قوائم املتفوقني
م االسم
 1عبدالعزٌز سلٌمان بن صالح العرٌنً .
 2سلمان محمد أحمد عبدهللا منصور الزامل.
 3سفٌان بن سلٌمان بن حمد السلٌم .
 4جهاد بن سلٌمان بن محمد القاضً.
55معاذ ٌحٌى أحمد عبدهللا منصور الزامل.
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االسم
محمد عبدالرحمن محمد المنصور الزامل .
سلٌمان بن عبدهللا محمد المنصور الزامل .

االسم
عبدهللا ٌوسف ٌحٌى السلٌم .
عبدالعزٌز بن سلٌمان بن ابراهٌم الزامل السلٌم.
حاتم بن حمد بن عبدهللا الزامل .
محمد بن عبدالعزٌز بن خالد السلٌم.
عبدالعزٌز بن مساعد بن عبدالعزٌز الزامل السلٌم.
سعود مساعد بن عبدالرحمن المنصور الزامل .
ابراهٌم بن عبدالرحمن بن ابراهٌم السلٌم.
ابراهٌم محمد عبدالعزٌز المنصور.
فهد بن صالح بن عبدالعزٌز المنصور.

االسم
محمد بن ٌوسف بن محمد السلٌم .
عبد الرحمن بن خالد بن عبدالرحمن العرفج .
عبدالعزٌز سعود عبدالعزٌز السلٌم .
عبدالرحمن بن محمد بن حمٌد .

محمد بن عبدهللا بن محمد الهزاع .
مشاري بن هانً بن ٌحٌى السلٌم .
سفٌان بن سلٌمان بن حمد السلٌم .
محمد بن عدنان بن محمد الزامل.
ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم الصٌخان.

قوائم املتفوقات
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االسم
شهد ابراهٌم بن عبدهللا القرعاوي.
رٌم بنت عدنان بن حمد القاضً.
سمر محمد سلٌمان السلٌم .
حور عبدهللا بن عبدالرحمن السلمان.
رغد رائد بن حمد السلٌم .
جوري بنت سلٌمان بن محمد القاضً .
مها عبدالحمٌد عبدالرحمن آل الشٌخ .
رزان بنت محمد بن عبدهللا المنصور .

االسم
منار بنت محمد بن عبدالرحمن المانع.
سارة بنت محمد بن عبدهللا السلٌم.

م األسم
 1نورة عبدهللا محمد السلٌم .
 2نورة بنت عبدهللا بن صالح السالمة.
 3أمل بنت عبدالحمٌد بن صالح الحسون.
 4لمٌاء بنت عادل بن صالح السلٌم.
 5جنى صالح محمد الحبٌب.
 6وسن بنت أحمد بن ابراهٌم السلٌم.
 7هٌا ابراهٌم علً العقل.
 8دره بنت عبدالعزٌز بن حمد السلٌم .
 9الزهراء بنت عبدالعزٌز بن حمد السلٌم.
 11غادة بنت ولٌد بن محمد الزامل .
 11ندى محمد ٌحٌى الزامل .

(درجة الدكتوراه)
(درجة الماجستٌر)
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األسم
حور ابراهٌم بن ٌحٌى السلٌم .
رناد عبدهللا محمد السلٌم .
نورة بنت مساعد بن عبدالعزٌز الزامل السلٌم.
رناد بنت محمد بن ٌحٌى السلٌم.
شهد ابراهٌم بن عبدهللا القرعاوي.
رند بنت محمد بن ٌحٌى السلٌم.
عروب صالح بن عبدهللا المنصور الزامل.
سارة بنت خالد بن عبدالرحمن العرفج.
سلمى بنت خالد بن عبدالرحمن العرفج.
دانٌة بنت عبدالعزٌز بن حمد السلٌم.
حور عبدهللا بن عبدالرحمن السلمان.
نجد بنت عبدالرحمن بن ابراهٌم السلٌم.
سارة بنت ابراهٌم بن سعد المطوع.
دٌمة بنت أحمد بن عبدهللا السلٌم.
خولة بنت محمد بن أحمد الزامل.
نادٌة عبدالحمٌد عبدالرحمن آل الشٌخ .
غاده منصور بن عبدهللا الزامل .

