
1436 لعام شوال شهر عن التميز مكافأة
الطالب اسم

العمري بالقاسم جابر أحمد

طمٌحً ابراهٌم محمد ابراهٌم

الشردان مبارك مسفر ابراهٌم

حمزي حمد حسن احمد

المطرودي علً بن عبدالعزٌز احمد

الشدوخً محمد فهد احمد

حمود حمود محمد اسراء

الفاعوري سمٌحان طالل  امل

مسملً هادي هادي امٌنة

العتٌبً محسن بن منصور اٌمان

الحربً زٌد هللا عطٌة باسم

باز عمر محمدٌوسف بتول

قرنفله عبدهللا سامً براء

الٌمانً احمد بن عباس بسام

قحل على محمد بندر

الشهرانً سعد سعٌد تركٌه

النافع حمد محمد تهانً

سهلً جبران علً جبران

المالكً محمد عوض جمٌل

الحربً خلف بن عبدهللا بن حاتم

السوٌطً ابراهٌم عبدالرحمن حاتم

طٌب محمد حاتم حسام

الزهرانً حسن عبدهللا حسن

المهناء عبدهللا بن ناصر حسن

النصر علً بن عبدهللا حسٌن

حمد آل محمد بن علً حسٌن

الدوسري سعود عبدهللا حصه

الشمري  صلفٌق  مقبل  خالد

الشامات ابو عبدهللا طالل خالد

الجعٌد فاتن عطاهللا خالد

الحربً صالح بن مجاهد خالد

العتٌق محمد خالد خوله

الجهنً مطٌران ظوٌهر دالل

القحطانً منصور عبدهللا رائد

الشهرانً زائع بن حمود زٌنه

الٌامً محمد حسٌن  سامً

العنزي حمٌد فرحان شمسه

الشامً علً عادل صالح

الغامدي متعب عبدهللا صالح

الشمري علً شتٌوي صٌاح

الفقٌة عثمان خالد طالل

Monday, 17 August 2015 Page 1 of 3



الطالب اسم

الزهرانً سالم عبدالرحمن طالل

العمري صالح محمد عادل

العمري سعٌد صالح عبدالحكٌم

السواط طائل صوٌلح عبدالرحمن

فوده عواد محمد عبدالرحمن

العمار محمد بن ناصر عبدالرحمن

الدرٌوٌش حمد ناصر عبدالرحمن

النعمً النعمً محمد عبدالعزٌز

الحلٌفً رزٌق محمد عبدالعزٌز

الشهرانً سٌف محمد عبدالعزٌز

الكرٌدٌس عبدهللا فهد  عبدهللا

الناجم صالح بن ابراهٌم عبدهللا

السلمً هللا عون بن علٌان بن عبدهللا

الحربً عبدهللا سالم عبدهللا

العتٌبً هالل مرزوق عبدهللا

السهٌمً محمود بن محمد بن عبدالمجٌد

فلوس علً محمد عبدالمحسن

الٌامً هادي بن صالح علً

عقدي ناصر سعودي عماد

الزهرانً مهراس هللا غرم عهود

باعثمان  سالم  عثمان  غٌداء

العمورات حمد بن محمد فارس

الوكٌل عبدهللا بن منصور فاطمه

ابوسبعه فالح عبدهللا فالح

الزهرانً علً سالم فراس

المطٌري  جلوي  عبدهللا  فهد

الكاملً محمد احمد فهد

العاشور عبدالواحد سالم فهد

الدوسري محمد ضافً فهد

الحربً غازي عبٌد فٌصل

بغدادي عبدالقادر رشاد لٌنه

سواد سالم احمد ماجد

القحطانً مبارك محمد مبارك

النعمً محمد سعٌد محسن

الرشٌد عبدهللا بن عبدهللا بن محمد

رجب احمد دباش محمد

المطٌري محمد عبدالكرٌم محمد

قاسم آل احمد عبدهللا محمد

الدخٌل عبدالرحمن بن عبدهللا محمد

الهفوفً حسٌن علً محمد

الفاٌز عبدالعزٌز فهد محمد

المطٌري محمد منٌر محمد

الناصر ابراهٌم ناصر محمد
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العمران علً حسٌن مرتضى

الثبٌتً سعد بن سلطان مشعل

الثبٌتً سعد بن سلطان مشعل

الجربوع  صالح محمد مشعل

الشاعر مهدي بن محمد بن مصطفى

االسدي احمد سمٌر معاذ

الخطٌب محمد نجٌب معن

المالكً سعٌد علً منال

المالكً عٌضه بن جمعان بن منصور

الغامدي سعٌد بن عبدهللا بن منصور

الجبر أحمد بن عبدالعزٌز بنت منٌره

الثقفً موسى صالح مهند

الثقفً موسى صالح مهند

القرنً رافع بن ابراهٌم ندى

الذٌاب ذٌاب عبدهللا ندى

الرشٌدي عاٌد هللا ضٌف هدى

الزهرانً محمد سعٌد هند

الخمٌس ناصر بن احمد بن ٌوسف
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