الحاصلون على مكافأة التميز خالل شهر شوال 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 متعب السلمي

2

احمد محمد عمران بوحليقه

3

احمد محمد عبدهللا الشهري

4

احمد محمد عليثه الجهني

5

احمد محمد عمر فالته

6

احمد مفضي جروان الجهني

7

اسماء محمد عطيه العصالني

8

أبرار محمد عمر نتو

9

أسامة رافع خزيم الشهري

10

أصيل حاتم عبدالوهاب عابد

11

أنوار محمد مكي المطاوعه

12

بدر بندر ضويحي العنزي

13

بشرى سعد مدين الحربي

14

بندر علي بن محمد ال عازب

15

بندر علي بن محمد ال عازب

16

تركي احمد سعيد االحمري

17

ثامر سالم صالح الجري

18

حسن زاهي محمد المسلم

19

حسن عادل بن حسن الحسين

20

حسن عادل بن حسن الحسين

21

حسن علي احمد العمران

22

حنان عبدالرحمن عبدهللا عتيق

23

خالد بن صالح بن سالم ال رشه

24

خالد عبيدهللا علي المزمومي

25

راشد علي نايف الشريف

26
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رفيف عبداللطيف

اسعد عبداالله
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27

رنيم عبدالحي سالم عبدالسالم

28

زينب ابراهيم عمران بوحليقة

29

زينب محمد مصطفى

30

سامي محمد عايض القرني

31

سعد براهيم محمد بن هويمل

32

سعيد عبدهللا سراج عين الدين

33

صياح بن شتيوي بن علي الشمري

34

عارف محمد ظافر الشهري

35

عامر سالم عبيد الكربي

36

عبد الرحمن سلطان صالح العمري

37

عبداالله صالح عيسى الحازمي

38

عبدالرحمن عبدهللا يوسف اليوسف

39

عبدالرحمن عتيق مطلق الشمري

40

عبدالرحمن محمد عايض القرني

41

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الناجم

42

عبدهللا ابراهيم بن محمد الطليحي

43

عبدهللا سعد سعيد الشهراني

44

عبدهللا كليفيخ ناصر الهاجري

45

عبدهللا محمد وصل الحربي

46

عزيز علي سعيد الغامدي

47

علي عبدالعزيز محمد المنصور

48

علي موسى بن علي محزري

49

عماد مصطفى سعيد العامودي

50

عمر أحمد محمد الهاللي

51

فايز علي سعد الشهري

52

فريد خالد بن احمد النخيالن

53

فهد عبدهللا علي الغامدي
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النخلي
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54

فيصل بن محمد بن عبدالعزيز النخيالن

55

فيصل حمود محمد المزيني

56

فيصل ظافر معيش القرني

57

فيصل عايد بن نايف العنزي

58

ماجد شديد غصن السبيعي

59

متعب زيدان صالح العنزي

60

محمد أحمد محمدفرج الصبحي

61

محمد طلعت بن عبدالقادر كردي

62

محمد عبدهللا حسن الزبيدي

63

محمد عبدهللا عبدالرحمن المهيدب

64

محمد عبدهللا مشبب القحطاني

65

محمد على بن على القحطاني

66

محمد غريب مهدي الحبابي القحطاني

67

محمد هشام عبدالرحمن خداوردي

68

محمد ياسين حسن الحسين

69

محمد يحي محمد ال سعييد

70

مروان احمد محمد سعيد الثمالي

71

مشاري ناصر محمد بن قميش

72

معاذ سمير احمد االسدي

73

منى احمد قاري بصلي

74

موفق جمال يوسف الشريف

75

مؤيد مسدف زيد معافا

76

نايف يوسف بن عبدالرحمن المسلم

77

نواف راشد سليمان الحديثي

78

نوف ناصر محمد المغربي

79

هادي صالح غانم الصقور

80

ورده موسي عمر الصومالي
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81

والء عمر معتوق بارفعه

82

وليد خالد بن صالح الظاهري

83

وليد محمد عبدهللا حمدي

84

وئام سعود احمد الغامدي

85

ياسر عبدهللا مقبل الحربي

86

ياسر حمزه محمد بصيل

87

ياسر محمد حسن شحاته
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