مكافأة التميز عن شهر صفر لعام 1436
اسم الطالب

أحمد عبدهللا ابن عبدالرحمن الخالدي
أحمد علً مهدي آل عقٌل
أرٌج علً عواد البلوي
أمل عٌسى بن صالح آل لباد
ابتسام فالح سعٌد الشراري
ابتسام فالح سعٌد الشراري

ابتسام فالح سعٌد الشراري
ابراهٌم محمد ابراهٌم طمٌحً
احمد محمد بن عبدهللا القحطانً
ارٌج عبدالعزٌز محمد الفراج
اسماعٌل محمد بن حمود المحٌانً
الجوهره ماهر بن ناصر العجاجً
الحسن علً بن محمد آل خرٌم
انس احمد محمد المالكً
براء سامً عبدهللا قرنفله
بندر عبدالمحسن عبدهللا العضٌب
تركً صالح عطٌه الزهرانً
جمٌله احمد بن مرضً الزهرانً
حامد محمد بن حامد السلٌمانً

حسام أحمد محمد ابوناب
حسام عبدالقادر محمد باطرفً
حسن عادل حسن الحسٌن
حسٌن عبدهللا بن علً النصر
خالد بن محمود بن احمد الهندي
خالد عبدالغنً سالم الزمزمً
رائد صالح عبدهللا القرنً
رائع صالح عبدالرحمن البالع
رشٌد ابراهٌم صالح الرشٌد
رغد عبدالباري علً النوٌهً
سالم حمد بن سعٌد الٌامً
سالم مهدي صالح ال عطوه

سامً دخٌل حامد الثقفً
سطام مداوي هادي القحطانً
سعد عبدالرحمن سعد ال صفٌان
سعود بن ظافر بن سعود الشهرانً
سعٌد صالح علً الزهرانً
شهاب عبدهللا عمر بابقً
عاطف عبدهللا عمر حبش
عاطف عبدهللا عمر حبش
عامر سالم عبٌد الكربً
عبداالله وصل سفر الثبٌتً
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عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الرزٌحً
عبدالرحمن محمد بن علً الخٌاط
عبدالرحٌم بن فارس بن موسى الحربً
عبدالعزٌز عبدهللا حسن السلمان
عبدهللا ابوبكر عبدهللا بارزٌق
عبدهللا صالح صالح المحمد
عبدهللا عاٌض محمد القرنً
عبدهللا عبدالعزٌز حمد المسلم

عبدهللا مبخوت سالمه الصٌعري
عبدالمجٌد محمد عبدهللا الجمٌعه
عالء علً احمدصغٌر صدٌق
علً بن حسن بن عاٌض الحارثً
علً محسن غالب الحارثً
علً محمد علً القحطانً
عمر محمد عمر باسهل
عهود دخٌل هللا نفاع الرحٌلً
فارس عبدي حرٌمٌص الحربً
فارس نبٌل سلمان المٌر
فاطمه ٌحى ٌحى مفرح
فهد عارف بن سعٌد الغراب
فهد مزعل عجالن العنزي

ماجد خالد بن مشعان العنزي
محمد حسن عبده مكاوي
محمد دباش احمد رجب
محمد رافع بن ابراهٌم القرنً
محمد سلٌمان عبدهللا الفوٌضل
محمد علً ابراهٌم الزبٌدي
مرتضى حسٌن علً العمران
مساعد احمد بن خلف العنزي
مساعد بن محمد بن سعٌد الشهرانً
مشعل ناصر مصطفً ابوعماره
معاذ عمار عامر الحازمً
منال عبدهللا ابراهٌم المعٌوف

منٌف حسن جبران عٌاشً
نواف زٌاد مطلق العتٌبً
هانً بن منصور بن محمد البطران
هاٌل فرحان بن هاٌل العنزي
هدٌل مصطفى عبدالحمٌد فلمبان
وفاء رضا بن عبدالمحسن الزغٌبً
والء فهد محمد الصانع
ٌاسر احمد صالح الضوٌان
ٌاسر عبداالله محمود الجهنً
ٌاسر علً صالح العطنً
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ٌحٌى أحمد محمد الناشري
ٌمان مزٌد ساعد الصحفً
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