
1436 لعام الثانية جمادى شهر عن التميز مكافأة
الطالب اسم

السوٌلم ناصر محمد إبراهٌم

السوٌلم ناصر محمد إبراهٌم

باغانم علً عبدالرزاق احمد

الزهرانً راجح علً احمد

الزهرانً راجح علً احمد

الزهرانً راجح علً احمد

العجاجً ناصر بن ماهر الجوهره

العجاجً ناصر بن ماهر الجوهره

العجاجً ناصر بن ماهر الجوهره

الشهرانً سالم سعد امجاد

الشهرانً سالم سعد امجاد

الشهرانً سالم سعد امجاد

الفاعوري سمٌحان طالل  امل

الفاعوري سمٌحان طالل  امل

الفاعوري سمٌحان طالل  امل

بنجر مجري بن رضا بن امٌن

سرور حسن بن ٌاقوت بن حسن

سرور حسن بن ٌاقوت بن حسن

سرور حسن بن ٌاقوت بن حسن

الخالدي ناصر بن براك حسٌن

شبٌر محمد علً حسٌن

شبٌر محمد علً حسٌن

شبٌر محمد علً حسٌن

شبٌر محمد علً حسٌن

العٌسى سعد عبدهللا  سارة

العٌسى سعد عبدهللا  سارة

العٌسى سعد عبدهللا  سارة

القحطانً فهد محمد ساره

القحطانً فهد محمد ساره

القحطانً فهد محمد ساره

المطٌري غوٌزي بركه سالم

الحارثً سعد ساعد صقر

الحارثً سعد ساعد صقر

الحارثً سعد ساعد صقر

النعمً النعمً محمد عبدالعزٌز

النعمً النعمً محمد عبدالعزٌز

السلمً هللا عون بن علٌان بن عبدهللا

السلمً هللا عون بن علٌان بن عبدهللا

الدخٌل عبدهللا بن سعد عبدهللا

الدخٌل عبدهللا بن سعد عبدهللا

الفزي عوده مسعود عبدهللا
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الطالب اسم

الطالبً عبدهللا طالب ابو علً

الشائخً ناصر محمد علً

الشائخً ناصر محمد علً

الشائخً ناصر محمد علً

العنزي هلٌل محمد عمر

العنزي هلٌل محمد عمر

العنزي هلٌل محمد عمر

زاهد عبدهللا بن اٌمن عمرو

القحطانً  محمد  عبدهللا فاطمة

القحطانً  محمد  عبدهللا فاطمة

العمرو ابراهٌم عبدالعزٌز محمد

العمرو ابراهٌم عبدالعزٌز محمد

الدخٌل عبدالعزٌز عبدهللا محمد

الدخٌل عبدالعزٌز عبدهللا محمد

القثامً باخت راقً مرفت

القثامً باخت راقً مرفت

القثامً باخت راقً مرفت

القثامً باخت راقً مرفت

القحطانً علً بن سالم بن مفزع

عامر بن صالح حاتم منال

الرشٌدي حمٌد محمد موسى

السبٌعً ناجً مبارك ناجً

السبٌعً ناجً مبارك ناجً

الحوٌطً علً محمد ناٌف

عبٌد بن سلٌمان بن عبدهللا نجالء

عبٌد بن سلٌمان بن عبدهللا نجالء

عبٌد بن سلٌمان بن عبدهللا نجالء

الرشٌد عبدهللا بن علً نوره

القمٌش ناصر علً هبه

القمٌش ناصر علً هبه

القمٌش ناصر علً هبه

الدرٌوٌش صالح خالد هشام

الدرٌوٌش صالح خالد هشام

الدرٌوٌش صالح خالد هشام

العنزي غازي محمد وائل

الدوسري  صالح سلطان  ٌاسر

السٌف محمد صالح ٌزٌد

السٌف محمد صالح ٌزٌد

السٌف محمد صالح ٌزٌد
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