الجارودية الثانويةرضا بن سليمان بن عبدالمجيد أبوالمكارم         2 

الجارودية الثانويةرضا بن عقيل بن جاسم آل خليف        24 

الجارودية الثانويةطاهر بن محمد بن طاهر التكية         2 

الجارودية الثانويةعلي بن جعفر بن طـه الحسوني         2 

الجارودية الثانويةعلي بن حسين بن جعفر آل عيد         2 

الجارودية الثانويةعلي بن محمد بن علي ال شهاب         2 

الجارودية الثانويةعلي بن ناصر بن احمد آل طويلب         2 

الجارودية الثانويةعلي بن واصف بن جعفر آل طالب           

الجارودية الثانويةمجتبى بن مهدي بن جعفر المعراج        1  

الجارودية الثانويةمحمد  بن عمرآن بن محمد آل عمرآن        2  

الجارودية الثانويةمحمد بن أسعد بن سعيد ال طويلب           

الجارودية الثانويةمحمد بن جاسم بن علي آل وهيب        4  

الجارودية الثانويةمحمد بن صادق بن حسين آل قرين           

الجارودية الثانويةمحمد بن علي بن صالح الدار           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
43مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الجارودية الثانويةمصطفى بن أحمد بن حسين آل اعبادي           

الجارودية الثانويةمنيب بن محمد بن حسن المعراج           

الجارودية الثانويةمهدي بن محمد بن مهدي خميس           

الجارودية الثانويةنوري بن عبدهللا بن حسين رمضان         4 

الجارودية الثانويةهادي بن حسن بن مهدي آل ليف        41 

الجارودية الثانويةهاشم بن حسين بن محسن آل هاشم        42 

الخط األهلية الثانويةعبدهللا بن محمد بن عبد هللا الحوار         4 

الخط األهلية الثانويةمحمد بن جميل بن سعيد آل حجيالن        44 

الخط األهلية الثانويةمحمد بن عبد هللا بن أحمد آل ناصر         4 

الخط األهلية الثانويةيوسف بن كامل بن جعفر الهاشم         4 

الخطيب البغدادي الثانويةحسين بن فالح بن حسن عليوات         4 

الخويلدية الثانويةجواد انور محمد السادة         4 

الخويلدية الثانويةسجاد مكي علي آل حسين         4 

الخويلدية الثانويةصالح مهدي أحمد جميعان           

الخويلدية الثانويةعبدهللا صادق جعفر آل عبيد        1  

الخويلدية الثانويةعلي صادق كاظم آل صويلح        2  

الخويلدية الثانويةعلي عبدالملك منصور االمرد           

الخويلدية الثانويةقسيم حسين عباس آل رضوان        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
44مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

الخويلدية الثانويةمحمد جعفر عدنان آل عباس           

الخويلدية الثانويةمصطفى جمعه جعفر األوجامي           

الخويلدية الثانويةيحي علوي عمران الشرفا           

الطفيل بن عمرو الثانويةإبراهيم بن يوسف بن محمد اليحى           

الطفيل بن عمرو الثانويةأيهم بن أحمد بن يوسف محمود           

الطفيل بن عمرو الثانويةجعفر بن عبدالعزيز بن حسين النمر           

الطفيل بن عمرو الثانويةحسين بن جاسم بن عبدهللا ربعان        1  

الطفيل بن عمرو الثانويةرضا بن يحيى بن حسين التريكي        2  

الطفيل بن عمرو الثانويةرضا بن يعقوب بن علي البحراني           

الطفيل بن عمرو الثانويةعبدهللا بن حسن بن عبدهللا آل ليث        4  

الطفيل بن عمرو الثانويةعبدهللا بن علي بن حسين المكحل           

الطفيل بن عمرو الثانويةعبدهللا بن مؤيد بن عبدالمحسن العبدهللا           

الطفيل بن عمرو الثانويةعلي بن عبد القادر آل حمود           

الطفيل بن عمرو الثانويةعلي بن ناصر بن علي آل مال هللا           

الطفيل بن عمرو الثانويةعلي بن هشام بن جعفر آل صليبي           

الطفيل بن عمرو الثانويةمحمد بن كمال بن طاهر السبع           

الطفيل بن عمرو الثانويةياسر بن عبدهللا بن مكي آل عيد        1  

العوامية الثانويةعلي حسن حسن العوامي        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
45مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

القبلتين الثانويةجواد ابراهيم عبدهللا العسيف           

القديح الثانويةحسن علي عبد هللا الشاعر        4  

القديح الثانويةعلي موسى علوي الخضراوي           

القديح الثانويةمحمد إبراهيم أحمد آل حمدان           

القطيف األهلية الثانويةأحمد رضا حبيب آل خميس            

القطيف األهلية الثانويةأشرف صالح حسن الشاخوري            

القطيف األهلية الثانويةباسل علي عبد هللا المتروك            

القطيف األهلية الثانويةحسن أحمد محمد الفرج            

القطيف األهلية الثانويةحسن فتحي عبد العظيم أبو السعود         1  

القطيف األهلية الثانويةحسين علي حسين آل سعيد         2  

القطيف األهلية الثانويةحسين محمد حسن الخميس            

القطيف األهلية الثانويةعبد الهادي حسين حسن الخميس         4  

القطيف األهلية الثانويةكميل أسعد محمد خضر            

القطيف األهلية الثانويةمحمد خالد أحمد الغاوي           

القطيف األهلية الثانويةمحمد زكي عبد هللا الفرج            

القطيف األهلية الثانويةهادي علي عبد الخالق آل عبد ربه            

القطيف الثانويةاحمد بن ضياء بن حسن آل قيصوم           

القطيف الثانويةأبان بن محمد بن علي آل نمر           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
46مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

القطيف الثانويةأحمد بن جعفر بن سليمان آل نمر        1  

القطيف الثانويةأحمد بن صالح بن مهدي الجنيبي        2  

القطيف الثانويةأحمد بن عادل بن احمد الجشي           

القطيف الثانويةأحمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا عفيريت        4  

القطيف الثانويةأحمد بن محمد بن انيس الجشي           

القطيف الثانويةأحمد بن مصطفى بن ابراهيم المنشاد           

القطيف الثانويةأحمد بن نجيب بن حسن البيش           

القطيف الثانويةأحمد بن هاني بن احمد آل محيسن           

القطيف الثانويةجعفربن سعيد بن جعفر الشميمي           

القطيف الثانويةحسن بن بدر بن محمد آل مال هللا          1

القطيف الثانويةحسن بن حاتم بن عبدهللا المتروك        1 1

القطيف الثانويةحسن بن خالد بن عبدهللا الضامن        2 1

القطيف الثانويةحسن بن عادل بن جعفر الدليلي          1

القطيف الثانويةحسن بن علي بن حسن الخضيمي        4 1

القطيف الثانويةحسين بن سائد بن عبدالغفور الجشي          1

القطيف الثانويةحسين بن عبدهللا بن جاسم اتحيفه          1

القطيف الثانويةحسين بن علي بن أمين الشبركة          1

القطيف الثانويةحسين بن علي بن مهدي آل عاشور          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
47مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

القطيف الثانويةحسين لؤي علي البيات          1

القطيف الثانويةحمزه عبدهللا علي المطرود         11

القطيف الثانويةحيدر بن جمال بن أحمد أبوسلطان        111

القطيف الثانويةخليل بن ابراهيم بن احمد ال محيميد        112

القطيف الثانويةدانيال بن حسين بن عبدالمجيد الهجهوج         11

القطيف الثانويةدانيال بن غالب بن رضي الخضراوي        114

القطيف الثانويةرضا بن هاني بن عبدالكريم الجواد         11

القطيف الثانويةسجاد بن علي بن حسين العواء         11

القطيف الثانويةسجاد بن فتحي بن عبدالحميد آل سيف         11

القطيف الثانويةسعود بن بن حسين احمد العجمي         11

القطيف الثانويةعباس بن عبدالعزيز بن عيسى آل ثنيان         11

القطيف الثانويةعبد هللا بن فراس بن عبد هللا آل عبد المحسن         12

القطيف الثانويةعبداالله بن حبيب بن صالح ال سالم        121

القطيف الثانويةعبدهللا بن علي بن عبدهللا المياد        122

القطيف الثانويةعبدهللا مفيد عبدهللا إبراهيم         12

القطيف الثانويةعلي بن باسم بن علي القصاب        124

القطيف الثانويةعلي بن تيسير بن سعود الفارس         12

القطيف الثانويةعلي بن حسين بن علي البوري         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
48مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

القطيف الثانويةعلي بن حسين بن علي العوامي         12

القطيف الثانويةعلي بن حسين بن علي الغانم         12

القطيف الثانويةعلي بن حسين بن محمد أبو السعود         12

القطيف الثانويةعلي بن شرف بن احمد الحريفي          1

القطيف الثانويةعلي بن عبد العزيز بن جعفر آل سالم        1 1

القطيف الثانويةعلي بن عيسى بن معتوق المياد        2 1

القطيف الثانويةعلي بن غازي بن محمد الحداد          1

القطيف الثانويةعلي عبدالعزيز - الجعتول        4 1

القطيف الثانويةعلي عبدهللا احمد الصحاف          1

القطيف الثانويةفارس سلمان مهدي اعليو          1

القطيف الثانويةفارس مهاب حسن الغانم          1

القطيف الثانويةفؤاد بن زهير بن يوسف المحيشي          1

القطيف الثانويةمجتبى بن حسين بن حسن آل الجشي          1

القطيف الثانويةمجتبى بن عارف بن احمد آل سرير         14

القطيف الثانويةمحمد بن حسين بن عبدالكريم عبيدان        141

القطيف الثانويةمحمد بن خالد بن عبدهللا القالف        142

القطيف الثانويةمحمد بن رضا بن مهدي الشيخ         14

القطيف الثانويةمحمد بن سامي بن احمد ال سرير        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
49مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

القطيف الثانويةمحمد بن سعيد بن احمد العبدالوهاب         14

القطيف الثانويةمحمد بن سلمان بن علوي المروحن         14

القطيف الثانويةمحمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا عفيريت         14

القطيف الثانويةمحمد بن عبدهللا بن سلمان المطراش         14

القطيف الثانويةمحمد بن عبدهللا بن مكي آل ناصر         14

القطيف الثانويةمحمد بن فوزي بن ابراهيم مديفع          1

القطيف الثانويةمحمد بن نادر بن أحمد الضامن        1 1

القطيف الثانويةمحمد بن وائل بن عبدالواحد الزاير        2 1

القطيف الثانويةمحمد حسين ابراهيم القطان          1

القطيف الثانويةمحمد مازن مهدي الصفار        4 1

القطيف الثانويةمسلم محمد مسلم المسلم          1

القطيف الثانويةهادي فوزي بن محمد المسباع          1

القطيف الثانويةهادي فؤاد أحمد الجشي          1

القطيف الثانويةيوسف باسل بن سعيد المصطفى          1

المجيدية الثانويةاحمد بن محمد بن مبارك العباس          1

المجيدية الثانويةاحمد بن هاني بن نصر ال حمود          1

المجيدية الثانويةالياس بن رياض  عبدرب الرسول ال العبيدي        1 1

المجيدية الثانويةباسل بن محمد بن سعود شعبان        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
50مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

المجيدية الثانويةبدر عبد القهار حسن ال ثاني          1

المجيدية الثانويةجعفر بن علي بن محمد أبو قرين        4 1

المجيدية الثانويةحسن بن عبدااله بن حسن البيك          1

المجيدية الثانويةحسن بن علي بن احمد إسماعيل          1

المجيدية الثانويةحسن بن علي بن سلمان ال جواد          1

المجيدية الثانويةحسن حسين عبدهللا غزوي          1

المجيدية الثانويةرضا بن بدر بن رسول ال سيف          1

المجيدية الثانويةرضا خليل عبدالعلي ال حماده          1

المجيدية الثانويةزكريا بن حسن بن محمد العبيدي        1 1

المجيدية الثانويةسجاد بن عادل بن احمد ال مهنا        2 1

المجيدية الثانويةعبدهللا بن حسين بن عبدهللا أبو عبدهللا          1

المجيدية الثانويةعبدهللا بن رائد بن عبدرب الحسين سهوان        4 1

المجيدية الثانويةعبدهللا بن مهدي بن عبدهللا الفرج          1

المجيدية الثانويةعلي بن عبداهللا بن مكي حمادي          1

المجيدية الثانويةعلي بن عبدالعزيز بن محمد الزهيري          1

المجيدية الثانويةعلي بن محمد بن سعيد الحوري          1

المجيدية الثانويةعلي بن منير بن احمد ال رضي          1

المجيدية الثانويةماجد بن علي بن عبدالعظيم الجراش          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
51مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

المجيدية الثانويةمحمد بن إبراهيم بن طاهر ال مهنا        1 1

المجيدية الثانويةمحمد بن تركي بن عبدهللا المرزوق        2 1

المجيدية الثانويةمحمد بن حيدر بن مكي الخبار          1

المجيدية الثانويةمحمد بن خالد بن باقر المحيميد        4 1

المجيدية الثانويةمحمد بن رضا بن احمد الجامي          1

المجيدية الثانويةمحمد بن زكي بن عبد الواحد ال سليس          1

المجيدية الثانويةمحمد بن سلمان بن حسن الشراح          1

المجيدية الثانويةمحمد بن ضياء بن كاظم ال حسين          1

المجيدية الثانويةمحمد بن عباس بن حسن القديحي          1

المجيدية الثانويةمحمد بن عبدالمجيد بمن محمد الفرج          1

المجيدية الثانويةمحمد بن ناصر بن علي المرهون        1 1

المجيدية الثانويةمحمد عبدالغني علي ال رميح        2 1

المجيدية الثانويةمصطفى بن حسين بن عبدهللا طناب          1

المجيدية الثانويةمصطفى بن محمد بن عبدالرسول الجشي        4 1

المجيدية الثانويةمهدي بن احمد بن إبراهيم ال سعيد          1

المجيدية الثانويةهاشم بن صالح بن علي الدعلوج          1

المجيدية الثانويةوسام بن ساند بن جعفر الصفار          1

المجيدية الثانويةياسين بن إبراهيم بن حبيب العلق          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
52مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

المالحة الثانويةاحمد بن عبدهللا بن أحمد العلوي          1

المالحة الثانويةأحمد بن جمال بن جعفر آل درويش          2

المالحة الثانويةأحمد بن سعيد بن عبدالمجيد الصايغ        1 2

المالحة الثانويةجعفر بن ضياء بن باقر الصايغ        2 2

المالحة الثانويةحسن بن خليل بن ابراهيم آل درويش          2

المالحة الثانويةحسن بن محمد بن سلمان آل مبيريك        4 2

المالحة الثانويةحسين بن باقر بن حسن خواهر          2

المالحة الثانويةعلي بن حسين بن علي الحايك          2

المالحة الثانويةعلي بن حسين بن فردان آل درويش          2

المالحة الثانويةعلي بن عماد بن علي درويش          2

المالحة الثانويةمجتبى بن عبدهللا بن جعفر آل خميس          2

المالحة الثانويةمحمد بن سامي بن عبدهللا آل درويش         21

المالحة الثانويةمهدي بن محمد بن صالح الصائغ        211

المالحة الثانويةمهدي بن محمد بن فردان آل درويش        212

النجاح الثانويةحسن بن جاسم بن حجي السليم         21

النجاح الثانويةسعيد بن عبدهللا بن علي آل عيسى        214

النجاح الثانويةمحمد بن ميرزآ بن مهدي المياد         21

النجاح الثانويةمحمد بن نزار بن حسين الرمضان         21



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
53مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

أم الحمام الثانويةجعفر بن محمد بن حسن امسبح         21

أم الحمام الثانويةحسن بن علي بن محمد الميرزا         21

أم الحمام الثانويةرضا بن صالح بن احمد مسبح         21

أم الحمام الثانويةعباس بن حسين بن علي الخميري         22

أم الحمام الثانويةعباس بن مكي بن صالح المرهون        221

أم الحمام الثانويةعلي بن حسين بن علي العاقل        222

أم الحمام الثانويةمجتبى بن منصور بن صالح آل حمود         22

أم الحمام الثانويةمحمد بن وديع بن حسن آل السيد حسين        224

تاروت الثانويةأحمد حسين ماجد آل شرف         22

تاروت الثانويةجواد بن علي بن مهدي النطعة         22

تاروت الثانويةحبيب بن مهند بن حبيب آل زرع         22

تاروت الثانويةحسن بن عمار بن عبدهللا الطوال         22

تاروت الثانويةحسن بن يوسف بن غالب الهاشم         22

تاروت الثانويةحسين بن مهدي بن حسين آل مشهد          2

تاروت الثانويةعلي بن عادل بن سعيد آل جمعان         1 2

تاروت الثانويةعلي بن عقيل بن راشد حبيب        2 2

تاروت الثانويةعلي بن منير بن عبدهللا تويريت          2

تاروت الثانويةلؤي ياسر أحمد المطوع        4 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
54مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

تاروت الثانويةمجد بن منير بن أنور سعد الدين          2

تاروت الثانويةمحمد بن عبدهللا بن سعيد آل هاشم          2

تاروت الثانويةمحمد بن محسن بن موسى الرويعي          2

تاروت الثانويةمحمد بن منير بن عبد هللا تويريت          2

تاروت الثانويةمنتظر محسن عبدرب الرسول آل شلي          2

ثانوية الصفا الحديثة األهليةعلي بن جعفر بن حبيب سنان         24

ثانوية الصفا الحديثة األهليةمحمد بسام إبراهيم خضره        241

ثانوية الصفا الحديثة األهليةمحمد بن خضر بن محمد ال رمضان        242

ثانوية الصفا الحديثة األهليةمحمد بن علي بن عبد الهادي القالف         24

دار الحكمة الثانويةاحمد بن حسين بن علي السيهاتي        244

دار الحكمة الثانويةأحمد بن ضياء بن علي الصائغ         24

دار الحكمة الثانويةأحمد بن محمد بن حمزه آل غانم         24

دار الحكمة الثانويةأحمد بن مهدي بن حسن القالف         24

دار الحكمة الثانويةحسن بن عادل بن حسن الخليفه         24

دار الحكمة الثانويةحسن بن عبد الكريم بن محمد المزين         24

دار الحكمة الثانويةحسن بن موسى بن حسن العسيف          2

دار الحكمة الثانويةحسين بن صالح بن محمد البراهيم        1 2

دار الحكمة الثانويةحسين بن مرتضى بن عبدالجليل الحسين        2 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
55مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

دار الحكمة الثانويةرضا بن أحمد بن علي الخضراوي          2

دار الحكمة الثانويةصادق بن خالد بن عبد الكريم ال مطر        4 2

دار الحكمة الثانويةضياء بن حسين بن طاهر الزيداني          2

دار الحكمة الثانويةعالء بن هاني بن حسين الزاير          2

دار الحكمة الثانويةعلي بن حسين بن عبدهللا المرزوق          2

دار الحكمة الثانويةعلي بن سعيد بن فرج العمران          2

دار الحكمة الثانويةعلي بن سعيد بن مجيد الخباز          2

دار الحكمة الثانويةعلي بن عبد هللا بن عبد رب الرسول آل جواد          2

دار الحكمة الثانويةعلي حسين علوي الجراش        1 2

دار الحكمة الثانويةماجد بن محمد بن ميرزا جواد        2 2

دار الحكمة الثانويةمحمد بن حسن بن علي العواد          2

دار الحكمة الثانويةمحمد بن حسن بن علي لطف هللا        4 2

دار الحكمة الثانويةمحمد بن عبد العزيز بن عبد هللا العنكي          2

دار الحكمة الثانويةمهدي بن صالح بن مهدي البيك          2

دار الحكمة الثانويةمهدي بن علي بن عبد هللا المفتاح          2

دار الحكمة الثانويةهادي بن حاتم بن جعفر ابو الرحى          2

دار العلوم الثانويةحسين بن آدم بن محمد المير          2

دار العلوم الثانويةريان بن فؤاد بن محمد آل مدن          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
56مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

دار العلوم الثانويةسراج بن عبدهللا بن مكي الخويلدي        1 2

دار العلوم الثانويةشرف بن سعيد بن محمد آل مبارك        2 2

دار العلوم الثانويةعبدهللا بن احمد بن عبدهللا ابوحسون          2

دار العلوم الثانويةعبدهللا بن احمد بن محمد آل مبارك        4 2

دار العلوم الثانويةعدنان بن محمد بن هاشم الساده          2

دار العلوم الثانويةعلي بن حسين بن علي آل خلف          2

دار العلوم الثانويةعلي بن صالح بن جاسم آل سماعيل          2

دار العلوم الثانويةعلي بن عبدهللا بن علي آل داؤود          2

دار العلوم الثانويةعلي بن ناصر بن حسن الخويلدي          2

دار العلوم الثانويةعلي بن هشام بن علي آل سليمان          2

دار العلوم الثانويةعلي بن هشام بن علي حسن العبد الباقي        1 2

دار العلوم الثانويةمجتبى بن سعيد بن محمد آل إبراهيم        2 2

دار العلوم الثانويةمحمد بن زهير بن محمد قريش          2

دار العلوم الثانويةمحمد بن علي بن جاسم آل سماعيل        4 2

دار العلوم الثانويةمحمد بن فؤاد بن عبدهللا المرهون          2

دار العلوم الثانويةمصطفى بن انور بن سعود آل داؤود          2

دار العلوم الثانويةمهدي بن صالح بن علي الناصر          2

دار العلوم الثانويةمهدي بن مجدي بن محمد العلوي          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
57مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

دار العلوم الثانويةيوسف بن غسان بن محمد البراهيم          2

سيهات الثانويةإبراهيم محمد عبد الواحد آل براك          2

سيهات الثانويةأحمد خالد أحمد السبع        1 2

سيهات الثانويةأحمد عبد الفتاح حبيب الخاتم        2 2

سيهات الثانويةأحمد علي حسن سليس          2

سيهات الثانويةأحمد هاني أحمد آل زين الدين        4 2

سيهات الثانويةحسن محمود أحمد السالم          2

سيهات الثانويةحسين حيدر عبدهللا المهنا          2

سيهات الثانويةعبدهللا أحمد عبدهللا الحميدي          2

سيهات الثانويةعبدهللا علي سعود آل زين الدين          2

سيهات الثانويةعبدهللا محمد علوي السيهاتي          2

سيهات الثانويةعبدهللا محمد كاظم البقاشي           

سيهات الثانويةعبدالناصر حسين مستراح        1  

سيهات الثانويةعلوي زكي طاهر اليوسف        2  

سيهات الثانويةعلي إبراهيم أحمد الخليل           

سيهات الثانويةعلي جواد علي آل خاتم        4  

سيهات الثانويةعلي حسين حبيب الخاتم           

سيهات الثانويةعلي حسين علي الهمل           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
58مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

سيهات الثانويةعمار مصطفى محمد السيهاتي           

سيهات الثانويةمحمد ناجي علي آل شويخ           

سيهات الثانويةمحمود محمد أحمد البحراني           

عنك الثانويةبدر بن فهد سعدون العطيش الخالدي         1 

عنك الثانويةتركي بن ماجد راشد الحنتوش الخالدي        11 

عنك الثانويةحسين بن خالد حسين الخالدي        12 

عنك الثانويةحمد بن إسعيد عقيل المريشد الخالدي         1 

عنك الثانويةحمدان بن متعب محمد المغماس الخالدي        14 

عنك الثانويةخالد بن راشد ناصر الشاوي الخالدي         1 

عنك الثانويةخالد بن علي سعد الشدي الخالدي         1 

عنك الثانويةراشد بن حمد راشد الرحيل الخالدي         1 

عنك الثانويةزياد بن نبيل بن سالم الخالدي         1 

عنك الثانويةزيتون بن مساعد زيتون الشويش الخالدي         1 

عنك الثانويةسعود بن محمد خليوي النهدي الخالدي         2 

عنك الثانويةصقر بن إبراهيم عبده هزازي        21 

عنك الثانويةصنيتان بن عبدهللا فهد الكحيلي المليحي        22 

عنك الثانويةعبدهللا بن راضي شديد االحنتوش لخالدي         2 

عنك الثانويةعلي محمد صالح الحنش        24 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
59مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

عنك الثانويةفهد بن صالح فهد الجالل         2 

عنك الثانويةفيصل بن خالد عبدهللا الخزر الخالدي         2 

عنك الثانويةمبارك بن عبدهللا مبارك العميري الخالدي         2 

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةأحمد عبدالهادي عبدالمحسن الخليفه         2 

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحاتم احمد محمد اليحي         2 

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسن خليل إبراهيم الشافعي           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسين علي عايش السعد        1  

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةخالد مسعد محمد عفيفي        2  

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةرضا بدر عبدهللا الرصاصي           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةسجاد عبدالفتاح عبدالجليل الرميح        4  

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعبدالعزيز محمد الداؤود           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعبدهللا رضا فردان الشويخات           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعبدهللا عارف عبدهللا الجارمي           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعبدهللا علي احمد الباذر           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعبدهللا محمد حسن السعيد           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعلي حسين عبدهللا العجمي         4 

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمهدي عبدهللا علي السواد        41 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةأحمد بن حسين بن محمد اليوسف        42 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
60مكتب التعليم بمحافظة القطيف

أول ثانوي

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةحسن بن علي بن حسن عليوات         4 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةعباس بن عبد العزيز بن علي السنونه        44 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمحمد بن سعيد بن علي العلق         4 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمحمد بن علي بن معتوق القديحي         4 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمحمد بن فؤاد بن محمد المؤمن         4 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمرتضى بن منير بن سلمان العبيدي         4 

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمهدي بن حسن بن علي آل فردان         4 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
61مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

االوجام الثانويةعلي عارف مكي الهاشم        1  

االوجام الثانويةعلي ياسر محمد آل ناصر        2  

االوجام الثانويةمهدي أسعد محفوظ آل هاشم           

االوجام الثانويةهادي مصطفى أحمد آل ناصر        4  

البرهان الثانويةاحمد حبيب جعفر البوري           

البرهان الثانويةحسن جعفر يوسف آل خميس           

التهذيب األهلية الثانويةأيهم محمد جمعه حسن           

التهذيب األهلية الثانويةجواد بن بهاء بن مهدي آل سيف           

التهذيب األهلية الثانويةحسن بن زكي بن علي البطيان           

التهذيب األهلية الثانويةحسن بن زكي بن منصور آل نمر         1 

التهذيب األهلية الثانويةحسين بن شاكر بن أحمد الصفار        11 

التهذيب األهلية الثانويةحسين بن علي بن صالح الطويل        12 

التهذيب األهلية الثانويةحيدر بن حسن بن عبدهللا الخميس         1 

التهذيب األهلية الثانويةحيدر بن حسين بن رضي الدهان        14 

التهذيب األهلية الثانويةعلي بن عبد الواحد بن محمد ال يوسف         1 

التهذيب األهلية الثانويةمحمد بن مصطفى بن عباس الوباري         1 

التهذيب األهلية الثانويةهادي بن أحمد بن كاظم آل شهاب         1 

الجارودية الثانوية    سجاد بن علي بن صالح المعراج         1 



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
62مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الجارودية الثانوية  احمد بن علي بن احمد العبد هللا         1 

الجارودية الثانوية  جواد بن حسين بن مكي المنشاد         2 

الجارودية الثانوية  جواد بن عبدهللا بن علي الجامي        21 

الجارودية الثانوية  حسين بن محمد بن مكي آل حبيل         22 

الجارودية الثانوية  علي بن حسن بن مكي آل مهدي         2 

الجارودية الثانويةأحمد بن جاسم بن محمد آل عبادي         24 

الجارودية الثانويةباسم بن عبدالحميد بن حسن آل رمضان         2 

الجارودية الثانويةبشار بن أيمن بن عبدهللا صويلح         2 

الجارودية الثانويةحسين بن جاسم بن حبيب الجارودي         2 

الجارودية الثانويةحسين بن علي بن حسين آل اعبادي         2 

الجارودية الثانويةعلي بن حسين بن علي المتروك         2 

الجارودية الثانويةكميل بن علي بن حسن المدن           

الجارودية الثانويةمحمد بن عبد هللا بن جعفر ابو قرين         1  

الجارودية الثانويةمصطفى بن علوي بن علوي آل كاظم        2  

الجارودية الثانويةهادي بن أشرف بن علي المحسن           

الجارودية الثانويةهادي بن ماجد بن محمد الساده         4  

الجش الثانويةأحمد بن أنور بن علي العشوي           

الجش الثانويةأحمد بن علي بن احمد الخباز           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
63مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الجش الثانويةحسن بن إبراهيم بن سعيد العياش           

الجش الثانويةحسين بن رضا بن حبيب آل سعيد           

الجش الثانويةسجاد بن محمد بن صالح العباس           

الجش الثانويةسعيد بن عبد العزيز بن سعيد الشوملي         4 

الجش الثانويةسلمان بن شريف بن سلمان هالل        41 

الجش الثانويةصادق بن عبدهللا بن حسن آل زايد        42 

الجش الثانويةعبد العزيز بن شريف بن علي ال زاير         4 

الجش الثانويةعبدهللا بن جعفر بن محمد آل سالم        44 

الجش الثانويةعلي بن جعفر بن صالح المدن         4 

الجش الثانويةعلي بن عبدهللا بن حبيب آل خميس         4 

الجش الثانويةعلي بن محمد بن عاشور آل قرين         4 

الجش الثانويةعلي بن محمد بن عبدالعلي آل نصيف         4 

الجش الثانويةمحمد بن باقر بن حسن آل سالم         4 

الجش الثانويةمحمد بن جاسم بن سعيد العياش           

الجش الثانويةمحمد بن سعيد بن اسماعيل آل اسماعيل        1  

الجش الثانويةمحمد عبدالغفور بن حمزه آل سنان        2  

الخط األهلية الثانويةجواد بن نذير األقزم           

الخط األهلية الثانويةحسين بن احمد بن رضي آل عرقان        4  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
64مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الخط األهلية الثانويةدانيال بن عادل بن عبدهللا عوجان           

الخط األهلية الثانويةرضا بن محمود بن ابراهيم سليس           

الخط األهلية الثانويةعبدهللا بن صالح بن عبدهللا آل منيان           

الخط األهلية الثانويةعبدالمحسن بن محمد المرزوق           

الخط األهلية الثانويةعلي بن محمد بن علي آل نصيف           

الخط األهلية الثانويةعلي بن مصطفى بن عدنان الجارودي           

الخط األهلية الثانويةمحمد بن عماد بن محمد الشخل        1  

الخط األهلية الثانويةمحمد بن مصطفى بن علي العلوان        2  

الخطيب البغدادي الثانويةأحمد بن أيمن بن أحمد الزاهر           

الخطيب البغدادي الثانويةأحمد بن علي بن حبيب المطوع        4  

الخطيب البغدادي الثانويةحيدر بن محمد بن حسن الصفار           

الخطيب البغدادي الثانويةرضا بن مفيد بن ميرزا هجلس           

الخطيب البغدادي الثانويةسجاد بن بشير بن أحمد البحراني           

الخطيب البغدادي الثانويةشهيد بن حلمي بن أحمد العلق           

الخطيب البغدادي الثانويةعبدالهادي بن أيمن بن عبدهللا الطريفي           

الخطيب البغدادي الثانويةعلي بن حسين بن أحمد آل حاجي           

الخطيب البغدادي الثانويةعلي بن محمد بن علي آل شيف        1  

الخطيب البغدادي الثانويةغسان بن نصر بن أحمد الزاهر        2  



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
65مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الخطيب البغدادي الثانويةمحسن بن علي بن محمد الصفار           

الخطيب البغدادي الثانويةمحمد بن برير بن يوسف الدرورة        4  

الخطيب البغدادي الثانويةمحمد بن جمال بن عبدهللا المرهون           

الخطيب البغدادي الثانويةمحمد بن رضا بن أحمد الضامن           

الخطيب البغدادي الثانويةمحمد بن رضي بن أحمد آل خاتم           

الخطيب البغدادي الثانويةمحمد بن نور بن أحمد الغانم           

الخطيب البغدادي الثانويةمصطفى بن عبدالكريم بن محمد عبدرب األمير           

الخطيب البغدادي الثانويةمقداد بن جاسم بن حسن آل حاجي           

الخويلدية الثانويةحيدر علي جواد آل الشط        1  

الخويلدية الثانويةعبدهللا محمد عبدهللا التوبي        2  

الخويلدية الثانويةعلى رضا علوي العباس           

الخويلدية الثانويةمحمد ابراهيم علي المرزوق        4  

الخويلدية الثانويةمحمد عباس عدنان الساده           

الخويلدية الثانويةمحمد عبداالله عبدهللا آل شيف           

الخويلدية الثانويةمقداد نوري ابراهيم آل انتيف           

الطفيل بن عمرو الثانويةأيمن بن محمد بن طاهر السبع           

الطفيل بن عمرو الثانويةجواد بن محمد بن علي السيهاتي           

الطفيل بن عمرو الثانويةحسن بن محمد بن موسى آل درويش           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
66مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

الطفيل بن عمرو الثانويةحسن موسى بن محمد التريكي        1  

الطفيل بن عمرو الثانويةحسين بن إبراهيم بن عبدهللا الرميح        2  

الطفيل بن عمرو الثانويةحسين بن علي بن عبدهللا الهودار           

الطفيل بن عمرو الثانويةحسين بن عيسى بن جعفر األصيل        4  

الطفيل بن عمرو الثانويةعبدهللا بن رعد بن السعيد           

الطفيل بن عمرو الثانويةمحمد بن زكي بن محمد السيهاتي           

الطفيل بن عمرو الثانويةمحمد بن علي بن حسن المهناء           

الطفيل بن عمرو الثانويةمحمود بن هاني بن باقر الطويل           

القبلتين الثانويةاحمد علي حسن الغزوي           

القطيف األهلية الثانويةسعود بن سمير الحداد           1

القطيف األهلية الثانويةعلي بن محمد الزاهر        1 1

القطيف األهلية الثانويةماجد خضر العوامي         2 1

القطيف األهلية الثانويةمحمد أحمد العباد           1

القطيف األهلية الثانويةمحمد فهد المصطفى         4 1

القطيف األهلية الثانويةمحمد مالك آل فتيل           1

القطيف الثانويةأحمد بن اياد بن احمد مهنا          1

القطيف الثانويةأحمد بن عبدهللا بن علي االصيل          1

القطيف الثانويةأحمد بن عالء بن محمد أل زاهر          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
67مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

القطيف الثانويةجواد بن صبري بن حبالن المقابي          1

القطيف الثانويةجواد بن محمد بن علي العسيري         11

القطيف الثانويةحسن بن جعفر بن منصور المدن        111

القطيف الثانويةحسن بن علي بن حبيب العباس        112

القطيف الثانويةحسن بن مرتضا بن علوي الشريف         11

القطيف الثانويةحسين بن عبدالعزيز المحاسنه        114

القطيف الثانويةحمزة بن نذير بن عدنان الشاخوري         11

القطيف الثانويةحيدر بن تيسير بن الدحيلب         11

القطيف الثانويةدانيال بن حسن بن هاشم المروحن         11

القطيف الثانويةرجائي بن علوي بن جعفر الشبركه         11

القطيف الثانويةسالم بن باسل بن مهدي شروفنا         11

القطيف الثانويةسالم بن مهدي بن احمد العوى         12

القطيف الثانويةصفي بن زكي بن عبدهللا الصدير        121

القطيف الثانويةعبد هللا بن رائد بن عبد هللا أبوعزيز        122

القطيف الثانويةعلي بن ابراهيم بن عبدهللا القالف         12

القطيف الثانويةعلي بن ايمن بن احمد عزيز        124

القطيف الثانويةعلي بن حسين بن علي الحداد         12

القطيف الثانويةعلي بن حسين بن علي آل ناس         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
68مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

القطيف الثانويةعلي بن محمد بن عبدهللا المتروك         12

القطيف الثانويةعلي بن محمد بن عبدهللا مغيص         12

القطيف الثانويةعمار بن شاكر بن عبدهللا الخميس         12

القطيف الثانويةماجد بن خالد بن عبدالمجيد الشماسى          1

القطيف الثانويةمحمد بن حسين بن عبدهللا الحوار        1 1

القطيف الثانويةمحمد بن حمزه بن عبدالكريم الرخريخ        2 1

القطيف الثانويةمحمد بن سعيد بن عبدهللا آل عصام          1

القطيف الثانويةمحمد بن علي بن حسن آل يوسف        4 1

القطيف الثانويةمحمد بن فاضل بن طاهر آل كاظم          1

القطيف الثانويةمحمد بن لطف هللا بن احمد آل لطف هللا          1

القطيف الثانويةمحمد بن مفيد بن منصور ابو عزيز          1

القطيف الثانويةمحمد بن مؤيد بن عدنان القصاب          1

القطيف الثانويةمنصور بن عبدهللا بن منصور نصر هللا          1

القطيف الثانويةهاشم بن علوي بن محمد الشعله         14

القطيف الثانويةيزن بن حسين بن جميل الجشي        141

المجيدية الثانويةاحمد بن شوقي بن احمد بزبور        142

المجيدية الثانويةالياس بن صالح بن علي ال حماد         14

المجيدية الثانويةحسن بن امين بن عبدالمحسن ال سعيد        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
69مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

المجيدية الثانويةحسين بن إبراهيم بن جاسم ال سليمان         14

المجيدية الثانويةحسين بن عبداهللا بن صالح ال جواد         14

المجيدية الثانويةحيدر بن عاطف بن مهدي المبارك         14

المجيدية الثانويةخليل بن إبراهيم بن خليل ال فردان         14

المجيدية الثانويةرضا بن عرفات بن علوي الجراش         14

المجيدية الثانويةسالم بن صالح بن سعيد الجشي          1

المجيدية الثانويةعبد هللا بن حسن بن عبدالعلي الشرقي        1 1

المجيدية الثانويةعلي بن حسن بن علي أبو السعود         2 1

المجيدية الثانويةعلي بن حسن بن علي عرقان           1

المجيدية الثانويةعلي بن زكي بن محمد القصاب         4 1

المجيدية الثانويةعلي بن طارق بن سعيد ال ماجد           1

المجيدية الثانويةلقمان بن عبد العظيم عبد المحسن حماده          1

المجيدية الثانويةمحمد بن سعيد  بن علي البحار           1

المجيدية الثانويةمحمد بن ماجد إبراهيم المشقاب           1

المجيدية الثانويةمنتجب بن محسن حبيب  المختار           1

المجيدية الثانويةهادي بن عبد هللا عيسى العرادي           1

المجيدية الثانويةهادي بن فتحي سعيد الغريافي        1 1

المجيدية الثانويةهاشم بن أنور علوي الساده        2 1
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ثاني ثانوي

المجيدية الثانويةيحي بن زكريا بن احمد ال غزوي           1

المالحة الثانويةاحمد بن حسين بن حسن مضيخر        4 1

المالحة الثانويةأمجد بن عبدالعزيز بن سعيد آل ابراهيم          1

المالحة الثانويةجواد بن جاسم بن محمد الصايغ          1

المالحة الثانويةجواد بن علي بن احمد آل امويس          1

المالحة الثانويةحسن بن موفق بن عبدهللا آل امويس          1

المالحة الثانويةحيدر بن عاطف بن ابراهيم العلي          1

المالحة الثانويةعلي بن حسن بن مهدي خواهر          1

المالحة الثانويةعلي بن حسين بن سلمان الصايغ        1 1

المالحة الثانويةعلي بن محمد بن عيسى المر        2 1

المالحة الثانويةعلي بن ميرزا بن عبدالروؤف سويف          1

المالحة الثانويةمجتبى بن زهير بن مكي آل سالم        4 1

النجاح الثانويةاحمد بن عبدهللا علي آل درويش          1

النجاح الثانويةإلياس بن ياسر بن جعفر القطري          1

النجاح الثانويةحسن بن حسام بن حسن لسكافي          1

النجاح الثانويةعبدهللا بن صالح بن عبدهللا آل سالم          1

النجاح الثانويةعلي بن حلمي بن احمد آل الشيخ مبارك          1

النجاح الثانويةمحمد بن تميم بن محمد الالجامي          1
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ثاني ثانوي

النجاح الثانويةمحمد بن حبيب بن سعيد سليم        1 1

النجاح الثانويةمحمد بن محسن بن علوي التتان        2 1

النجاح الثانويةوسام بن عادل بن علي الصقر          1

أم الحمام الثانويةأحمد بن علي بن منصور المالحي        4 1

أم الحمام الثانويةبشار بن محمد بن علي الشهاب          1

أم الحمام الثانويةحسن بن محمد بن عبدهللا آل عباس          1

أم الحمام الثانويةسجاد بن جعفر بن تركي آل هالل          1

أم الحمام الثانويةعبدهللا بن سلمان بن عبدهللا المرهون          1

أم الحمام الثانويةعبدهللا بن سلمان بن عبدهللا آل اعبيد          1

أم الحمام الثانويةعبدهللا بن علي بن عبدهللا عبدالعال          1

أم الحمام الثانويةعبدالواحد بن زهير بن عبدهللا آل عادي        1 1

أم الحمام الثانويةعزيز بن فائق بن حبيب المرهون        2 1

أم الحمام الثانويةمحمد بن فؤاد بن أحمد اليوسف          1

أم الحمام الثانويةمصطفى بن عبدهللا بن سعود العبدالعال        4 1

تاروت الثانويةحسن بن علي بن أحمد حمادي          1

تاروت الثانويةحسين بن عبدهللا بن علي آل عمران          1

تاروت الثانويةقاسم بن محمد بن علي آل حسين          1

تاروت الثانويةمحمد بن رضا بن عيسى الدروره          1
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ثاني ثانوي

ثانوية الصفا الحديثة األهليةمحمد بن طامي بن مفلح الهاجري          1

دار الحكمة الثانويةأحمد عادل ناصر ال طالب           2

دار الحكمة الثانويةحسن علي راشد الشاعر         1 2

دار الحكمة الثانويةمحمد عباس أحمد ال اوحيد        2 2

دار الحكمة الثانويةمهدي زكي أحمد ال سليم           2

دار العلوم الثانويةاحمد بن محمد بن علي المسلم        4 2

دار العلوم الثانويةحسين بن جمال بن داوود السادة          2

دار العلوم الثانويةحسين علي بن ناصر ال صباح          2

دار العلوم الثانويةرضا بن حسين بن علي آل إبراهيم          2

دار العلوم الثانويةريان بن خالد بن علي التاروتي          2

دار العلوم الثانويةعلي بن حسن بن علي الخير          2

دار العلوم الثانويةعلي بن حسين بن علي نصفان         21

دار العلوم الثانويةعلي بن سعيد بن احمد المعلم        211

دار العلوم الثانويةعمار بن ياسر بن هاشم القويعي        212

دار العلوم الثانويةمحمد بن أحمد بن محمد آل عبدهللا         21

دار العلوم الثانويةمحمد بن زكريا بن عبدهللا فاران        214

دار العلوم الثانويةمحمد بن زكي بن علي آل علي         21

دار العلوم الثانويةمحمد بن علوي بن هاشم السادة         21
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ثاني ثانوي

دار العلوم الثانويةهاشم بن احمد بن علوي الساده         21

سيهات الثانويةأحمد زكريا حسن السيهاتي         21

سيهات الثانويةحسين زكريا علي آل فاضل         21

سيهات الثانويةسراج عيسى سلمان العيد         22

سيهات الثانويةعبد العزيز جمال مكي الزواد        221

سيهات الثانويةعبد العزيز نايف علي الفهيد        222

سيهات الثانويةعبدهللا علي عباس المؤمن         22

سيهات الثانويةعلي عبد الجليل أحمد سعيد        224

سيهات الثانويةعلي عبد الكريم مكي السيهاتي         22

سيهات الثانويةعلي عبدهللا محمد القالف         22

سيهات الثانويةفيصل جعفر حسن الشويخات         22

سيهات الثانويةقاسم عبدهللا أحمد البوري         22

سيهات الثانويةمحمد أسعد علي آل سواد         22

سيهات الثانويةمحمد حسين علي الناصر          2

سيهات الثانويةمهند صادق علي آل مال هللا        1 2

عنك الثانويةأحمد خالد سعد الشدي الخالدي        2 2

عنك الثانويةبدر بن راشد خالد الحنتوش الخالدي          2

عنك الثانويةجبر بن راضي شديد الحنتوش الخالدي        4 2
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ثاني ثانوي

عنك الثانويةحزام بن راشد حزام الدلهوس الخالدي          2

عنك الثانويةخالد بن حسن علي هلماني شرحيلي          2

عنك الثانويةزيد بن راشد خليوي النهدي الخالدي          2

عنك الثانويةسليمان بن فالح عبدالعزيز الصبيح الخالدي          2

عنك الثانويةعبدهللا بن ثويني عبدهللا الهملجي المليحي          2

عنك الثانويةعناد بن فهد شديد الحنتوش الخالدي         24

عنك الثانويةعويضة بن حمد عوض الجرثام الخالدي        241

عنك الثانويةفيصل بن صاهود محمد الخالد الخالدي        242

عنك الثانويةمحمد بن سعد محمد الدلهوس الخالدي         24

عنك الثانويةمشاري بن مساعد سعود السلمي الخالدي        244

عنك الثانويةمشعل بن بندر فالح الحنتوش الخالدي         24

عنك الثانويةمشعل بن حمد عبدهللا الدليهي الخالدي         24

عنك الثانويةنادر بن حمد راشد القناص الخالدي         24

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةاحمد زكي عبدالكريم الهزوم         24

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةاحمد يوسف حسين المحمد صالح         24

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةجواد ناصر جواد ال علي          2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسن احمد حسين النويصر        1 2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسن هشام إبراهيم الممتن        2 2
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ثاني ثانوي

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسين أحمد حسين النويصر           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةدانيال عيسى سلمان البوزيد         4 2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةرائد شفيق احمد المزعل           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةرضا حسين علي العيد           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعباس عبدهللا عبدالمحسن السلمان           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعبدهللا طارق مهدي الناصر           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعالء جعفر طاهر المكلف           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةفارس عبدالحميد على الحمد           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمحمد حسن مهدي صاحب         1 2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمحمد فيصل محمد العباد         2 2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمنتظر عرفان واصل الهاشم           2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمنصور إبراهيم حسن الحميد         4 2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةابراهيم بن حبيب بن محمد آل سهوان          2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةابراهيم بن موفي بن ناجي الحجاج          2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةحسن بن رائد بن محمد الزاير          2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةحسين بن ميثم بن ميرزا المختار          2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةعبدالمجيد بن علي بن سعيد الخباز          2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةعلي بن يوسف بن علي المعاتيق          2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
76مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثاني ثانوي

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمجتبى بن حسن بن مهدي احبيل        1 2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمحمد بن فاضل بن عباس آل أمين        2 2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمحمد بن وجيه بن علي المطوع          2

مجمع الخليل بن أحمد الثانويةمنتظر بن احمد بن ابراهيم السالم        4 2
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ثالث ثانوي

التهذيب األهلية الثانويةاحمد بن فاضل بن احمد البحراني        1  

التهذيب األهلية الثانويةحسن بن سلمان بن حسن الحسين        2  

الجارودية الثانويةإبراهيم بن صادق بن إبراهيم المادح           

الجارودية الثانويةأحمد بن حسين بن عبدهللا المعلم        4  

الجارودية الثانويةأحمد بن محمد بن عبدهللا خليف           

الجارودية الثانويةأمجد بن محمد بن سلمان المدن           

الجارودية الثانويةتيم بن أيمن بن عبدهللا صويلح           

الجارودية الثانويةجاسم بن محمد بن أحمد الجنبي           

الجارودية الثانويةجعفر بن محسن بن علي آل رمضان           

الجارودية الثانويةجواد بن صالح بن يوسف آل مدن         1 

الجارودية الثانويةحسن بن علي بن صالح  الدار        11 

الجارودية الثانويةحسن بن محمد بن علي آل وهيب        12 

الجارودية الثانويةحسين بن أحمد بن حسين آل عبادي         1 

الجارودية الثانويةسجاد بن محمد بن مهدي خميس        14 

الجارودية الثانويةعلي بن إبراهيم بن حسن الثواب         1 

الجارودية الثانويةمحمد بن حسن بن عبدهللا آل ضاحي         1 

الجارودية الثانويةمحمد بن منير بن حسن حرفي         1 

الجارودية الثانويةمصطفى بن محمد بن عبدهللا خليف         1 
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ثالث ثانوي

الجارودية الثانويةمهدي بن حسن بن مهدي البوري         1 

الجارودية الثانويةهادي بن علي بن فالح آل خليفة         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةابراهيم حسن احمد حسن        21 

الطفيل بن عمرو الثانويةأحمد بن خليل بن ابراهيم الشويخ        22 

الطفيل بن عمرو الثانويةأمير أحمد صالح اموافي         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةجاسم بن عبدهللا بن جاسم الداؤود        24 

الطفيل بن عمرو الثانويةجاسم بن محمد بن حسن الحكيم         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةجواد بن علي بن حسن آل حسين         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةحسين بن عبدهللا بن مكي آل عيد         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةحسين بن علي بن منصور الهويدي         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةعبدهللا بن علي بن خليفة الشويخات         2 

الطفيل بن عمرو الثانويةعلي بن محمد بن حسن السالم           

الطفيل بن عمرو الثانويةفاضل بن عباس بن عبدالوهاب الصالح        1  

الطفيل بن عمرو الثانويةمحمد بن علي بن أحمد العجمي        2  

الطفيل بن عمرو الثانويةمعتز بن احمد بن ابراهيم العلي           

الطفيل بن عمرو الثانويةمهتدى بن عادل بن علي آل قرطاس        4  

الطفيل بن عمرو الثانويةهادي بن عدنان بن باقر العلوي           

الطفيل بن عمرو الثانويةوائل بن عبد الحميد السيهاتي           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
79مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

القبلتين الثانويةأحمد جعفر احمد ال عواد           

القبلتين الثانويةجليل محمد عبدالجليل المحيشي           

القديح الثانويةجواد موسى جعفر الحمدان           

القديح الثانويةحسن علي سلمان الفندي         4 

القديح الثانويةحسن علي محمد الزين        41 

القديح الثانويةحسين علي حسن الحصار        42 

القديح الثانويةحسين علي عبد الكريم البناي         4 

القديح الثانويةزكريا محمد منصور قصقوص        44 

القديح الثانويةعبد هللا سعيد عبد الكريم عبيدان         4 

القديح الثانويةعبد هللا محمد عبد هللا آل توفيق         4 

القديح الثانويةعبدهللا نادر سعيد الخاطر         4 

القديح الثانويةعقيل حسين علي المسقلب         4 

القديح الثانويةعلي سعيد مهدي آل طالق         4 

القديح الثانويةعلي كمال حسن العلويات           

القديح الثانويةكرار إبراهيم وهب الخاطر        1  

القديح الثانويةمحمد شاكر حسن الفندي        2  

القديح الثانويةيوسف عبد هللا جواد الشيخ           

القطيف األهلية الثانويةأحمد علي السنان         4  
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ثالث ثانوي

القطيف األهلية الثانويةعباس حبيب الراشد           

القطيف األهلية الثانويةعبد هللا بن نائل بن رسول الفشخي           

القطيف األهلية الثانويةعبد المحسن بن عبد الغني آل غانم           

القطيف األهلية الثانويةعلي بن حسن بن علي آل ربح            

القطيف األهلية الثانويةفراس صفاء الفارس           

القطيف األهلية الثانويةماجد غسان الهواشم           

القطيف األهلية الثانويةمحمد بن حسين بن رضي أبو السعود        1  

القطيف األهلية الثانويةمحمد بن رضا بن عبد المحسن آل غانم        2  

القطيف األهلية الثانويةمحمد بن زكي بن جاسم آل ربح            

القطيف األهلية الثانويةمصطفى فيصل المصطفى        4  

القطيف األهلية الثانويةهادي بن  احسان بن علي  آل حبيل           

القطيف الثانويةآدم بن عبداألله بن حسن آل فضل           

القطيف الثانويةحسين بن عبدالعزيز بن علي الدواغ           

القطيف الثانويةحسين بن فؤاد بن عبدالكريم الناصر           

القطيف الثانويةحسين بن منصور سليس           

القطيف الثانويةريان بن ناصر بن محمد آل شعبان           

القطيف الثانويةسجاد بن عدنان بن علوي آل ماجد        1  

القطيف الثانويةسجاد بن محمد بن سعيد حماده        2  
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ثالث ثانوي

القطيف الثانويةصالح بن محمد بن صالح المعلم           

القطيف الثانويةعبدالحميد بن عبدالعزيز بن عبدهللا لفته        4  

القطيف الثانويةعبدهللا أحمد - الطعمه           

القطيف الثانويةعبدهللا بن احمد بن علي آل ناصر           

القطيف الثانويةعبدهللا بن ضياء بن حسن آل قيصوم           

القطيف الثانويةعبدهللا بن محمد بن حسن البشراوي           

القطيف الثانويةعبدهللا عمر خضر بركه           

القطيف الثانويةعلي بن عبدالعزيز بن علي الدواغ           

القطيف الثانويةعلي بن منصور بن مهدي آل مال هللا        1  

القطيف الثانويةعلي بن ناصر بن عدنان آل حسين        2  

القطيف الثانويةعمار بن ياسر بن جاسم آل سويد           

القطيف الثانويةمجتبى بن حسين بن عبدهللا الفشخي        4  

القطيف الثانويةمجتبى بن عادل بن حسن رمضان           

القطيف الثانويةمحسن بن عبدرب النبى الحوار           

القطيف الثانويةمنتظر بن عارف بن احمد آل سرير           

القطيف الثانويةمهدي بن حبيب بن مهدي سليم           

القطيف الثانويةمهدي بن محمد بن مهدي شروفنا           

المجيدية الثانويةاحمد بن محسن بن محمد حماده           



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
82مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

المجيدية الثانويةالحسين بن عبدهللا بن ابراهيم الحداد        1  

المجيدية الثانويةالياس بن بسام بن سعيد الخنيزي        2  

المجيدية الثانويةالياس بن مهدي بن علي المادح           

المجيدية الثانويةامجد بن علوي بن عباس الصناع        4  

المجيدية الثانويةامير بن انور بن جعفر الصائغ           

المجيدية الثانويةأحمد بن أمين بن سعيد الدار           

المجيدية الثانويةأحمد بن أنور بن سعيد آل ماجد           

المجيدية الثانويةأحمد بن عباس بن حسن آل معيلو           

المجيدية الثانويةأحمد بن عبد هللا بن منصور السالم           

المجيدية الثانويةأحمد بن عبدهللا بن حسن آل ضيف          1

المجيدية الثانويةأحمد بن لقمان بن احمد العباس        1 1

المجيدية الثانويةأحمد بن مكى بن حمزه القصاب        2 1

المجيدية الثانويةأحمد جمال بن عمران العمران          1

المجيدية الثانويةحسن بن علي بن حسن آل مطر        4 1

المجيدية الثانويةحسن بن محمد بن حسن قصقوص          1

المجيدية الثانويةحسين بن تركي بن مكي العجيان          1

المجيدية الثانويةحسين بن علي بن احمد النهاش          1

المجيدية الثانويةحسين بن علي بن محمدحسن الزين          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
83مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

المجيدية الثانويةحسين بن علي بن مهدي البناي          1

المجيدية الثانويةحسين بن محسن بن مهدي المخامل         11

المجيدية الثانويةحسين بن ميرزا بن حبيب الجارودي        111

المجيدية الثانويةحيدر بن ايمن بن احمد عزيز        112

المجيدية الثانويةحيدر بن ضياء بن حيدر آل احمد         11

المجيدية الثانويةراشد بن صالح بن احمد الغمغام        114

المجيدية الثانويةرضا بن علي بن معتوق الدشيشي         11

المجيدية الثانويةسالم بن رضي بن محمد محيميد         11

المجيدية الثانويةعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الجشي         11

المجيدية الثانويةعبد هللا بن محمد بن محروس الصلبوخ         11

المجيدية الثانويةعبدهللا بن عمر بن سعيد الجشي         11

المجيدية الثانويةعبدهللا بن محمد بن علي المخلوق         12

المجيدية الثانويةعبدالمحسن بن دانيال آل سماعيل        121

المجيدية الثانويةعدنان بن انور بن علوى المشقاب        122

المجيدية الثانويةعلي بن ابراهيم بن عبدهللا آل مطر         12

المجيدية الثانويةعلي بن أسامة بن عبدرب الرسول البقيعي        124

المجيدية الثانويةعلي بن حسن بن علي الصحاف         12

المجيدية الثانويةعلي بن حسين بن عبدالكريم الجشي         12



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
84مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

المجيدية الثانويةعلي بن حلمي بن سعيد السنان         12

المجيدية الثانويةعلي بن عادل بن عبدالغني السنان         12

المجيدية الثانويةعلي بن عبدهللا بن حسن العليوات         12

المجيدية الثانويةعلي بن محمد بن عبدهللا ابوالسعود          1

المجيدية الثانويةعلي بن محمد بن عبدهللا آل سليس        1 1

المجيدية الثانويةعلي بن محمد بن مسلم الدهان        2 1

المجيدية الثانويةعمار بن هاني بن عبدالمحسن المرزوق          1

المجيدية الثانويةقاسم بن حسين بن عبدهللا الزاير        4 1

المجيدية الثانويةماجد بن عصام بن عبدهللا ابوالسعود          1

المجيدية الثانويةمازن بن ميرزا بن مهدي العلوان          1

المجيدية الثانويةمجتبى بن حسين المصطفى          1

المجيدية الثانويةمجتبى بن هاني بن حسين الطالق          1

المجيدية الثانويةمحمد بن حلمى بن عبدالرؤوف السنان          1

المجيدية الثانويةمحمد بن رضا بن علي سهوان         14

المجيدية الثانويةمحمد بن رمزي بن خلف الزاير        141

المجيدية الثانويةمحمد بن صالح بن مهدي المحسن        142

المجيدية الثانويةمحمد بن صالح بن محمد آل مطر         14

المجيدية الثانويةمحمد بن عبدالفتاح بن سعيد المطلق        144



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
85مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

المجيدية الثانويةمحمد بن لطفي بن صالح المصطفى         14

المجيدية الثانويةمحمد بن محسن بن محمد حماده         14

المجيدية الثانويةمرتضى بن حسين بن احمد العباس         14

المجيدية الثانويةمرتضى بن علي بن سعيد البيك         14

المجيدية الثانويةمسلم بن عقيل بن احمد الخباز         14

المجيدية الثانويةمنصور بن خالد بن منصور الخميس          1

المجيدية الثانويةمهدي بن فتحي بن مهدي الجشي        1 1

المجيدية الثانويةنزار بن صالح بن احمد التاروتي        2 1

المجيدية الثانويةهادي بن حسين بن عبدالعظيم آل سالم          1

المجيدية الثانويةهادي بن صادق بن منصور الغرقان        4 1

المجيدية الثانويةيوسف بن بسام بن سعيد الخنيزي          1

المالحة الثانويةأحمد نبيل أحمد العبود          1

المالحة الثانويةحسن سعيد مكي المبيريك          1

المالحة الثانويةحسين عبدالحميد فردان آل درويش          1

المالحة الثانويةحيدر علي منصور الصايغ          1

المالحة الثانويةعبدهللا ناصر عبدهللا الناصر          1

المالحة الثانويةمحمد حسين الصايغ        1 1

المالحة الثانويةمحمد حسين علي المسلم        2 1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
86مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

النجاح الثانويةاحمد بن محمد احمد البحارنه          1

النجاح الثانويةاسد بن عبدالغفور بن حبيب الدبيسي        4 1

النجاح الثانويةالرضا بن سامي بن احمد ال مدن          1

النجاح الثانويةالياس بن ياسر بن عبدالجليل القيصوم          1

النجاح الثانويةجواد بن مهدي بن علوي ال درويش          1

النجاح الثانويةحسن بن حبيب بن حسن المقظوظ          1

النجاح الثانويةحسن بن عبداالله بن حسن آل يتيم          1

النجاح الثانويةحسن بن عبداالمير بن مهدي ال عصفور          1

النجاح الثانويةحسن بن علب بن عبدالغني المقابي        1 1

النجاح الثانويةحسن بن علي بن حبيب ال درويش        2 1

النجاح الثانويةحسن بن عيسى بن حسن ال قنبر          1

النجاح الثانويةحسن بن محمد بن حسن الزوري        4 1

النجاح الثانويةحيدر بن علي بن عمران الجراش          1

النجاح الثانويةسجاد بن عبدالحميد بن علي الصادق          1

النجاح الثانويةسعيد بن محمد بن سعيد آل مطر          1

النجاح الثانويةصادق بن محمد بن إبراهيم الحماقي          1

النجاح الثانويةصالح بن إبراهيم بن صالح آل حبيل          1

النجاح الثانويةضياء بن علي بن محمد الحجيرات          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
87مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

النجاح الثانويةطاهر بن عبدهللا بن محمد الدبيسي        1 1

النجاح الثانويةعبار بن رضى بن حسن التاروتي        2 1

النجاح الثانويةعباس بن زهير بن يعقوب البزاز          1

النجاح الثانويةعبدهللا بن خالد بن رضي ىل فردان        4 1

النجاح الثانويةعبدهللا بن زهير بن عبدهللا البحار          1

النجاح الثانويةعبدهللا بن محسن بن عيسى ابوالرحى          1

النجاح الثانويةعبدهللا بن محمد بن عبدهللا الزريقي          1

النجاح الثانويةعلي بن حسين بن عبدالحميد آل عبيدي          1

النجاح الثانويةعلي بن سليمان احمد آل الشيخ مبارك          1

النجاح الثانويةعلي بن فاروق بن صالح الحمادي          1

النجاح الثانويةعلي بن فاضل بن احمد العماني        1 1

النجاح الثانويةفاضل بن عباس بن علوي الجراش        2 1

النجاح الثانويةقصي بن سلمان بن عيسى الدبيسي          1

النجاح الثانويةمحفوظ بن بشير بن محفوظ الخباز        4 1

النجاح الثانويةمحمد بن احمد بن حسن حنتوش          1

النجاح الثانويةمحمد بن ماجد بن حسن الخضراوي          1

النجاح الثانويةمرتضى بن منصور بن حسن آل قيصوم          1

النجاح الثانويةمصطفى بن علي بن مهدي الجشي          1



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
88مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

النجاح الثانويةمنير بن يوسف بن رضي الشويكي          1

أم الحمام الثانويةالحسن بن علي بن احمد الطاللوه          2

أم الحمام الثانويةالحسن بن علي بن محمد ازبيل        1 2

أم الحمام الثانويةالمصطفى بن شريف بن ناصر آل بزرون        2 2

أم الحمام الثانويةأحمد بن طالل بن احمد الطاللوه          2

أم الحمام الثانويةأحمد بن طالل بن احمد الطاللوه        4 2

أم الحمام الثانويةأحمد بن ماهر بن عبدرب الرسول آل عبدالعال          2

أم الحمام الثانويةأحمد بن نضال بن جعفر آل رضوان          2

أم الحمام الثانويةجواد بن محمد بن علي آل طفيف          2

أم الحمام الثانويةحسن بن علي بن محمد آل براك          2

أم الحمام الثانويةحسن بن محمد بن علي الشبيب          2

أم الحمام الثانويةحسين بن عبدالعزيز بن عبداللطيف البراك         21

أم الحمام الثانويةحسين بن عبدهللا بن سعود الشمالوي        211

أم الحمام الثانويةحيدر بن علي بن صالح آل شبيب        212

أم الحمام الثانويةحيدر بن علي بن عباس آل مدن         21

أم الحمام الثانويةرضا بن باسم بن علي العلي        214

أم الحمام الثانويةرضا بن محمد بن عبدهللا هالل         21

أم الحمام الثانويةرضا بن وسيم بن إبراهيم الرجال         21



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
89مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

أم الحمام الثانويةعبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز المرهون         21

أم الحمام الثانويةعبدالعزيز بن عباس بن عيسى المنصور         21

أم الحمام الثانويةعبدهللا بن زيد بن عبدهللا آل زيد         21

أم الحمام الثانويةعبدهللا بن فيصل بن سعود السعود         22

أم الحمام الثانويةعالء بن منير بن ضيف الخباز        221

أم الحمام الثانويةعلي بن إبراهيم بن معتوق آل محمدعلي        222

أم الحمام الثانويةعلي بن جاسم بن علي آل محيميد         22

أم الحمام الثانويةعلي بن سلمان بن علي آل شياب        224

أم الحمام الثانويةعلي بن طالب بن جعفر الساده         22

أم الحمام الثانويةعلي بن عبدالعزيز بن أحمد آل رضوان         22

أم الحمام الثانويةعلي بن عبدالكريم بن مهدي آل إسماعيل         22

أم الحمام الثانويةعلي بن عبدالهادي بن علي الدعسري         22

أم الحمام الثانويةفاضل بن أحمد بن سعيد آل حسين         22

أم الحمام الثانويةقاسم بن محمد بن عبدهللا الكرابي          2

أم الحمام الثانويةمحمد بن إبراهيم بن تركي الشوملي        1 2

أم الحمام الثانويةمحمد بن بشير بن فردان آل خواهر        2 2

أم الحمام الثانويةمحمد بن جعفر بن رضي آل رضوان          2

أم الحمام الثانويةمحمد بن حبيب بن عباس آل مدن        4 2



حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات
90مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

أم الحمام الثانويةمحمد بن حبيب بن محمد البشراوي          2

أم الحمام الثانويةمحمد بن حسين بن محمد مسعود          2

أم الحمام الثانويةمحمد بن عبدهللا بن سعيد الخاطر          2

أم الحمام الثانويةمحمد بن عبدالمنعم بن حسن آل قيصوم          2

أم الحمام الثانويةمحمد بن يحيى بن هاشم أبو الرحي          2

أم الحمام الثانويةمؤمل بن زهير بن إبراهيم المحفوظ         24

أم الحمام الثانويةهاشم بن رمزي بن هاشم الشرفا        241

تاروت الثانويةسجاد احمد عباس ال حبيب         242

تاروت الثانويةمحمد عبد هللا علي العسكري          24

تاروت الثانويةمرتضى حسين علي ابو سرير         244

دار العلوم الثانويةأحمد بن رمزي بن محمد آل عبدهللا         24

دار العلوم الثانويةجاسم بن ربيعة بن جاسم ربيعة         24

دار العلوم الثانويةحسن بن إبراهيم بن محسن الساده         24

دار العلوم الثانويةحسين بن أسامة بن حسين آل إبراهيم         24

دار العلوم الثانويةحسين بن سلمان بن علي آل خلف         24

دار العلوم الثانويةحسين بن عبدالرحيم بن علي آل مبارك          2

دار العلوم الثانويةحسين بن هشام بن علي آل سليمان        1 2

دار العلوم الثانويةعبدهللا بن سعيد بن أحمد آل هاني        2 2
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ثالث ثانوي

دار العلوم الثانويةعبدهللا بن فتحي بن محمد الداؤد          2

دار العلوم الثانويةعلي بن جهاد بن جابر الشالتي        4 2

دار العلوم الثانويةعلي بن زكي بن علي آل مبارك          2

دار العلوم الثانويةمحمد بن علي بن حسين آل ليل          2

دار العلوم الثانويةمحمد بن علي بن صالح آل إبراهيم          2

دار العلوم الثانويةمهدي بن علي بن محمد الداؤود          2

دار العلوم الثانويةمهدي بن نديم بن موسى السادة          2

دار العلوم الثانويةهادي بن أحمد بن محمد آل أحمد          2

سيهات الثانويةأحمد عبد الجليل سلمان الزاكي        1 2

سيهات الثانويةأحمد محمد عيسى آل عباس        2 2

سيهات الثانويةجالل علي أحمد زين الدين          2

سيهات الثانويةحسن عبدهللا منصور المرهون        4 2

سيهات الثانويةحسن محمد عبد المحسن العبد هللا          2

سيهات الثانويةحسين حبيب كاظم العجمي          2

سيهات الثانويةحيدر عبد الهادي يعقوب امساعد          2

سيهات الثانويةحيدر علي رضي آل زين الدين          2

سيهات الثانويةعباس حسين عباس الحمد          2

سيهات الثانويةعبد هللا تيسير عبدهللا آل عباس          2
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92مكتب التعليم بمحافظة القطيف

ثالث ثانوي

سيهات الثانويةعلي إبراهيم إسماعيل آل إسماعيل        1 2

سيهات الثانويةعلي باسم جعفر الرميح        2 2

سيهات الثانويةعلي رضا علي السبع          2

سيهات الثانويةعلي عبد الرؤوف عيسى آل عبد رب النبي        4 2

سيهات الثانويةعلي عبد هللا علي اليوسف          2

سيهات الثانويةعمار مهدي عبد هللا عبيد اليوسف          2

سيهات الثانويةقاسم إبراهيم مهدي آل منيان          2

سيهات الثانويةمحمد إبراهيم أحمد آل حمود          2

سيهات الثانويةمحمد عبد الكريم علي بو خمسين          2

سيهات الثانويةمحمد عبد هللا عيسى العليو          2

سيهات الثانويةمحمد مصطفى أحمد العبد العظيم        1 2

سيهات الثانويةمرتضى عبد الرزاق حسين الحراج        2 2

سيهات الثانويةهادي زكي علي القطان          2

عنك الثانويةإبراهيم بن سعد إبراهيم البجادي        4 2

عنك الثانويةخالد بن مشعل فيصل العلي الشمري          2

عنك الثانويةخلف بن سعد خلف المهاشير          2

عنك الثانويةسعود بن محمد علي الصبيح الخالدي          2

عنك الثانويةشديد بن فهد بن شديد الحنتوش الخالدي          2
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عنك الثانويةعبدهللا بن أحمد بن حسين الموسوي          2

عنك الثانويةعبدهللا بن خالد براك النهدي الخالدي          2

عنك الثانويةعبدهللا بن سعود عبدالعزيز الثواب الخالدي        1 2

عنك الثانويةعدي إبراهيم العباس        2 2

عنك الثانويةفهد بن محمد بن فهد الجالل          2

عنك الثانويةمحمد بن بدر بن ناصر الضلع السبيعي        4 2

عنك الثانويةناصر بن سالم راشد الحنتوش الخالدي          2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةاحمد حسين علي الخليفه          2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةاحمد فاضل عباس العباد          2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةجواد إبراهيم احمد العصفور          2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسن علي احمود آل زواد          2

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسن غسان يوسف األحسائي           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةحسين عبدرب النبي السيهاتي        1  

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةرضا عبدهللا عبدالهادي العلوان        2  

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةضياء يوسف محمد الناصر           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعلي حبيب احمد الباشا        4  

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةعلي عادل احمد العلوان           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةفراس توفيق احمد آل حجي           
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مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمحسن سامي حجي العبدهللا           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمحمد عادل علي الخواجه           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمعاذ عبدهللا محمد الجطيل           

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةمهدي جواد إبراهيم البحراني         1 

مجمع ابن القيم التعليمي الثانويةنجيب ماجد احمد آل سواد        11 


