الحاصلون على مكافأة التميز خالل شهر ذو القعدة لعام  3419هـ
في حال تكرار اإلسم فيعني هذا أن المبتعث تقدم بطلب مكافأة التميز عن فصل  /فصول سابقة خالل هذا الشهر

اسم الطالب

م
1

ابراهيم خلف دخيل الحربي

2

ابراهيم خلف متعب السلمي

3

احمد يوسف احمد الغامدي

4

احمد حسن حمد حمزي

5

احمد دخيل هللا عايض الحارثي

6

احمد سالم احمد باواكد

7

احمد محمد حماد السالم

8

انهار محمد حامد الحازمي

9

ايمان محمد ضميري الرويلي

10

ايمن فهيد صقر المخلفي

11

إبراهيم فائز عوضه االسمري

12

أحمد جابر بالقاسم العمري

13

أحمد محمد بن عبدالمحسن الجزيرى

14

أحمد محمد سعد القرني

15

أصيل حاتم عبدالوهاب عابد

16

أصيل حاتم عبدالوهاب عابد

17

أماني ابراهيم علي الحفظي

18

آمنه علي محمد البوعلي

19

آمنه علي محمد البوعلي

20

بدر عبدالرحمن علي الغامدي

21

بسام صالح يحي ال يسر

22

بندر عبد الرحمن علي الغامدي

23

تركيه سليمان محمد زياده

24

تركيه سليمان محمد زياده

25

جمال محمد إدريس حمزي

26

جويد حسين جويد الشريبى

ص  1من 4

الحاصلون على مكافأة التميز خالل شهر ذو القعدة لعام  3419هـ
في حال تكرار اإلسم فيعني هذا أن المبتعث تقدم بطلب مكافأة التميز عن فصل  /فصول سابقة خالل هذا الشهر

27

حسين عبدهللا بن محمد الغريب

28

حمدان رباح عائش العنزي

29

خالد عبدالرحمن صالح عسكر

30

خرصان علي صالح اليامي

31

خضر يحيى احمد المتحمي

32

خلف عايض خلف العتيبي

33

راشد سفر داخل الذويبي

34

رايد نايف سعدي العتيبي

35

رنا محمد علي الشهرى

36

رؤى عبد العزيز محمود المسكي

37

رياض بن فهد بن زيد السماري

38

ريم ابراهيم عبدالواحد التميمي

39

زياد محمد ناصر النصر

40

زينب حسين بن صالح العايش

41

ساره سامي احمد المغربي

42

سعود عايض دغلوب العتيبي

43

سلطان سليمان بن صالح العضيبي

44

سلمان مدهللا عبدالمحسن السرحاني

45

سلمان مدهللا عبدالمحسن السرحاني

46

سلمان مدهللا عبدالمحسن السرحاني

47

سليمان عبدهللا سليمان الباحوث

48

سماح حمد ابراهيم البهيجاني

49

شادي نجيب احمد الغفاري

50

شريفه حسين عبدهللا موصلي

51

صالح حسن بن احمد اليحياوي

52

عادل محمد عطيه العطوي

53

عادل محمد عطيه العطوي
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54

عامر عبدهللا نعمان تركستاني

55

عبداالله خالد عبدهللا العتيبي

56

عبدالرحمن دهش محمد الدهش

57

عبدالرحمن احمد مقحم المقحم

58

عبدالعزيز سلطان لطيف العنزي

59

عبدالعزيز عايد نايف العنزي

60

عبدهللا حبيليص سالم المطيري

61

عبدهللا سويلم دحيالن الشراري

62

عبدهللا بن ذياب بن عتيق الشمري

63

عبدهللا محمد راشد المطيري

64

عبدهللا محمد عبدهللا الغامدي

65

عبدهللا مزروع علي المزروع

66

عبدهللا يحي محمد حمدي

67

عبير عبدهللا بن سليمان الجاوي

68

عصام عبدالباري ابن علي النويهي

69

علي محمد علي القحطاني

70

علي ياسين هاشم آل حسن

71

فهد سهل علي ابوطالب

72

ماجد عبدهللا راضي الرويلي

73

محمد علي سعيد الغامدي

74

محمد ناصر هادي القحطاني

75

محمد احمد حمزه عشقان

76

محمد جزاع بهلول الظفيري

77

محمد حمد على البليهد

78

محمد حمد محمد التويجري

79

محمد عبدالعزيز محمد الحربي

80

محمد علي طاهر الهاشم
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81

محمد ناصر محمد الشتوي

82

مراد ابراهيم نصير الحربي

83

معتز عادل مصطفي رمضاني

84

منصور عبدالعزيز صالح الغنيم

85

نايف حمود عبيس الصواط

86

نايف محمد نجر العتيبي

87

هديل سالم مسند الجهني

88

هناء عبدهللا محمدعلي حسان

89

والء غازي منيع اللهيبي

90

ياسر سعيد سعيد الحربي

91

يوسف محمد جبار الشهراني

ص  4من 4

