
االثنين 15 مارس 2010   9محليات
القرارات شملت مديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام وفنيين

الكندري يصدر قرارات التسكين في »الشؤون«: عوض لمكاتب استقدام 
العمالة والحمود لعالقات العمل والقريني لألنشطة واإلعالم

ندب جاسم عبداهلل جاسم احلمود مراقب للتقييم 
واملتابعة بإدارة عالقات العمل ـ القيام بأعباء 

وظيفة مدير االدارة ذاتها.
نقل هادي محمد عجيل العنزي من وظيفة 
مراقب ادارة عالقات العمل )وحدة الفروانية( 
إلى وظيفة مراقــــب للتقييم واملتابعة باإلدارة 

ذاتها.
ندب عبداهلل فهد محمد القريني مراقب األنشطة 
العامة واإلعالم بإدارة األنشطة العامة واإلعالم 

القيام بأعباء وظيفة مدير االدارة ذاتها.
ندب محمد رشيد عوض املطيري رئيس قسم 
اخلدمات التعليمية وتأهيل وتشغيل املعاقني 
باملجلس األعلى لشؤون املعاقني القيام بأعباء 

وظيفة مراقب الشؤون الفنية باملجلس ذاته.
ينقل مشــــعل خليفة مفــــرج اخلليفة من 
وظيفة رئيس قسم التنسيق بإدارة عمل العقود 
واملشاريع احلكومية إلى وظيفة رئيس قسم 
التراخيص وحفظ امللفات بإدارة تنظيم مكاتب 

االستقدام.
نقل خلود حسن محمد الكندري من وظيفة 
مراقب تنمية املجتمع بإدارة تنمية املجتمع الى 

وظيفة مراقب بإدارة املرأة والطفولة.
نقــــل منيرة ناصر صقر الصقر من وظيفة 
مراقب ملراكــــز تنمية املجتمع بــــإدارة تنمية 
املجتمع الــــى وظيفة مراقــــب تنمية املجتمع 

باإلدارة ذاتها.
نقل محزم عوض طويحني من وظيفة مدير 
إدارة مبكتب وكيل الــــوزارة الى وظيفة مدير 

ادارة تنظيم مكاتب االستقدام.
ندب حمد فهد دعسان املطيري محاسب مبتدئ 
بإدارة الشــــؤون املالية.. القيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم الشؤون املالية واإلدارية باإلدارة 
التنفيذية للمجلس األعلى لشؤون املعاقني ملدة 

ستة اشهر وذلك باالضافة الى عمله االصلي.
نقل عبداهلل ابراهيم جاسم القطان من وظيفة 
رئيس قسم االلغاء والتحويل بإدارة عمل محافظة 
العاصمة الى وظيفة رئيس قســــم التسجيل 
وبيانات اصحــــاب االعمال بإدارة عمل العقود 

واملشاريع احلكومية.
الغاء ما جاء بالقرار املشار اليه اعاله بشأن 

تكليف احمد مبارك فهاد العجمي نائب مشرف 
وحدة الفنطاس من القيام بأعباء وظيفة مشرف 
وحدة العارضية بادارة الرعاية االسرية باالدارة 

ذاتها.
ندب محمد كثير داود اخلالدي محاسبا بادارة 
الرقابة والتدقيق، القيام بأعباء وظيفة رئيس 

قسم الرقابة املالية باالدارة ذاتها.
ندب هبة ملبس عمير الشمري باحثا قانونيا 
بإدارة الرقابة والتدقيق القيام بأعباء وظيفة 

رئيس قسم الرقابة االدارية باالدارة ذاتها.
ندب عبداهلل جاسم محمد احلمدان رئيس قسم 
بإدارة مكتب وكيل الوزارة القيام بأعباء وظيفة 

مراقب املتابعة والتنسيق باالدارة ذاتها.
ندب فيصل ناصر جاعد العتيبي منســــقا 
اول اداريا معامالت بإدارة مكتب الوزير القيام 
بأعباء وظيفة رئيس قسم السكرتارية باملكتب 

الفني.
ندب عبداهلل فريح مطر الشمري باحثا قانونيا 
بإدارة الدراسات القانونية والفتوى القيام بأعباء 

وظيفة رئيس قسم القضايا باالدارة ذاتها.
ندب فوزية مرزوق عبداهلل البصري سكرتيرا 
اول بإدارة الدراسات القانونية والفتوى القيام 
بأعباء وظيفة رئيس قسم السكرتارية باالدارة 

ذاتها.
ندب محمد عبدالرحمن محمد الكندري منفذ 
تسجيل مراسالت بادارة الشؤون االدارية القيام 
باعباء وظيفة رئيس قســــم التسجيل باالدارة 

ذاتها.
ندب مها مد اهلل جريدي الرشيدي اختصاصي 
حتليل مالي بادارة التوريدات واملخازن القيام 
باعباء وظيفة رئيس قسم السكرتارية باالدارة 

ذاتها.
ندب صاحلة احمد عبداهلل الشطي اختصاصي 
اول نفسي بادارة رعاية االحداث القيام باعباء 
وظيفة رئيس قســــم التوجيه الفني باالدارة 

ذاتها.
ندب وزنة ذياب اسود العنزي اختصاصي 
اجتماعي بــــادارة رعاية االحداث القيام باعباء 
وظيفة رئيس قســــم االعداد والتدريب املهني 

باالدارة ذاتها.

نــــدب بتول احمــــد عبداهلل باحــــث خدمة 
اجتماعية مبركز التأهيل املهني للمعاقني القيام 
باعباء وظيفة رئيس قسم البرامج واالنشطة 

باملركز ذاته.
ندب مساعد خلف نزال الشمري باحث اول 
نفسي بادارة رعاية املسنني القيام باعباء وظيفة 
رئيس قسم خدمة النزيل باملركز الطبي التأهيلي 

باالدارة ذاتها.
ندب أنور احمد جمعة االنصاري رئيس قسم 
الدراســــات والرقابة الهندسية بادارة املنشآت 
التعاونية القيام باعباء وظيفة مراقب املنشآت 

التعاونية باالدارة ذاتها.
ندب ســــامي عبداللطيف املال مهندس اول 
ميكانيك بادارة املنشآت التعاونية القيام باعباء 
وظيفة رئيس قسم الدراسات والرقابة الهندسية 

باالدارة ذاتها.
ندب راشد محمد سالم علي مفتش اول تعاون 
بادارة التنمية التعاونية القيام باعباء وظيفة 
رئيس قســــم الدراســــات واالحصاء التعاوني 

باالدارة ذاتها.
ندب فالح مضحي خلف الفضلي امني مكتبة 
بادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات القيام باعباء 
وظيفة رئيس قســــم الدعــــم االداري باالدارة 

ذاتها.
ندب كفاح احمد عبدالكرمي الدليمي منسق 
اول اداري معامــــالت بادارة الرعاية االســــرية 
القيام بأعباء وظيفة رئيس قسم السكرتارية 

باالدارة ذاتها.
ندب عبير محمد فايز ابراهيم باحث نفسي 
بادارة الرعاية االســــرية القيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم ضبط ومراجعة البيانات باالدارة 

ذاتها.
ندب سعاد عبدالرحمن فهد البسام اختصاصي 
اجتماعي بادارة الرعاية االسرية القيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم املساعدات الطارئة باالدارة 

ذاتها.
ندب رمي علي عبــــداهلل الذياب باحث اول 
اجتماعي بادارة الرعاية االسرية القيام بأعباء 
وظيفة مشــــرف وحــــدة العارضية بــــاالدارة 

ذاتها.

ندب بدرية خالد شطيط العازمي نائب مشرف 
دار بادارة الرعاية االسرية القيام بأعباء وظيفة 
مشرف وحدة جليب الشيوخ االجتماعية باالدارة 

ذاتها.
ندب زينب هاشــــم علي طاهر اختصاصي 
اجتماعي بادارة الرعاية االسرية القيام بأعباء 
وظيفة مشرف وحدة عبداهلل املبارك االجتماعية 

باالدارة ذاتها.
ندب نادية فجري سعد العازمي رئيس قسم 
رقابة صاالت التسلية بادارة تنمية املجتمع القيام 
بأعباء وظيفة مراقب صاالت االفراح والتسلية 

اخلاصة باالدارة ذاتها.
ندب نوير سعود عبيد املطيري باحث اول 
اجتماعي بــــادارة تنمية املجتمع القيام بأعباء 
وظيفة رئيس قســــم رقابة صاالت التســــلية 

باالدارة ذاتها.
ندب صالــــح عبيد نــــواف العنزي رئيس 
قســــم التجديد بادارة عمل محافظة الفروانية 
القيام بأعباء وظيفة مراقب لالستخدام باالدارة 

ذاتها.
ندب خالد نزال عايد الصليلي رئيس قسم 
العمالة املقدرة بــــإدارة عمل محافظة اجلهراء 
القيام بأعباء وظيفة مراقب التقييم واملتابعة 

باالدارة ذاتها.
ندب مســــاعد صالح سعد املطيري رئيس 
قسم السالمة املهنية والرعاية العمالية )وحدة 
العاصمة( بإدارة تفتيش العمل القيام بأعباء 
وظيفة مراقب لالستخدام بإدارة عمل محافظة 

اجلهراء.
ندب مشعل عوض ضيدان الرشيدي محلل 
نظم بإدارة عمل محافظة اجلهراء القيام بأعباء 
وظيفة رئيس قســــم بيانات اصحاب االعمال 

باالدارة ذاتها.
ندب مطلق عبود مطلق أبوظهير مســــاعد 
اول منسق اداري معامالت بإدارة عمل محافظة 
اجلهراء القيام بأعباء وظيفة رئيس قسم العمالة 

املقدرة باالدارة ذاتها.
ندب بدر ناصر مبارك العازمي باحث قانوني 
بإدارة عمل محافظة اجلهراء القيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم التحصيل والضمان املالي باالدارة 

ذاتها.
ندب عبداهلل ونيس حمدان الشمري منسق 
اداري معامالت بــــإدارة عمل محافظة اجلهراء 
القيام بأعباء رئيس قســــم االلغاء والتحويل 

باالدارة ذاتها.
ندب مدلول حشاش شطي الظفيري رئيس 
قســــم منازعات العمل )وحدة اجلهراء( بإدارة 
عالقات العمل القيام بأعباء وظيفة مراقب عالقات 

العمل )وحدة اجلهراء( باالدارة ذاتها.
ندب نايف دلي عواد العنزي رئيس قســــم 
منازعات العمل الفردية )وحدة الفروانية( بإدارة 
عالقات العمل القيام بأعباء وظيفة مراقب عالقات 

العمل )وحدة الفروانية( باالدارة ذاتها.
ندب فيحان متعب مبارك العتيبي اختصاصي 
قانوني بإدارة عالقات العمل القيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم منازعات العمل )وحدة اجلهراء( 

باالدارة ذاتها.
ندب عبــــداهلل محمد ضيــــدان القحطاني 
اختصاصي قانوني بادارة عالقات العمل للقيام 
باعباء وظيفة رئيس قسم منازعات العمل )وحدة 

الفروانية( باالدارة ذاتها.
نــــدب هاشــــم عبدالعزيز هاشــــم العنزي 
اختصاصي قانوني بادارة عالقات العمل للقيام 
باعباء وظيفة رئيس قســــم التنسيق مبراقبة 

التقييم واملتابعة باالدارة ذاتها.
ندب مبارك فهاد مطلق العازمي رئيس قسم 
متابعة رواتب العمالة بادارة تفتيش العمل للقيام 
باعباء وظيفة مراقب متابعة الرواتب والعقود 

واملشاريع احلكومية باالدارة ذاتها.
ندب صباح زيد عبــــداهلل املطيري رئيس 
قسم تســــجيل البيانات بادارة تفتيش العمل 
للقيام باعباء وظيفة مراقب تسجيل البيانات 

باالدارة ذاتها.
ندب سالمة سعد سليمان العنزي رئيس قسم 
منازعات العمل وحدة العاصمة بادارة عالقات 
العمل للقيام باعباء وظيفة مراقب عالقات العمل 

وحدة حولي باالدارة ذاتها.
ندب عماد ياسني صالح احلربي اختصاصي 
قانوني بادارة عالقات العمل للقيام باعباء وظيفة 
رئيس قســــم منازعات العمل وحدة العاصمة 

باالدارة ذاتها.
ندب حسن احمد محمد القالف مشرف سالمة 
بادارة تفتيش العمل للقيام باعباء وظيفة رئيس 

قسم تسجيل البيانات باالدارة ذاتها.
ندب جواهر معيوف مرضي العنزي منسق 
اول اداري معامالت بادارة عمل محافظة اجلهراء 
للقيام باعباء وظيفة رئيس قسم حفظ املستندات 

باالدارة ذاتها.
ندب فؤاد أحمد موســــى املصيليخ صائغ 
برامــــج بادارة عمل محافظــــة العاصمة القيام 
بأعباء وظيفة رئيس قســــم تسجيل البيانات 

باالدارة ذاتها.
ندب نورة محسن عبدالكرمي كليب سكرتير 
اول بادارة عمل محافظة الفروانية القيام بأعباء 
وظيفة رئيس قســــم حفظ املستندات باالدارة 

ذاتها.
ندب عواد عبيد سمير الظفيري منسق اول 
اداري معامالت بــــادارة عمل محافظة الفرانية 
القيام بأعبــــاء وظيفة رئيس قســــم التجديد 

باالدارة ذاتها.
ندب فهد شبيب عبداهلل ثفنة منسق اداري 
معامالت بادارة عمل محافظة الفروانية القيام 
بأعباء وظيفة رئيس قســــم االلغاء والتحويل 

باالدارة ذاتها.
تنقل ليلى كوزاد عبدالرضا من وظيفة رئيس 
قسم متابعة تشغيل العمالة الوطنية مبكتب 
تنمية العمالة الوطنية الى وظيفة رئيس قسم 

السكرتارية باملكتب ذاته.
ندب سلطان عايض عبداهلل املطيري مساعد 
اول مهندس سالمة مبكتب تنمية العمالة الوطنية 
القيام بأعباء وظيفة رئيس قسم متابعة تشغيل 

العمالة الوطنية باملكتب ذاته.
ندب يوسف سعود قعيد عبدالعزيز منسق 
اول شؤون التوظف بادارة عمل محافظة االحمدي 
القيام بأعباء وظيفة رئيس قسم التجديد باالدارة 

ذاتها.
ندب غالية زيدان دهام صباح رئيس قسم 
تسجيل البيانات بادارة عمل محافظة اجلهراء 
القيام بأعباء وظيفة مراقب تسجيل البيانات 

باالدارة ذاتها.

»الديوان« يدعو 208 مواطنين لمراجعته اليوم اإلثنين و143 مواطنة غدًا الثالثاء
دعييا ديوان اخلدمة املدنية 208 مواطنيين ملراجعته اليوم و143 
مواطنة ملراجعته غدا متهيدا الستكمال اوراق ترشيحهم للعمل في 
املؤسسات واجلهات احلكومية. وفيما يلي اسماء املراجعن اليوم:

 بشرى شعبان

اخيرا بعد طول انتظار ابصرت قرارات املراكز الوظائف الش�اغرة في وزارة الش�ؤون النور حيث اصدر وكيل الوزارة محمد 
الكندري ما يقارب ال� 30 قرارا اداريا بتسكني شواغر الوزارة وشملت مديري إدارات ومراقبني ورؤساء اقسام وفنيني في مختلف 
قطاعات الوزارة من ابرز االسماء نقل محزم عوض طويحني من مكتب الوكيل إلى إدارة تنظيم مكاتب االستقدام، وندب عبداهلل 
القريني إلدارة األنش�طة واإلعالم في قطاع الرعاية االجتماعية، وتعيني جاسم احلمود مدير إدارة عالقات العمل وهادي العنزي 
مراقب التقييم واملتابعة في إدارة عالقات العمل، منيرة الصقر مراقب تنمية املجتمع في إدارة تنمية املجتمع، محمد املطيري 
مراقب الشؤون الفنية في املجلس األعلى لشؤون املعاقني وعبداهلل احلمدان مراقب املتابعة والتنسيق في إدارة مكتب وكيل 

الوزارة وفيصل العتيبي رئيس قسم السكرتارية في إدارة املكتب الفني التابعة إلدارة الوزير. وفيما يلي القرارات الوزارية:

العنزي مراقبًا للمتابعة في عالقات العمل والمطيري في الشؤون الفنية في المجلس األعلى والحمدان في المتابعة والتنسيق في مكتب الوزير والصقر في تنمية المجتمع

منيرة الصقر هادي العنزي عبداهلل القريني محمد املطيري محمد الكندري

خالد فهد فهاد املقبول  ٭
 ٭ ضيدان جبارة قريع املري

 ٭ عبدالعزيـــز بنـــدر طاحـــوس 
الغريبة

 ٭ عبدالعزيز سالم مجحم عميرة 
العازمي

 ٭ عبدالعزيـــز قاســـم عبـــداهلل 
الغضبان

 ٭ عبـــداهلل محمـــد عبدالعزيـــز 
العنزي

 ٭ محمد عدنان اكبر السنافي
 ٭ محمد فاضل محمد بومريوم
 ٭ محمد فهاد مشرع الرشيدي
 ٭ مطلق محمد هادي املطيري

 ٭ معيوف علي محمد علي
 ٭ يوسف ســـليمان مذخر املذخر 

الضعيان
ابراهيم عون عوض الرشيدي  ٭
ابراهيم كاظم محمد ماحسني  ٭

احمد تركي صالل املطيري  ٭
احمد حامد ماطر العنزي  ٭

احمد حبيب رمضان عباس  ٭
احمد حمد مريبد الديحاني  ٭
احمد سعيد مسيعيد الفحم  ٭

احمد صنت ضاحي اخلالدي  ٭
احمد عبدالرسول احمد ابراهيم  ٭
احمد عبداللطيف احمد العبيد  ٭

احمد عبداهلل عيد محمد  ٭
احمد عبداهلل جنر املطيري  ٭

احمد علي حسني بلوشي  ٭
احمد عيد ذعار هليل  ٭

احمد فهد احمد املنصور  ٭
احمد مبرك سيف العازمي  ٭

احمد مجبل زيد رشيد  ٭
احمد محمد سليمان ابا اخليل  ٭

احمد يوسف احمد عبداهلل  ٭
بدر جمعة علي القديري  ٭

العويهان  بـــدر محمـــد فالـــح   ٭
العنزي

بدر مفلح بدر الوهف  ٭
بدر ناصر اسماعيل البلوشي  ٭

بدر ناصر حربي فهد  ٭
بدر نصار مدغش العازمي  ٭

براك ابركة حمد البغيلي  ٭
بشار عباس علي البصيري  ٭

بندر جاسم خلف احلسيني  ٭
تركي فالح شنيف املطيري  ٭

ثامر منصور منصور املطيري  ٭
جابر مرضي عبداهلل االذينة  ٭
جاسم حسني دويان رميض  ٭
جاسم محمد جاسم الدبيان  ٭
جاسم محمد جاسم املعيلي  ٭
جاسم محمد سعد العدواني  ٭

حامد مطر مزيد الشمري  ٭
حسن صالح حسن الوزان  ٭

حسن مسعود علي املطيري  ٭
حسني عبداهلل محمد العجمي  ٭

حسني عالء عبداحلميد الصايغ  ٭
حشان صالح جار اهلل العجمي  ٭

حمد سالم صالح العجمي  ٭
حمد علي ياقوت األحمد  ٭
حمد فهد محمد العجمي  ٭

حمود حمد كنعان بوعركي  ٭
حمود عبداهلل صاهود العازمي  ٭

حمود مرزوق علي احلمود  ٭
خاطر محمد سعد اخلضر  ٭
خالد خلف مزيد العدواني  ٭

خالد عبدالكرمي فهد العنزي  ٭
خالد عبداهلل حفر اجلميلي  ٭
خالد عبيد مجول العجمي  ٭

خالد فاروق عبداهلل العوضي  ٭
خالد محمد حمد العجمي  ٭

خالد مهنا فيصل العتيبي  ٭
خالد نور أحمد القحطاني  ٭

خضيـــر جاســـم عبداحلســـن   ٭
املويل

داود سليمان خالد العجيل  ٭
درويش احمد حسن درويش  ٭
دعيج خليفة محمد النعيمي  ٭
رائد عبدالكرمي حبيب حسني  ٭
راشد عبداهلل راشد العجمي  ٭

رباح عسم رباح املطيري  ٭
رجا جايز صالح الهاجري  ٭

رعد حمود دهام الرزني  ٭
رفاعي سعود رفاعي املطيري  ٭

زيد خالد زيد املطيري  ٭
سالم ابراهيم احمد املنصوري  ٭

سالم حمادة فهد العجمي  ٭
سالم شباب مناور العتيبي  ٭

محمـــد  عبدالرحمـــن  ســـالم   ٭

العجمي
سالم علي زيد العازمي  ٭

سالم فيصل راشد العجمي  ٭
سالم محمد علي العجمي  ٭
سعد جبارة قريع املري  ٭

سعد جمعة حسن الكندري  ٭
سعد عثمان سعيد الغامدي  ٭
سعد محمد ناصر الدوسري  ٭
سعود عودة مبارك اجلميلي  ٭

سلطان عفاس سطام الشمري  ٭
سلمان صالح سلمان الهبيدة  ٭
سليمان حبيب رشيد العنزي  ٭

سليمان سامي مشاري عبداهلل  ٭
شافي علوان منصور العجمي  ٭

شامان فالح بداح العازمي  ٭
شبيب سحيم مطلق الرشيدي  ٭

شبيب محمد شبيب السهلي  ٭
شريد خليفة شريد البذالي  ٭

صالح تركي صالح الضبعاني  ٭
صالح سعيد ناصر الهاجري  ٭

صالـــح عبـــداهلل عبدالعزيـــز   ٭
الرشدان

صالح علي صالح العجمي  ٭
صالح محمد عويضة العجمي  ٭
صالح محمد مرزوق املطيري  ٭
صقر عبدالعزيز صقر الصقر  ٭
طارق محمد احمد الفيلكاوي  ٭

طالل سالم مطر الشمري  ٭
طالل ظاهر خلف اخلالدي  ٭

طالل محمد علي الصدي  ٭
عادل محمد صالل الشميالن  ٭
عباس ريسان سعد الفضلي  ٭

عباس فاضل حسن علي  ٭
عبدالرحمـــن يوســـف محمـــد   ٭

الزعبي
عبدالعالي محمد عبدالعالي جبر   ٭

الرشيدي
عثمـــان  احمـــد  عبدالعزيـــز   ٭

التويجري
عبداهلل حبيب حاجي حسني  ٭
عبداهلل سالم صالح التنيب  ٭

عبداهلل سعود فالح العازمي  ٭
عبداهلل صباح مريزيق مرزوق  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل العتيبي  ٭

عبداهلل ناصر يوسف الصقر  ٭
عذبي رشيد حميد العنزي  ٭
عذبي مشعل محمد الهزاني  ٭

عقيل عبدالرزاق علي دشتي  ٭
علي جاسم عبداحلميد جمال  ٭

علي سعد علي الرشيدي  ٭

علي عبداهلل عيسى حافظ  ٭
علي عبداهلل فليح العازمي  ٭

علي فالح محمد الهاجري  ٭
مطلـــق  عبدالرحمـــن  علـــي   ٭

اخلالدي
عمر خلف زيدان الرشيدي  ٭
عمر خليفة هالل الديحاني  ٭

عمر فالح عبيد العجمي  ٭
عواد بطي مسفر العنتري  ٭

عواض سعد محمد السبيعي  ٭
عوض محمد عوض جعدان  ٭
عيسى غزاي شقير املطيري  ٭

عيسى فهد عيسي عبدالرحمن  ٭
عيسى محمد احمد حسن  ٭
فالح عبيد محمد العجمي  ٭

فالح فهد فالح العجمي  ٭
فهد اسماعيل ابراهيم اسماعيل  ٭

فهـــد اشـــالش حفر أبوشـــيبه   ٭
املطيري

فهد حسني علي اخلليفة  ٭
فهد سحيم فهد الدبوس  ٭

عبدالعزيـــز  ســـعود  فهـــد   ٭
الضعيان

فهد عبدالعزيز خضير كرم  ٭
فهد علي جمعان الدوسري  ٭
فهد محمد اعجيان العجمي  ٭

فهد محمد عبدالهادي العجمي  ٭
فهد ناصر حامد العيد  ٭

فيصـــل عبدالرحمـــن نصـــار   ٭
اخلالدي

فيصل علي محسن االجعص  ٭
فيصل محمد شافي الهاجري  ٭
الفي مضحي كميخ الرشيدي  ٭
مبارك ملحان علي القحطاني  ٭
مبارك هايف مبارك العتيبي  ٭
محمد احمد جاسم العبداهلل  ٭

محمد حسني علي قبازرد  ٭
محمد خليف احلميدي ابوعدل  ٭

محمد سعد رجا شرار  ٭
محمد سعد ساملني جوهر  ٭

محمد طفيل مقذل العازمي  ٭
محمد عادل درويش علي  ٭

محمد عايد مطلق احلريص  ٭
محمد عبداهلل محمد الديحاني  ٭

محمد علي هدمول العدواني  ٭
محمد عيسى يوسف بوشهري  ٭

محمد فالح بخيت العتيبي  ٭
محمد فالح متعب العجمي  ٭

محمد فيصل سعود الشمري  ٭
محمد مانع محمد العجمي  ٭

محمد ناجي محمد عبدالرحمن   ٭
الفيلكاوي

محمد نايف عيد العتيبي  ٭
محمد هزاع محمد العفاسي  ٭

مساعد سلطان خالد املرزوق  ٭
مساعد علي بريدان العازمي  ٭
مسفر هويج سعود العجمي  ٭

مشاري فهد محفوظ الرشيدي  ٭
مشاري مسعود محمد املطيري  ٭

مشاري هزاع محمد العنزي  ٭
مشعل تركي مضحي املطيري  ٭

مشعل محمد راشد املرشود  ٭
مشعل نافع مزعل الشمري  ٭

مشعل نصر راشد العمر  ٭
منور حمدان منور الشمري  ٭

النبـــي  موســـى احمـــد عبـــد   ٭
العريان

موسى عبيد سعد الرشيدي  ٭
ناصـــر ابراهيـــم عبدالرحمـــن   ٭

ابوحيمد
ناصر بدر ناصر بورباع  ٭

الرفيدي  ناصر عبيـــد محمـــد   ٭
العجمي

ناصر فهد شاجع العجمي  ٭
ناصر مجبل زيدان الظفيري  ٭
ناصر محمد ناصر الهاجري  ٭

نايف سعود شالح احلسيني  ٭
نواف الهيلم جحيش زومان  ٭

نواف راشد سعد املطيري  ٭
نواف سعد محمد الدعاس  ٭
نواف ناصر دغش السهلي  ٭

هادي عواض مرزوق امليموني  ٭
هادي ملحان علي القحطاني  ٭

هانـــي عبدالصمد محمد خليفة   ٭
فتح اهلل

وليد خلف عناد العنزي  ٭
وليد فهد معجب العجمي  ٭

يوسف اهليل عوض احلربي  ٭
يوسف مطلق سعود املطيري  ٭

املراجعات غدًا  ٭
معصومة زيد محمد فالح  ٭

هند مسعود مسفر العجمي  ٭
كفاية علي عبدالعزيز  ٭

نوير عبداهلل محمد شداد  ٭
خنيصـــر  ديحـــان  غـــدرة   ٭

الهرشاني
عـــواض  عـــوض  مســـفرة   ٭

الرشيدي
ألطاف فالح عوض البذالي  ٭

حصة محمد مناحي العجمي  ٭

عواطف فرحان نافع مطلق  ٭
خلود عبداهلل صالح بدو  ٭

شاهة فهد عبداهلل العكشان  ٭
مها محمد شويش اللميع  ٭

ضحى كاظم جواد العيسى  ٭
وضحة محمد عوض الديحاني  ٭

جميلة عبيد علي الشمري  ٭
انتصار محمد مطلق الرحيلي  ٭

جنود ماجد راشد املضيان  ٭
شيخة حسن عبداهلل الفضلي  ٭

احالم طلق مناحي العازمي  ٭
ذكريات راشد صالح السليمان  ٭
فاطمة دحيم معيض املطيري  ٭

سعاد فتح اهلل اسد جابك  ٭
مرزوقة محمد هزاع احلربي  ٭
رمي عثمان عيسي العصفور  ٭

فلحة ماطر فالح العازمي  ٭
اميان ضبيب حمدان العتيبي  ٭

نورة فالح سعود العويهان  ٭
رانية بدر مشاري احلميضي  ٭

مارب محمد زيد التميمي  ٭
العنود غليفص براك الدوسري  ٭

منيـــرة حمـــود عبدالوهـــاب   ٭
الرومي

دمثة ربيع عبداهلل العجمي  ٭
ندى نصار علي اخلالدي  ٭
بدرية محمد حسني مهنا  ٭

حنان محمد ناصر العجمي  ٭
نورا علي محمد املصري  ٭

عذيبة حمدان منور الشمري  ٭
شيخة شجاع جايز املطيري  ٭
عجائب علي عواض املطيري  ٭

دالل مرزوق سعد سعيد  ٭
فرح جابر صباح الصباح  ٭
بشاير نواف ذعار العنزي  ٭

رمي بدر ابجاد املطيري  ٭
فاطمة نصار علي اخلالدي  ٭

سارة محمد عبداهلل املوسوي  ٭
نويـــر صالح خلـــف اخلياري   ٭

رشيدي
شيخة فالح محمد العازمي  ٭

مها توفيق احمد اجلراح  ٭
غدير فالح حسن الرشيدي  ٭

فاطمـــة عبدالرســـول ســـلمان   ٭
ابراهيم

بدور براك مرزوق العازمي  ٭
جميلة فهيد محمد الهاجري  ٭

نوف مساعد عبداهلل التركي  ٭
فجر فيصل فهد بورسلي  ٭

نورة عبداهلل محمد الرشيدي  ٭

هبة عبدالرسول فريدون رستم  ٭
زيـــد  عبدالرحمـــن  مـــرمي   ٭

السليطني
صنيـــدح  عبـــداهلل  فايـــزة   ٭

الديحاني
عواطف تركي حمود الظفيري  ٭

سارة كحيل مجول العتيبي  ٭
مرمي صيوان حنتوش عباس  ٭
حصة حسني عبداهلل عوض  ٭

دالل خالد محمد جمعة  ٭
هنوف جزاع نشمي الضفيري  ٭

فرح عيسى عبداهلل دشتي  ٭
نوف مخرب رفاعي املطيري  ٭

هيام خالد عبدالعزيز الهاجري  ٭
آمنة فايد حويط الرشيدي  ٭

نينار محمد علي القامس  ٭
سبيكة ناصر كريدي الدوسري  ٭

جازا بداح فالح معجب  ٭
اميـــان عبداللطيـــف عبـــداهلل   ٭

السلمان
نورة حسني ارحمه حلدان  ٭

آالء عبدالرحمـــن عبدالرحيـــم   ٭
العوضي

نورة عبداهلل علي اليوسف  ٭
مرمي حسني عيسي القالف  ٭

فوزية محمد سعد صقيران  ٭
امل مالك محمد الصباح  ٭

ابرار فيصل عبداهلل القطان  ٭
آيات سلطان اسماعيل املرزوق  ٭
سميرة راشد خنيفر الرشيدي  ٭
سارة انور عبداللطيف الدعي  ٭

اللحيـــدي  موضـــي مويـــس   ٭
العنزي

عجـــران  عبـــداهلل  حصـــة   ٭
السبيعي

عامرة هاشم كردي  ٭
بدرية خلف زبن الشمري  ٭
منى زبن ملوح املطيري  ٭

انفال محمد صالح احلامد  ٭
فجر حسني علي سعد  ٭

هنوف جاعد سعود املطيري  ٭
عفاف نشمي سمران العنزي  ٭
رشا محمد عبداهلل املطيري  ٭

اجلوهـــرة ابراهيـــم ســـليمان   ٭
الهاجري

غادة جنم علي السنافي  ٭
غدير سعيد عبداهلل الفضلي  ٭
اشواق محمد ناصر الهاجري  ٭
ابرار غصاب شداد الظفيري  ٭

فاطمة علي حسني محمد  ٭

نورة محمد بالل منصور  ٭
سارة بدر ياسني الذيابي  ٭

حنان عبداهلل جزا الديحاني  ٭
مرمي علي حسني كرم  ٭

سارة مالك محمد الصباح  ٭
مليس سالم محمد الفرج  ٭

سارة صاهود محمد العتيبي  ٭
اليزابيث راشد محمد العجمي  ٭
مزنة مسعود مسفر العجمي  ٭
عنود فهد محسن الديحاني  ٭

هديل محمد سعد العنزي  ٭
هنادي سعد صعفك العازمي  ٭
شروق مبارك حسني العجمي  ٭

لطيفة صالح علي الهويدي  ٭
سارة خشمان محمد الهاجري  ٭

منى وسمي صالح الزامل  ٭
معالي ثويني عبيد احلسيني  ٭

عائشة سعد مطلق ناصر  ٭
دالل حسن عبداهلل الفضلي  ٭

فرحـــان  عبدالعزيـــز  هـــدى   ٭
احلوطي

ابرار محمد حرفان السمحاني  ٭
عبير راشد سلمان الرشيدي  ٭

صيتة حمد غريب العجمي  ٭
عنود محسن فالح املطيري  ٭
 ٭ بدرية عادل باني الدوسري

الدالـــي   ٭ جنيبـــة عبدالعزيـــز 
موسي

 ٭ نورة محمد شيحان العنزي
 ٭ اميان سعود عبداهلل العتيبي

انفال علي سالم همش  ٭
 ٭ جنان اسحاق محمد جعفر

 ٭ موضي محمد حنيف الهاجري
 ٭ هاجر انور عبداهلل رزيحان
 ٭ دالل جاسم زاهي عبدالعزيز
 ٭ اسماء محسن عايد العنزي

اســـماعيل  ابراهيـــم  فاتـــن   ٭ 
احلمارنة

 ٭ عائشة عوض الرشيدي
 ٭ شيخة رمضان عبيد العنزي

وضحى بندر ثامر امللفي  ٭
عبير فيصل عيسي احلداد  ٭
شيخة علي راشد الوهيب  ٭

شروق وليد عبداهلل حسني  ٭
فرحـــان  عبدالعزيـــز  منـــال   ٭

احلوطي
الشقحاء متعب نهار املطيري  ٭
وجدان فراج خلف احلسيني  ٭

جمانـــة عبدالعزيـــز حاجية   ٭
حسن


