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بدعوتكم حل�سور حفــل زفاف جنله

نايف

»التربية« أسماء المكلفين بالعمل في األندية المدرسية المسائية للعام 2010/2009
الدعيج أصدر قرارًا بتحديد المقار يعمل به اعتبارًا من 14 الجاري

مريم بندق
اصدر الوكيل املس���اعد لألنش���طة الطالبية مدير عام االندية 
املدرسية املسائية دعيج الدعيج قرارا بشأن حتديد مقار االندية 
املدرسية املسائية للعام الدراسي 2010/2009 )بنني + بنات( جاء 
فيه: باالشارة الى النشرة رقم »وت/وي/200« الصادرة بتاريخ 
2009/6/10 بشأن الترشيح للعمل باألندية املدرسية املسائية للعام 
الدراس���ي 2010/2009، والقرار الوزاري رقم »2009/426« بشأن 
ايقاف العمل باألندية املدرس���ية املسائية )بنني + بنات( ايقافا 
مؤقت���ا ومعاودة العمل بها اعتبارا من 14 اجلاري، وبناء على ما 
تقتضيه مصلحة العمل، تقرر  أوال: حتديد مقار األندية املدرسية 
املسائية للعام الدراسي احلالي 2010/2009 )بنني + بنات(، ثانيا: 
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 اجلاري وعلى جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه. 
وفيما يلي أسماء املقار:

األندية املدرسية املسائية )بنني(
نادي منطقة األحمدي المدرسي المسائي 

)1(

 مقر النادي: مدرسة سيد رجب الرفاعي 
االبتدائية � بنني

راشد دومان عوض املطيري  ٭
حسن محمد حسن العجمي  ٭

حمد معيض سرور العتيبي  ٭
صالح رفاع العنزي  ٭

فهد منيف ركان السبيعي  ٭
فهد عبدالرحمن محمد املطيري  ٭

علي فالح زيد الدرزي  ٭
محمود سامي احمد جوهر  ٭
فهد محمد اخلشم املطيري  ٭

طالل هادي مدلول الشمري  ٭
محمد راجح بخيت ثقل الدوسري  ٭

هادي محمد هامل العجمي  ٭
حامد طواري حمود العازمي  ٭

عادل راشد سعد العازمي  ٭
عادل علي ناصر القطان  ٭

عادل سالم ناصر الرغيب  ٭
بندر محماس عمر العتيبي  ٭
فالح سعود سعد احلويله  ٭
احمد مبارك مجبل الدملاني  ٭

قاسم منصور محمد تقي الغالب  ٭
نواف عفات محمد العنزي  ٭

علي حيدر محمد شريف اشكناني  ٭
محمد فالح محمد العجمي  ٭

عمرو محمد صالح عبداحلميد  ٭

نادي منطقة األحمدي المدرسي المسائي )2(

مقر النادي: مدرسة سالم املبارك الثانوية 
� بنني

بدر حسن محمد شريف الكندري  ٭
علي عباس عبداهلل بخش  ٭

عبداللطيف صلبوخ العنزي  ٭
مساعد فديغ الشلداحي  ٭

سلمان ناصر يحيى العازمي  ٭
سعود عوض سالم املطيري  ٭
احمد عبداهلل سفير العتيبي  ٭
مياح جليدان عبيد الفضلي  ٭

مطلق غصاب عجرش الفضلي  ٭
بدر فهد منير املطيري  ٭

فراج جويعد حسن العجمي  ٭
محمد احمد سليم العنزي  ٭

محمد عدس جاد اهلل البرماوي  ٭
محمد محمد جابر موسى  ٭

يوسف محمد عبداهلل الكندري  ٭
وليد عبدالقادر فاخر محمد  ٭

فهد نايف محمد العجمي  ٭
ايوب عبداهلل طالب بخش  ٭

محمد عبدالرحمن راضي سبتي  ٭
غالب ناجي املطيري  ٭
مشعل احمد عبداهلل  ٭

باسم ياسني عبداهلل الذيابي  ٭
عبداهلل علي جابر املري  ٭

مجدي فوزي اسطفانوس حبش  ٭

نادي منطقة األحمدي المدرسي المسائي )د3(

مقر النادي: مدرس���ة عبدالرحمن الداخل 
االبتدائية � بنني

محمد سالم ماضي العجمي  ٭
محمد محمود خلف الدوسري  ٭
يوسف سعد مبارك العازمي  ٭

عمر نايف مطلق العتيبي  ٭
محمد احمد عبدالقادر احملمد  ٭

عبداهلل علي صالح املري  ٭

محمد نافل عبداهلل العازمي  ٭
عبدالرحمن مجبل محمد  ٭

عبداهلل ملحق عايض كليب  ٭
غازي سليمان عبداهلل املطيري  ٭
عبدالناصر مانع عبيد ال دريع  ٭

عبدالعزيز سعود سالم العجمي  ٭
عبداهلل حسن منصور العجمي  ٭

عبدالعزيز عبدالسالم حمودة  ٭
مبارك ناصر سلمان العازمي  ٭

فالح مبارك محمد العجمي  ٭
عبدالرحمن محمد احمد صالح  ٭

حبيب عواد فهد الرشيد  ٭
عبداهلل عايض محسن العجمي  ٭

علي عامر حمد العجمي  ٭
حسن محمد صبري عطية  ٭
نبيل محمد امني البسيوني  ٭

هادي عباس عبدالعزيز اخلالدي  ٭
حمدي صالح محمود سيد  ٭

نادي منطقة الجهراء المدرسي المسائي 
)1(

 مقر النادي: مدرس���ة اجله���راء الثانوية 
� بنني

حميد خضير جراح الفضلي  ٭
سلطان غالي العنزي  ٭

صالح عيادة الكهيدي العنزي  ٭
فيصل حمد محمد ثابت احلبشي  ٭

شريف محمود علي الوكيل  ٭
علي عايد سراج الصليلي  ٭

سالم حمود عشوي السعيدي  ٭
فاضل سلطان صالح احلسيني  ٭

مهنا ماطر عيد الشمري  ٭
صالح غازي عطاهلل الشمري  ٭

مشعل ثالب احلربي  ٭
نواف فهد عبداهلل العتيبي  ٭

سالم عواد دخني العنزي  ٭
خالد عبدالسميع حسن علي  ٭

سالم راشد سالم الشمري  ٭
حمد نعمة الشمري  ٭

حابس مجبل معيوف العنزي  ٭
بدر حجاج رفيد العالطي  ٭

صالح كساب ثاني الظفيري  ٭
عبداحلميد حبيب تركي اخلالدي  ٭

طارق محمد يوسف وشاحي  ٭
خالد غامن جاسم العتيبي  ٭
نواف صالح فهد املطوطح  ٭

محمد عبدالعزيز حسن علي  ٭

نادي منطقة الجهراء المدرسي المسائي )2(

مقر النادي: مدرس���ة الواحة املتوسطة � 
بنني

رافع مزعل علي الشمري  ٭
احمد هايف حمدان العازمي  ٭

شاكر عواد ذخير الهليلي  ٭
ناصر ظاهر مركز العنزي  ٭

محمد عابر ندا العنزي  ٭
علي عوض مصارع العنزي  ٭

عبداهلل حامد حويان املطيري  ٭
بدر عوض ناصر العنزي  ٭
نايف ظاهر مركز العنزي  ٭

محمد عبدالرحمن الشمري  ٭
فواز عيد راضي صنيدح  ٭
بدر غامن مريحب العنزي  ٭

صالح محمد رجعان الظفيري  ٭
محمد خلف محمد العنزي  ٭

نفل فهد نفل الشمري  ٭
مزيد عيد مخيلف فارس  ٭

محمد عبدالكرمي منشد الضفيري  ٭
سالمة هادي دخيل العنزي  ٭

عبداهلل علي حسني العطار  ٭
جمال عبداخلالق البخيت  ٭

جاسم راشد سلطان آل بن علي  ٭
فؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن حماد  ٭

مصطفى سلمان حسني الشمالي  ٭
فالح قضيان عويهان العازمي  ٭

سيد حلمي السيد درويش  ٭

نادي منطقة العاصمة المدرسي المسائي 
)2(

مقر النادي: مدرس���ة األوزاعي الثانوية 
� بنني

مصطفى محمد مصطفى محمود  ٭
عبداهلل محمد املنصور  ٭

عبداهلل محيا ذواد الهاجري  ٭
غازي عبداهلل حباب احلربي  ٭

نايف مطر سلطان  ٭
حمود مقيت مبارك العجمي  ٭

صالح جزوي مشخص العازمي  ٭
ناصر سعيد دغيم املطيري  ٭

عبداللطيف احمد محمد  ٭
طالل يوسف علي احمد الكندري  ٭
محمود محمد عبداهلل احلمادي  ٭

محمد علي أكبر  ٭
مصطفى عبدالصبور الشيمي  ٭

سعد حامد سالم يحيى  ٭
ناصر حسني علي القبندي  ٭

مزيد عبداهلل ملفي املطيري  ٭
عدنان يوسف احمد باشي  ٭
جاسم محمد حمد التميمي  ٭
حسني علي عبداهلل حسني  ٭

بدر محسن شريدة طلب املطيري  ٭
حسني فرحان سلمان الفرحان  ٭

عادل حنفي يوسف سليم  ٭
سعد محمد مطلق املطيري  ٭
محسن احمد ابراهيم عنان  ٭

نادي منطقة الفروانية المدرسي المسائي 
)1(

مق���ر النادي: مدرس���ة ش���مالن بن علي 
املتوسطة � بنني

بدر سعود احمد اجلري  ٭
حسني شعبان عباس غلوم  ٭
مرشد جدوع مرشد النمالن  ٭
فيصل مطلق فهيد املرشاد  ٭

يوسف محمد راضي العنزي  ٭
علي غريب ابراهيم الكندري  ٭

فايز نزال الديحاني  ٭
الفي عطية منادي السعيدي  ٭

راشد طليحان سمار املطيري  ٭
احمد خضر سمير الضفيري  ٭

احمد غامن الوادي  ٭
علي احمد قاسم بروجرديان  ٭

خليل ابراهيم محمد عبدالرحمن  ٭
انور محمد احمد راشد  ٭

فهد منور وقيت الشمري  ٭
علي محمد علي الضاحي  ٭

عبدالعزيز راشد سعد املعصب  ٭
فيصل بطيحان ردعان صقر  ٭

احمد هادي عباس العنزي  ٭
احمد حسن احمد حسن  ٭

عبدالعزيز علي محمد احلمادي  ٭
جاسر حجي مطلق الهيفي  ٭
خالد وليد عبداهلل الزامل  ٭

رضا محمد عبدالقادر شلبي  ٭

نادي منطقة الفروانية المدرسي المسائي )2(

مقر النادي: مدرس���ة س���لمان الفارسي 
الثانوية � بنني

طارق احمد جاسم الشطي  ٭
علي سالم علي ادريس  ٭

فريح جاسر فريح املطيري  ٭
مبارك سالم عيد الشمري  ٭

طالل حمود ذايب راشد املطيري  ٭
فتحي جاسم احمد الشطي  ٭
خالد صقر مسلم النصافي  ٭

نايف حمود محيميد العتيبي  ٭
خلف الفي سرحان املطيري  ٭

بدر محمد حمود صويان  ٭
سودان حمد مخلص الزعبي  ٭
يعقوب علي سلطان يوسف  ٭
ناصر مطلق شارع املطيري  ٭

محمد يحيى املطيري  ٭
انور امني عبداهلل العوضي  ٭

ناصر محمد دبيسان الشمري  ٭
فهد محمد الرومي  ٭

خليل خليل ابراهيم اخلليل  ٭
احمد سعود مبارك  ٭

نايف عبداهلل مطلق املطيري  ٭
رضا جاسم احمد الكنكوني  ٭

بندر ناصر نشاط صقر العتيبي  ٭
احمد عبداهلل محمد عبدالعزيز  ٭

مصطفى محمد عبدالعزيز محمد  ٭

نادي منطقة مبارك الكبير المدرسي 
المسائي )1(

مقر النادي: مدرس���ة عيس���ى اللوغاني 
املتوسطة � بنني

حامد محمد جاسم علي  ٭
داود سليمان العوضي  ٭

عبداهلل عبدالعزيز املطير  ٭
عارف صالح احمد ملك  ٭

سعد عبدالرحمن شمس الدين  ٭
اسماعيل متيم الدوسري  ٭

عبداالمير حسني علي الشهاب  ٭
مساعد عبداهلل النقيشان  ٭

سلطان ساري سعد العجمي  ٭
يونس حاجي علي احلسني  ٭

خالد عبد الرضا يوسف مال اهلل  ٭
مثيب سامي مثيب العليوي  ٭

نواف عيد سند العازمي  ٭
محمد احمد ابراهيم حسني  ٭
علي حسني محمود دشتي  ٭
ناصر عبداهلل حسني اكبر  ٭
محمد جاسم محمد مظفر  ٭
حميد عبيد علي الشمري  ٭

ياسر احمد عباس العجمي  ٭
عبداهلل حمزة عباس اجراغ  ٭
عبدالهادي مرتضى اخلباز  ٭

مجبل مطلق جمعان بوسمري  ٭
عصام محمد ابراهيم االشقر  ٭

نادي منطقة مبارك الكبير المدرسي 
المسائي )2(

مقر النادي: مدرسة اإلمام مالك الثانوية 
� بنني

محمد يعقوب يوسف الصانع  ٭
عبداألمير حسن علي احلسن  ٭

بدرية هبر ساكت الشمري  ٭
عواطف فليح عيد احلربي  ٭

آمال حسن عبدالعزيز محمد  ٭
ازهار السيد عبداحلميد  ٭

هالة ابوالفضل محمد عبداملنعم  ٭
بخيتة صالح حسن  ٭

جيهان حامد مطاوع ابراهيم  ٭
منال علي عبدالرزاق عبدالسميع  ٭

عيده صالح علي العجمي  ٭
ملياء عتيق سالم جوهر راشد  ٭

آمال حمدي علي حمودة  ٭
سامية احمد محمد شبكه  ٭

منال فؤاد احمد خليل  ٭
هيام سعيد رمضان دغيدي  ٭
سناء نايف عصام العجمي  ٭
خلود صالح علي العجمي  ٭

فاتنة عزت حيدر  ٭
سامية محمد فؤاد محمد غنيمي  ٭

بدور سعود محمد الطراروة  ٭

نادي منطقة الجهراء المدرسي المسائي 
)1(

مقر النادي: مدرسة هالة بنت خويلد م. 
� بنات

شيخة محمد عبدالكرمي العيسى  ٭
كافية عبيد سلطان محمد السعيدي  ٭

رثعة خلف هاضل املطيري  ٭
بدرية جاسم محمد  ٭

بدرية مزهر عشوي الشمري  ٭
فاطمة ناصر مطلق العنزي  ٭

شيخة برغش مانع احلسيني  ٭
منى دلي ضيدان العنزي  ٭
نفال فريج خلف العنزي  ٭

آمال حسني احمد جاد  ٭
شيماء شايع مسير الشمري  ٭
جناة عبدالهادي حزام سويد  ٭

دالل جابر اخلالدي  ٭
حنان حسني علي اخلالدي  ٭

فاطمة محسن هويدي هذالي  ٭
سناء رفقي حماد علي  ٭
هدى احمد علي رزق  ٭

والء محمد عبد الستار نورالدين  ٭
دالل نايف مبارك احلجرف  ٭

انوار عبدالعزيز حمود  ٭
حصة ناصر مطلق العنزي  ٭

حمدة فراج دخيل  ٭
حنان شجاع املطيري  ٭

نادية محمد الدمرداش احمد  ٭

نادي منطقة الجهراء المدرسي المسائي 
)2(

مقر النادي: مدرس���ة حليمة السعدية م. 
� بنات

باسمة سالم شارع الثالب  ٭
عواطف خلف بهلول الشمري  ٭

نشمية سالم نهار الذايدي  ٭
سهام خليفة حديد الشمري  ٭
منى مطلق زنيفر العازمي  ٭

سعاد علي سليمان العنزي  ٭
حنان محمد ناصر خشمان  ٭

نوال رجا سعيد الشمري  ٭
امل عبداهلل مطلق العنزي  ٭

جميلة سعدون مزيد الضفيري  ٭
انتصار ماضي راضي ماضي  ٭

منى حميد كاظم ضاحي الشمري  ٭
هالة فايز البدوي الباز  ٭

عواطف حميد الرفيع الظفيري  ٭
امل عبدالرؤوف رمضان علي  ٭

رحاب حسن جمعه احمد  ٭
رشا محمد محمد شبل يونس  ٭
صاحلة نايف مظهور الشمري  ٭

سحر حافظ علي علوان  ٭
مرمي فرحان نافع العنزي  ٭

ليلى ضاحي تركي اخلالدي  ٭
امل محمد السعيد تعيلب  ٭
منال سالم طاهر الشمري  ٭

نادي منطقة الجهراء المدرسي المسائي 
)3(

مقر النادي: مدرسة وارة م. � بنات
صديقة حميد جوهر احلالق  ٭

سعاد مطر اخلالدي  ٭
عائشة دابس مليحان الرشيدي  ٭

ليلى مدعث حزام شطب  ٭
عيدة بداح طماح املطيري  ٭
هياء بجاد حمود املطيري  ٭
شيخة عيد جزاء العازمي  ٭

خلود محمد مطلق املطيري  ٭
روحية مناور الظفيري  ٭

رانيا مدحت عبدالعزيز احمد  ٭
سماح عبداحملسن احمد خطاب  ٭

رهام فاروق محمد عبدالغني  ٭
حنان طايل عبدالرحمن طايل  ٭

هدى محمود شعبان  ٭
ايناس السيد علي اجلعيدي  ٭
شيخة ذياب سعيد العالطي  ٭

نيرمني محمود كامل عبداحلميد  ٭
هدى عاشور صالح عبدالسالم  ٭

اماني السيد السيد الشافعي  ٭
مرمي حسني اقبازرك كاوياني  ٭

صيتة صخيل عبداهلل العنزي  ٭
منى علي هزاع اخلالدي  ٭

نادي منطقة حولي المدرسي المسائي )1(

مق���ر النادي: مدرس���ة عاتك���ة بنت زيد 
االبتدائية � بنات

حصة عبدالرحمن زيد السعيد  ٭
فايزة بدر سالم الشطي  ٭
بلقيس مبارك القمالس  ٭

حنان عبدالوهاب حبيب طارش  ٭
اميان سليمان يوسف البالول  ٭

عائشة احمد صالح املكيمي  ٭
حياة محمد علي احمد الفودري  ٭

زينب محمد علي محمد  ٭
فريدة سليمان غلوم  ٭

سعاد يعقوب يوسف صرخوه  ٭
جيهان ناجي شاكر املتروك  ٭
رباب خلف حاجي ابراهيم  ٭
عزيزة رمضان عامر محمد  ٭

حنان محمد علي إبراهيم  ٭
سكينة حسني خالد دشتي  ٭

عفاف توفيق هنداوي  ٭
عفاف خليل عبداهلل الفودري  ٭
ياسمني فؤاد نصراهلل عوض  ٭

غادة محيي فريد نصار  ٭
هناء نادر سردار علي  ٭

ابتسام عبد الرسول دشتي  ٭
شريفة عبدالكرمي عباس زنكوي  ٭

عبداهلل محمد ناصر العازمي  ٭
سالم اسماعيل صفر جعفر  ٭
يوسف محمد سعد العازمي  ٭

خالد سعود عيد الهدبه  ٭
فالح جروان عايد العازمي  ٭

محمود سيد عيسى املوسوي  ٭
هاشم علي محمد عبدالرحيم  ٭

صباح محمد صقر آل بن علي  ٭
حيدر جاسم محمد صفر  ٭
بدر ذعار مطلق املطيري  ٭

ثامر محمد شريف اكروف  ٭
احمد صديق عبده االفي  ٭
محمد مبارك عيد غصاب  ٭

عصام سعد محمد الكندري  ٭
عبداألمير عبداحلميد شعبان  ٭

حمد ناصر هويج العجمي  ٭
حمد فرحان عبداهلل تركي  ٭
يعقوب طالب علي عبداهلل  ٭
فهد جاسم محمد العيسى  ٭

عادل يوسف الباذر  ٭
هادي عبدالرحمن العجمي  ٭

عبدالعزيز حسني علي مبارك  ٭

إدارة مدارس التربية اخلاصة
مقر النادي: مدرس���ة األمل وتأهيل األمل 

� بنني
محمد علي رمضان  ٭

هشام عبد الرزاق العطار  ٭
احمد محمد حاجية  ٭

خليل ابراهيم احلمر  ٭
احمد حلوان الشمري  ٭

عبدالرحمن أسعد خريبط  ٭
يوسف احمد حسني دشتي  ٭

محمد عبدالرحمن الروضان  ٭
صالح رمضان قطب جمعة  ٭

عبدالكرمي غازي ابراهيم البدر  ٭
احمد حيدر علي احمد  ٭

عبدالرحمن يوسف الشويب  ٭
بدر عبد اللطيف الدوخي  ٭

عباس علي حسني العطية  ٭
هاني موسى الغريب  ٭

محمود علي محمود احلفناوي  ٭
محمد بدوي محمد بدوي  ٭

عبداخلالق عبدالستار عبدالرحمن  ٭
عبدالعزيز سليمان اجلريد  ٭

عادل عبد الرزاق مرزوق  ٭
ابراهيم فوزي بوقريص  ٭
احمد حميد احمد املؤمن  ٭

علي ثويني العلي  ٭
محمد ابراهيم العيسى  ٭
احمد عبدالعزيز ناصر  ٭

اسماعيل سيد السيد علي  ٭
خالد فتحي محمد احمد  ٭

احمد عبد ربه محمود  ٭
محمد احمد حسني القطان  ٭

صالح عبداجلبار علي  ٭
سمير عباس طه  ٭

مركز الروبوت

مقر النادي: الروضة � مركز الروبوت
محمد محمد عبداخلالق    ٭

األندية املدرسية املسائية ـ بنات
نادي منطقة األحمدي المدرسي المسائي )1(

مقر النادي: مدرس���ة الفحيحيل الثانوية 
� بنات

فهيمة احمد سليمان السويح  ٭
صفاء عبدالنبي علي الزقاح  ٭

طفلة فيصل سلطان العجمي  ٭
مرمي عبداهلل عبدالرحمن محمد  ٭

ماجدة احمد فتحي الزاهد  ٭
مرمي حجاب سعد العجمي  ٭
دالل سماح صقر املطيري  ٭

جناة عودة منهل محمد العنزي  ٭
سكينة هادي كاظم الفضلي  ٭

مرمي هادي كاظم زيادة الفضلي  ٭
منيرة سعود مبارك املطيري  ٭

نايلة محمد فهيم عويس رشوان  ٭
رميان راغب رجا عبداهلل أسعد  ٭

حنان مصطفى كامل عبداهلل  ٭
اماني موسى محمد نوارة  ٭

اميرة عبدالعزيز احمد محمد  ٭
رانيا محمد سعيد احمد  ٭

سوزان محمد محمد لطفي  ٭
نهى جمال بهي ابراهيم احلديدي  ٭
دماث عبداهلل الهاشمي العجمي  ٭

منى فارس محمد اخلرينج  ٭
نورية محمد احمد املرزوق  ٭

بدرية مبارك عبدالهادي العجمي  ٭
ليلى عايد فارس العنزي  ٭

نادي منطقة األحمدي المدرسي المسائي )2(

مق���ر النادي: مدرس���ة هدي���ة الثانوية � 
بنات

نعيمة محمد غنيم البركة  ٭
مرمي شديد عبداهلل  ٭

صنعاء محمد عبداهلل املسباح  ٭
ليلى فرج عيد براك الشمري  ٭

عفاف عبدالسالم محمد املصري  ٭
مزنة عمر مرزوق العنزي  ٭

بتلة مترك فهاد العجمي  ٭
اميان عبدالرضا الصيرفي  ٭

اجلازي سويد العجمي  ٭
نوير محمد شبيب فالح العجمي  ٭

حنان محمد هداج املطيري  ٭
اميان صالح السعيد احمد  ٭

نورة عبداهلل حجي املطيري  ٭
سماح علي محمود محمد مجاهد  ٭

عواطف عبداهلل احلواج  ٭
نادية محمد قاسم احلسني  ٭

سهير محمد السيد ابو دومة  ٭
جنالء عبدالعليم عبداهلل  ٭

رويدة عبداحلفيظ طلبه عبده  ٭
منيرة محمد راشد الدوسري  ٭

وجيهة حسني قاسم محمد  ٭
نفلة مجهار فراج الدوسري  ٭
عذاري علي صالح اسماعيل  ٭
هنادي عايد فارس العنزي  ٭

نادي منطقة األحمدي المدرسي المسائي 
)3(

 مقر النادي: مدرسة الشعيبة االبتدائية 
� بنات

هدى جابر صبر الشمري  ٭
سامية نوري دراج الشمري  ٭

سناء عاصي ضيدان الشمري  ٭
عايدة عتيق راشد العتيبي  ٭
نادية محمد عسكر الفضلي  ٭

منال صالح خلف  ٭
عليا مبارك سميري مبارك  ٭

نادي منطقة حولي المدرسي المسائي )2(

مق���ر النادي: مدرس���ة بي���ان الثانوية � 
بنات

سكينة علي محمد أحمد  ٭
سميرة فدعوس سعود الراجحي  ٭
سعاد عبدالعزيز متعب الربيعان  ٭

خالدة عبدالصمد راشد سالم  ٭
فاطمة عبدالوهاب الزبيد  ٭
بدرية هاشم علي عبداهلل  ٭
هدى محمد ناصر املظفر  ٭

سوسن عبداهلل مبارك الدليمي  ٭
غدير محمد عبداهلل البلهيس  ٭

وفيقة عبداحلميد تركي التركي  ٭
غدير مكي محمد خلف  ٭

شيماء رمزي محمد عمر  ٭
دعاء فاروق محمد احمد  ٭

بديعة مصطفى سيد علي  ٭
شريفة عبدالعزيز سعود الصقر  ٭

اماني مصطفى أحمد شتا  ٭
اميان يس محمد نورالدين  ٭

رضية محمد عبداهلل بوصخر  ٭
ماجدة اسماعيل ابراهيم  ٭

شريفة ابراهيم العلي  ٭
غدير حسني عسكر النكاس  ٭
جميلة سليمان جوهر سالم  ٭

نادية يعقوب يوسف صرخوه  ٭
امل حمد ابراهيم املزين  ٭

 نادي منطقة العاصمة المدرسي المسائي 
)1(

مقر النادي: مدرسة الفيحاء م. � بنات
منيرة فهد املسيعيد العلي  ٭

سلوى يوسف القالف  ٭
مرمي محمود عبدالكرمي املعراج  ٭

فاطمة جري سعد جمعان  ٭
دالل عبداهلل عمر السرحان  ٭

حورية منور حمدان املطيري  ٭
منى محمد حسن الكندري  ٭
نورة خالد فرحان العنزي  ٭

مها خليفة فهد علي الطبيخ  ٭
نضال عوض عبداهلل الهندال  ٭
حسيبة محمد حسني الغريب  ٭

نورة احمد مبارك البغدادي  ٭
غدير مهنا احمد املهنا  ٭

ليلى محمد غلوم جعفر  ٭
ياسمني عيد سالم خلف  ٭

رجاء فيروز ياقوت الرميان  ٭
منى عبدالرزاق حسنني سلمان  ٭
وسام محمد عبداحلسيب فودة  ٭

حنان محمود محمد عبدربه  ٭
سميرة سالم محمد املنصور  ٭

فاطمة علي مبارك الياقوت  ٭
زهرة يوسف علي كرم  ٭

اشواق مساعد احمد الناقة  ٭
منى سعود فريج الفريج  ٭

نادي منطقة العاصمة المدرسي المسائي )2(

مقر النادي: مدرسة صفية م. � بنات
جناة محمد عبدالهادي معرفي  ٭

فاطمة فهد مشوح الرشيدي  ٭
منال سيار فرحان العنزي  ٭

رقية حسن علي عبداهلل  ٭
عذاري جعيالن محسن املطيري  ٭

سارة رمضان هزاع العنزي  ٭
نوير تراك سليمان الشمري  ٭
عنود سلمان محمد احلسن  ٭

هنادي ناجي سالم  ٭
امينة سمير محمد الهاجري  ٭
حنان حميد ياقوت الشمري  ٭

حنان حمزة قمبر محمد  ٭
سنية شوقي محمد جوهر  ٭

مجيدة مزيد ناصر الهرشاني  ٭
امل عبداهلل محمد عبدالعزيز  ٭
بدرية مدرهم سعود العتيبي  ٭

مرمي حسن فرج الدابي  ٭
هبة محمد علي حسن  ٭

آمنة علي مرشد الشمري  ٭
منال حسني مناحي املطيري  ٭

منى مرتضى ياسر اخلباز  ٭
شيماء بدر جاسم البلوشي  ٭

ثريا محمد عبداجلابر مصطفى  ٭
نوال سالم طاهر الشمري  ٭

نادي منطقة الفروانية المدرسي المسائي )1(

مقر النادي: مدرسة املرقاب م. � بنات
اميرة علي حسني اخلالدي  ٭
سلمى محمد ربيع املطيري  ٭

منى حميد محمد حسن  ٭
مرمي ضاحي شنيف  ٭

نوف ثامر ثريان يوسف  ٭
عبير وليد احلسن  ٭

عائشة سعد سليمان احلديب  ٭
حياة كامل ردن القحطاني  ٭
رشا علي سليمان العنزي  ٭

هدى عبدالعاطي سعد ابواخلير  ٭
جيهان سمير محمد عمر  ٭

سحر جمال الدين توفيق محمد  ٭
بسمة عادل يتيم محمد اليتيم  ٭

افراح عبدالصمد اسماعيل جمعة  ٭
هدى جاسم سالم الهالل  ٭

انوار خالد عبدالوهاب العميري  ٭
جيهان محمد السيد ابراهيم  ٭

منيرة ناصر الفرج  ٭
شهيرة ابراهيم محمد حبيب  ٭

خيرية اسد علي العامري  ٭
انوار منصور علي القطان  ٭

رمي احمد سعد الشيتان  ٭
جنوى محمود عبدالقوي بدوي  ٭

نور خضر حاجي علي   ٭

نادي الفروانية المدرسي المسائي )2(

مقر النادي: مدرسة الرابية م. � بنات
مرمي حمد عبدالكرمي اخلميس  ٭
فاطمة عوض مسفر الرشيدي  ٭

سهيلة احمد محمد خليفة  ٭
ألطاف مصلط مطلق السند  ٭

مرمي عبدالصمد راشد  ٭
بدور أحمد حسني عواد  ٭

سعيدة ساير جابر الظفيري  ٭
منيرة سالم خليفة  ٭

منى محمد ابراهيم االنصاري  ٭
نهاد سالم فرج سالم  ٭

اقبال ابراهيم مشعان العتيبي  ٭
منى منصور احمد مله  ٭
هند عبداهلل مال محمد  ٭

شيخة سلطان فالح السبيعي  ٭
اميان كمال كامل محمد  ٭

عذاري عبدالعزيز اجلليبي  ٭
هدى حلمي عبداهلل عثمان  ٭

هديل رشود صالح رجا  ٭
منى احمد مكرم حسن حليم  ٭

منى احمد قاسم حسني  ٭
افراح طامي مطر املطيري  ٭

هناء محمد غلوم البلوشي  ٭
دعاء محمد يوسف السعداوي  ٭

ندى صالح فرج محمد السعيد  ٭

نادي منطقة مبارك الكبير المدرسي 
المسائي )1(

مقر النادي: مدرس���ة فاطمة الهاش���مية 
الثانوية � بنات

مرمي خليل ابراهيم عبداهلل  ٭
مرضية محمد على نورالدين  ٭

مرمي علي علي اجلالوسي  ٭
نادية عبداهلل ابراهيم التميمي  ٭

امال احمد امام شافعي  ٭
فاطمة علي عبداهلل احمد  ٭

منى علي عبداهلل الشحمان  ٭
غنيمة احمد سالم الهزاع  ٭

منيرة عبداهلل حمد الدريويش  ٭
هالة مرتضى اخلباز  ٭

انتصار يوسف محمد املنصور  ٭
راندا موسى عبداجلليل برغش  ٭

حنان علي اخلياط  ٭
اغراء احمد عفيفي السماليجي  ٭

وفاء مصطفى الرفاعي  ٭
ذكريات فيصل فهد املنصور  ٭

روال محمد عادل خالف  ٭
نبال جابر فارس  ٭

اميان محمد صادق منيسي  ٭
فخرية حسني عيسى صادق  ٭
وردة محمد تومان الشمري  ٭

صباح زاهي الشالل  ٭
غدير محمد عبداهلل الفضلي  ٭
أمل علي حسني يوسف مدوه  ٭

نادي منطقة مبارك الكبير المدرسي 
المسائي )2(

مقر النادي: مدرسة ليلى الغفارية الثانوية 
� بنات

ماجدة حسني عيسى االستاذ  ٭
حصة سالم عبداهلل القنيصي  ٭

موضي بدر سالم السبع  ٭
امل علي حسني آني  ٭

زينب علي محمود علي  ٭
فاطمة سالم نصيب البلوشي  ٭

مزنة عبيد مناحي شرفان  ٭
فاطمة عبدالرحيم اسماعيل  ٭

سارة عبداهلل القحطاني  ٭
هيا محمد عبداهلل الشويع  ٭

جسمية جاسم خميس محمد  ٭
عزة حسني مصطفى مصطفى  ٭

ياسمني سعود محمد الطراروه  ٭
اميان يوسف سعيد عبداهلل  ٭

امل فاضل محمد الفضلي  ٭
رانيا سامح احمد بدر محمد  ٭

نورة علي خليفة عباس  ٭
والء محمد احمد الشنواني  ٭

عزة ابراهيم هالل عبدالفتاح  ٭
رندة محمد ناصر العضيب  ٭

اماني عبداهلل علي محمد  ٭
مشاعل عبدالعزيز املعتوق  ٭
فاطمة حسني محمد احلربي  ٭

اميان احمد جاسم  ٭

إدارة مدارس التربية اخلاصة
مقر النادي: مدرسة النور واألمل � بنات

سهام غازي ناصر حمادي  ٭
اقبال محمد احمد العميري  ٭
حصة ملوح عسكر مطلق   ٭

هيفاء صالح حمود بويابس  ٭
دالل مصطفى احمد املرزوق  ٭

خلود عبداهلل الفضالة  ٭
هنادي مبارك التركي  ٭

ألطاف حامد يوسف املال  ٭
تسنيم عبدالعزيز الشطي  ٭

هناء ابراهيم محمد زايد  ٭
انعام قناوي عبداللطيف   ٭

رشا محمد عبداحلميد ابراهيم  ٭
فاطمة محمد احمد صالح  ٭

منيرة صالح اجليماز  ٭
سميرة سليمان احلداد  ٭

زهور غريب ناصر الغريب  ٭
فوزية علي خلف الفراح  ٭

سوسن هاشم جمعة  ٭
سامية محمد محمود  ٭

أحالم محمد حسن بركات  ٭
امل محمد عباس شطا  ٭

فاطمة حسن محمد علي  ٭
مرمي عبداهلل محمد الكندري  ٭

سوزان محمد الطيب  ٭

هاشم غامن عيد خميس  ٭
عيد حامد جزاع الضفيري  ٭
احمد هالل سالم الصليلي  ٭

فهد عيادة فهاد احلربي  ٭
سالم محمد حماد العجمي  ٭
سامي نظيم محمود صبح  ٭

نادي منطقة الجهراء المدرسي المسائي 
)3(

مقر النادي: مدرس���ة غضي املتوسطة � 
بنني

نادر جاسر عبداهلل حسني  ٭
سالم عودة ضاحي املطيري  ٭
علي رميض حنيش العنزي  ٭

صالح حجيل سليمان الشبلي  ٭
عيد هادي دخيل العنزي  ٭

عادل عبداهلل حيدر  ٭
جاسم مروح حزام الشمري  ٭
سهيل عبدالرضا مكي اسود  ٭

عيد حمود ضويحي السعيدي  ٭
شمران جديع محمد شمران  ٭

ذياب هليل نهار العنزي  ٭
نايف معيبر سوعان الظفيري  ٭
فتح اهلل احمد رمضان عويس  ٭

احمد عبدالعظيم السيد الهنداوي  ٭
عادل عبداهلل علي الروقي  ٭

خالد عقيل شارع الظفيري  ٭
حمود مروي خلف املطيري  ٭

فالح حاشوشي خزعل اخلالدي  ٭
شافي ناصر سالم العجمي  ٭

عبدالهادي بدر طاهر الوزان  ٭
محمد حميد عبداهلل حسن  ٭

حمود مناحي راكان السبيعي  ٭
فهد حامد رشيد الفضلي  ٭
حسام يحيى محمد راشد  ٭

نادي منطقة حولي المدرسي المسائي )1(

مقر النادي: مدرس���ة مس���عود بن سنان 
املتوسطة � بنني

يوسف صالح الدخيل احملطب  ٭
عبدالرضا اكبر حسن رضا  ٭

احمد عبداهلل تقي مظفر  ٭
صالح جاسم محمد الزايد  ٭

فهد محمد سعيد مندني  ٭
مساعد هزاع زيد العنزي  ٭
قاسم محمد سالم السالم  ٭

ناصر عبداهلل عيسى املسري  ٭
عباس رشيد مرزوق الرشدان  ٭
بدر سند دغش ناصر السهلي  ٭

سعد عطية فرج احلربي  ٭
خالد محمد جاسم الزنكي  ٭

عقيل محمد سلطان املتروك  ٭
عادل ابراهيم محمد االنصاري  ٭

بدر ناصر مزيد اجلفيرة  ٭
علي فاضل محمد املطوع  ٭
خالد قمبر محمد عابدين  ٭

محمد عبدالرسول الصراف  ٭
ناصر عبداهلل فالح صالح  ٭

محمد عبدالوهاب رشيد املفتي  ٭
توفيق يوسف محمود عبدالرزاق  ٭

وليد راشد عبداهلل بن قب  ٭
عماد الدين احمد رفعت محمد  ٭

نادي حولي المدرسي المسائي )2(

 مقر النادي: مدرس���ة مش���عان اخلضير 
املتوسطة � بنني

جواد عيسى عبدالعزيز القالف  ٭
بسام علي طاهر محمد الناصر  ٭
عبدالصمد عبداهلل تقي مظفر  ٭

خلف محمد خلف الدريبان  ٭
وحيد عباس عبداهلل امير  ٭

حسني علي اخلميس  ٭
صالح محمد مصطفى محمد  ٭

محمد حسني حسن الوزان  ٭
خالد رجب بوشهري  ٭

حسن علي جاسم الصباغة  ٭
عدنان حسن علي حسني  ٭

سعيد سيد عيسى سيد املوسوي  ٭
عبدالرحيم عثمان حسن محمد  ٭

هشام علي عبداهلل البقشي  ٭
جعفر جنف محمد علي جمشير  ٭
عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم علي  ٭

عبداهلل عبدالرسول القطان  ٭
خالد باشا محمد باشا  ٭

اسماعيل محمد حسن احلبيب  ٭
حمد موسى عبدالرضا بخش  ٭

سعد سلطان سلمان املزعل  ٭
يوسف علي حسن أشكناني  ٭

محمد سعود سويدان العتيبي  ٭
فهد عبدالرحمن عوض حيدر  ٭

نادي منطقة العاصمة المدرسي المسائي 
)1(

مقر النادي: مدرس���ة عيسى أحمد احلمد 
الثانوية � بنني

حيدر جاسم محمد احلداد  ٭
ناجي عبدالرزاق عبداهلل املاص  ٭

خالد عبدالوهاب طارش  ٭
عبداهلل عبداملجيد البوحسن  ٭

عبداهلل بارون عبد الرحيم  ٭
يوسف سالم فهد املاص  ٭

علي حسني عاشور القالف  ٭
طالب حسني عباس البلوشي  ٭

يوسف مخلد الصواغ  ٭
وليد حمد حمدان السريع  ٭

خليل ابراهيم خليل اجلاسم  ٭
ابراهيم عبدالنبي ابراهيم علي  ٭

عبداهلل عبداجلليل عبداهلل خلف  ٭
احمد محمد عبداهلل احلمادي  ٭

علي عبدالرحيم محمد الكندري  ٭
احمد محمد حسن محمد العلي  ٭

ناصر عبداحملسن احلرز  ٭

دعيج الدعيج


