الحاصلون على مكافأة التميز خالل شهر محرم لعام  1437هـ
م
1

اسم الطالب
بدر عبدالكريو علي العنزي

2

احهد نصير عبد الرحهن الفياض

3

اشَاق احهد بن علي البركاتي

4

اّء عهر نعتَق بارفعٌ

5

انانِ سالو نحهد القحطاني

6

انس صْح الدين بن صالح الجندي

7

انصار علي بن عبدهللا الهشانع

8

اياد نحهد بن غالب الهدير

9

ايهان نحهد سالو العطَي

10

حسن بن سليهان بن غافل الصاعدي

11

حسين نانع بن يادي ال قراد

12

حهدى عبدهللا عبدالعزيز الغاندي

13

حنان نحهد علي عسيري

14

خالد نقبل صلفيق الشهري

15

راكان عبدالعزيز بن علي الَقيصي

16

رقيٌ عهر بن غالب آل درٍيش

17

سالو سعيد ابن عتيق الغاندي

18

سلطان خلف نحهد الحربي

19

شذُ احهد يَسف الدريَيش

20

شًد عبدهللا نستَر ال نرزٍق

21

طْل بن عبدي بن حريهيص الحربي

22

عبدالعزيز دخيل دخيل ربٌ العَفي

23

عبدهللا جَاد بن عبدهللا الشَاف

24

عبدهللا رحيل بن نحسن الشهري

25

عبدهللا سعد بن عبدهللا الدخيل

26

عبدهللا عبدالعزيز ناصر الغنيو

27

علي بن عبدهللا بن حسن آل ابراييو

28

علي سرحان بن عبدهللا الغاندي

29

عهاد نطر نسحل العتيبي

30

فاطهٌ سعيد بن احهد آل يَسف

31

فايز علي سعد الشًري
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32

فًد صالح غرنان العهري

33

فياض بن أحهد بن دليو العنزي

34

فيصل سعيد نرزٍق السناني

35

فيصل عبدهللا حهد العزاز

36

لجين سليهان صالح الغفيلي

37

ناجد بن ناطر بن جبَر الدعدُ

38

نحهد رسهي عبدهللا الهؤنن

39

نحهد انير بن نحهد الهحهدصالح

40

نحهد سعد نحهد الشهراني

41

نحهد صالح نصار النصار

42

نحهد عبدى نساٍي حكهي

43

نحهد نايف بن زانل الكريهي الشريف

44

نسفر نحهد نسفر الياني

45

نعدي فًد راشد الحربي

46

يدُ صالح سليهان عباس

47

ٍسام صالح عبدالرحهن العطر

48

يحي علي عبدى حهدي

49

يزيد عضيد ندهللا النصيري

