الحاصلون على مكافأة التميز خالل شهر صفر لعام  1437هـ
اسم الطالب

م
1

ابراييو عبدالقادر عبدالغني خليل

2

ابراييو سليهان ابراييو الجلعَد

3

ابراييو سليهان ابراييو الجلعَد

4

احهد عبدالرحيو نحهد باناقَس

5

احهد فًد ننيع هللا الهطيري

6

احهد ناجد خابَر العنزي

7

احهد ندهللا لَيفي الشراري

8

ارٍُ درٍيش نصطفِ الزغيبي

9

اكرم نحهدعلِ ابن نبارك العَفِ

10

انس احهد نحهد الهالكي

11

انفال كهال قطب الدين خَجٌ

12

ايهن حسن سعيد بازيير

13

أسانٌ نحهد دخيل الدٍسري

14

أسهاء عبدهللا احهد حكهي

15

أنس عبدالرحهن عبدهللا الهيهان

16

بدر سليهان عبدهللا بن يديان

17

بديع سعد بديع الحربي

18

بندر علي بن علي حهدي

19

بيان صالح عبدهللا السليو

20

تركيٌ سعيد سعد الشًراني

21

ثانر فيصل نحهد الشًري

22

جهعان سعيد نبارك الكربي

23

حاتو عبدهللا سليهان الجًني

24

حسام عبد الرحهن ناصر الفالح

25

حسام عبد الرحهن ناصر الفالح

26

حسن يحيِ بن نحهد حنتَل

27

حسين علي حسين الجبران

28

حصٌ عبدالعزيز سليهان الزنيدي

29

خالد عطاهللا فاتن الجعيد

30

راني سالو غنام الصاعدي

31

رانيٌ عبدهللا عباس ٍزيرعلي
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32

رائد شجاع نداد العتيبي

33

رائد عبدهللا ننصَر القحطاني

34

رغد عبدالباري علي النَيًي

35

زياد عَض عاقل الرٍيلي

36

سارة عبدهللا سعد العيسِ

37

سالو بركٌ غَيزي الهطيري

38

ساني نحهد بن احهد الشهراني

39

سعد سالو سفر الشًراني

40

سعد عبدالرحهن سعد ال صفيان

41

سلطان بخيت عبدالعزيز البخيت

42

سهير صالح عباس شتيَي

43

صالح يَسف صالح الًقاص

44

صالح يَسف صالح الًقاص

45

طْل عبدالرحهن سالو الزيراني

46

طْل عبدالرحهن سالو الزيراني

47

عبداّلٌ صالح علي الدياني

48

عبدالرحهن ناصر بن نحهد العهار

49

عبدالرحهن ناصر بن نحهد العهار

50

عبدالعزيز بن سعيد بن نانع الشًراني

51

عبدالعزيز زعل رشيد الحربي

52

عبداللطيف عبدالرحهن فًد العبداللطيف

53

عبدهللا سليهان نحهد النهير

54

عبدهللا عانر بن احهد العانر

55

عبدهللا قاسو نحهد دراج

56

عبدهللا نحهد سفر الغاندي

57

عبدالهجيد بن نحهد بن باحص الغاندي

58

عطيٌ عبدالًادي عطيٌ النخلي

59

عفراء زكي احهد اللياتي

60

علي عانر عبدهللا الشًري

61

علي بن نانع بن شريفان آل نطارد

62

علي صالح علي الدخيل

63

علي عطيٌ ابن عيسِ الزيراني
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64

علي فًد ناصر دييو

65

عهاد بن عبدالًادي بن عباس نْئكٌ

66

فاطهٌ عبدهللا علِ الرفاع

67

فراج سحهي سعَد السبيعي

68

فًد بن نحهد بن سعد الشبرني

69

فًد صالح غرنان العهري

70

فًد عبدهللا ابن سعد الزيراني

71

فَءاد علي عبدهللا الشًري

72

فيصل خلف نحهد العنزي

73

فيصل نقبل سعيد اّحهدي الحربي

74

لطيفٌ عبدهللا بن نحهد التهيهي

75

ناجد ابراييو نحهد عصفَر

76

ناجد احهد سالو سَاد

77

ناضي نحهد ناضي الهاضي

78

نتعب نحهد عبدهللا الهًَس

79

نجدي احهد نحهد الهعلهي

80

نحسن نحهد نحسن عهَدي

81

نحهد أحهد بن كاظو آل شًاب

82

نحهد بن أحهد بن علي الخثعهي

83

نحهد بن سلهان بن علي الحهيد

84

نحهد حسين نعتق القحطاني

85

نحهد دحهان علي الشًري

86

نحهد عبدالرحهن حسين بانصفر

87

نحهد عبدهللا احهد آل قاسو

88

نحهد علي حسين الًفَفي

89

نحهد ناصر علي الدعيجي

90

نرضِ نطر نرضِ الجحدلِ

91

نرٍج عدنان نصطفِ زيتَني

92

نشعل ناصر نصطفي ابَعهارى

93

نصطفِ احهد عبدهللا الزيراني

94

نًند عبدهللا سعد اليهانِ

95

ناصر صالح عبدهللا الدٍسري
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96

ناصر فَزي ناصر الشًيلي

97

ندُ عبدالعزيز علي العسبلي

98

نَرا عبدالرحهن حهَد التَيجري

99

نَف نحهد سعد الظايري

100

ياني بن ننصَر بن نحهد البطران

101

ييكل الكردي سهير العنزي

102

ٍفاء رضا بن عبدالهحسن الزغيبي

103

ياسر راجح احهد العدٍاني

104

ياسر ضيف هللا يْل العتيبي

105

يزيد بندر بن نحهد الحربي

106

يزيد بندر بن نحهد الحربي

107

يهان نزيد ساعد الصحفي

108

يَسف سالو يَسف العانري

109

يَسف نحهد عَن هللا الهطيري

110

يَسف نسلو فرحان الشراري

