
االحد  30  مايو  2010   17محليات
تشمل 3133 درجة وظيفية لألولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لجميع الوظائف التعليمية واإلدارية والفنية

»األنباء«: تنفرد بنشر الدفعة الثانية من ترقيات االختيار بـ »التربية«
الدرجـة األولـى 588 والثانيـة 716 والثالثـة 1085 والرابعـة 565 والخامسـة 85 والسادسـة 69 والسـابعة 25 وإجمالـي الفنيـة المسـاعدة والمعاونـة 24 درجة

البقية ص18

مريم بندق
تنفرد »األنباء« اليوم بنشر الدفعة الثانية واألخيرة من الترقيات 

باالختيار للعاملني في وزارة التربية.
تش��مل األس��ماء املنش��ورة املرقني للدرجات األولى والثانية 
والثالثة والرابعة واخلامس��ة والسادسة والسابعة جلميع الوظائف 
التعليمي��ة واإلدارية والفني��ة من العاملني في امل��دارس واملناطق 

التعليمية وديوان عام الوزارة.
شملت الترقيات للدرجة األولى 588، الدرجة الثانية 716، الثالثة 
1085، الرابعة 565، اخلامسة 85، السادسة 69، السابعة 25، األولى 
فنية مساعدة 2، الثانية فنية مساعدة 2، األولى خدمات معاونة 17، 
الدرجة الثانية خدمات معاونة 3. وكانت »األنباء« قد نش��رت أمس 

الترقيات باالختيار للدرجتني »أ« و»ب«. وفيما يلي األسماء:

سعود عبيد سعد الغربه  ٭
غدير يوسف حمد الصقر  ٭
هيام جمعة عثمان اخلراز  ٭
مرمي بندر مزيد املطيري  ٭

خ��ل��ود ع��ب��دال��ع��زي��ز محمد   ٭
العجمي

حياة عبد علي محمد حسن  ٭
فهد ناصر علي العنزي  ٭

ياسمني محمد خليفة عباس  ٭
منيرة دويح فالح العجمي  ٭

تسنيم احمد مصطفى محمد  ٭
صايل  محمد  ص��ال��ح  ه��ب��ة   ٭

الفجري
منال احمد ياسني الشطي  ٭

الدرجة الثانية
ثانيا: التعليم الثانوي - كادر عام - 

وظائف عامة

عبدالوهاب  محمد  فضيلة   ٭
املاجد

خالدة جنم عبداهلل املطاوعة  ٭
نورة مناور غامن اجلنفاوي  ٭

اوض�������اح ح���م���ود م��ط��ل��ق   ٭
الظفيري

منيرة خضر محمد احلساوي  ٭
عصام محمد رس��ول محمد   ٭

شريف العوضي
علي مجبل ثامر الشمري  ٭

خ��ال��دة احل��م��ي��دي قويعان   ٭
املطيرات

عبداهلل علي مزهي الرشيدي  ٭
عبدالرحمن حمد عبدالرحمن   ٭

احلوطي
فاطمة مرزوق دغيمان مسلم   ٭

الغضوري
سالم عايد جابر العنزي  ٭
نايف نهار فهاد العجمي  ٭

نوير صياح عقيل املطيري  ٭
حسني علي سعيد القحطاني  ٭
مبارك عبداهلل محمد شعيب  ٭

مويضي حمدان علي اخلالدي  ٭
سليمة حمد محمد الظفيري  ٭

ن���وال م��ج��ول ع��ب��دال��ه��ادي   ٭
عجمي

ع����ذاري مصطفى ع��ب��داهلل   ٭
املطوع

فيفيان محمد نصر محمد  ٭
سارة سالم سند الدمام  ٭

مرمي مهدي راشد العجمي  ٭
افراح محمد ابجاد العتيبي  ٭

ت��ه��ان��ي س��ل��ي��م��ان ن��اص��ر   ٭
الشمري

سلمان ناصر يحيى العازمي  ٭
دليل الفي محمد املطيري  ٭

مطر مجبل عوض القحص  ٭
تناهيد فهد حسني الفقعان  ٭
رقية سليمان تقي عسكر  ٭
روعة علي كرمي العنزي  ٭

مرمي محمد جدالن الدسم  ٭
بدر عويد لهيميد الفليج  ٭

ف��ارس  عبدالرحمن  حصة   ٭
املطيري

ع���ب���داهلل اب��راه��ي��م ع��ط��ار   ٭
الشمري

ابراهي��م  هال��ة عبدالعزي��ز   ٭
الشايع

ع���ب���داإلل���ه ف��ي��ح��ان س��ال��م   ٭
الهاجري

هيا عبداهلل سعد الرشيدي  ٭
ان��ت��ص��ار م��ح��م��د دب��ي��س��ان   ٭

الشمري
مني احمد حسني شعبان  ٭

هلل خليل خليف الشبيلي  ٭
احمد  جعفر  ع��ب��دال��ع��زي��ز   ٭

املطوع
رواء احمد حسن  ٭

ليلى سعود عبداهلل الشمري  ٭
مها خميس طلق عقاب  ٭

بدر ناصر نومان احلسيني  ٭
دالل ناصر حمدان الدوسري  ٭

سعاد فرج ماوي املطيري  ٭
جميلة رجا منهل العنزي  ٭

حامد انغيمش حمد الشمري  ٭
عذبية علي عادي املطيري  ٭
سندس سالم غنيم السالم  ٭

غايد محمد درويش اخلالدي  ٭
منيرة عيد راجح العجمي  ٭
هدى حسني علي العطية  ٭

جاسم محمد سامح الرشيدي  ٭
رابعة عبداهلل عامر العتيبي  ٭
اميان محمد عثمان اخلضر  ٭

مرمي محمد عبدالعالي هضيبان   ٭
العتيبي

ج��م��ي��ل��ة س��ع��ود طعيمس   ٭
املطيري

نوال مبارك عوض املطيري  ٭
نورة زيد معيدي البصمان  ٭

بشرى زبيل فرج خميس  ٭
غزيل عبداهلل فهد العجمي  ٭
حنان غالب صالح ابورزق  ٭

رشا فاخر حسن النكاس  ٭
فايزة عابر عودة البذالي  ٭

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب   ٭
الصافي

صالح مسفر ناصر العجمي  ٭
شيخة عيد جخيدم العازمي  ٭
انور عبداهلل عباس الفالح  ٭

امي����ان ع��ب��دال��ع��زي��ز علي   ٭
احلشاش

فاطمة دخيل فهد العنزي  ٭
هنادي علي محمد ابوعباس  ٭

علي محمد صفر حسن  ٭
بدر دحيم عبداهلل الرشيدي  ٭

ض��ح��ي��ة ه��ومي��ل جعيالن   ٭
احلربي

رياض األطفال - كادر عام - 
وظائف عامة 

منى خالد مطلق الزايد  ٭
منيرة علي صقر املطيري  ٭

م���ن���ى ع����اي����ض م��ح��س��ن   ٭
القحطاني

منيرة عبداهلل حمد املشوط  ٭
عائشة حميد محمد العازمي  ٭

سحر لفتة سبتي حميد  ٭
محمد  عبدالرحمن  ه��ن��ادي   ٭

البحري
بهيشان  ه��اب��س  ف��اط��م��ة   ٭

املطيري
 ٭ ف��اط��م��ة ع���ب���داهلل محمد 

احلسن
عمشة حزام ابجاد املطيري  ٭

رابعة عبداهلل محمد احلبيب  ٭
نوير عامر جعفر الهاجري  ٭

ف���اي���زة ح��س��ني ع��ب��داهلل   ٭
املطيري

ه��ن��ادي ع��ب��داهلل م��ش��اري   ٭
احلمدان

كوثر احمد شاهني املضحكي  ٭
عايشة محمد مرزوق العواد  ٭
نوفاء متعب عبيد املطيري  ٭
حصة عواد سمير الشمري  ٭

اب���راه���ي���م عبيد  جن�����اة    ٭
الدوسري

بدرية سالم سعود العصيمي  ٭
فاطمة عبداهلل حمد الشايجي  ٭
دم���ش���ق م��ن��ص��ور دم��ش��ق   ٭

العجمي
يحيى علي بحر البحر  ٭

خالد خليفة جابر العازمي  ٭
عبداملجيد  عبدالكرمي  أسماء   ٭

العوضي

خدمات التعليم العام - كادر عام 
- وظائف عامة 

سبيكة جعفر صادق حمادي  ٭
ماجدة ايوب اسماعيل بندر  ٭

غريب  مسلم  حمود  خليفة   ٭
العنزي

علي جلوي فرح العنزي  ٭
خ��ال��دة محمد ع��ب��دال��رزاق   ٭

اخلاطر
ج�����وزة م���دره���م م��س��ع��ود   ٭

العتيبي
نادية جنم عبداهلل العيدان  ٭

ب���ن حسن  اح��م��د ع��ي��س��ى   ٭
املسري

حياة فهد سالم بوحديدة  ٭
احمد صعب فالح الظفيري  ٭
اقبال شنار مبارك البخيت  ٭

ص��ي��ت��ة م������رزوق ع��اي��ض   ٭
املطيري

نبيلة عبداهلل سالم العبيد  ٭
شيخة ابراهيم احمد محمد  ٭
سميرة فهد مبارك املعصب  ٭
عليا مفلح عبداهلل اجلديع  ٭

ه��ي��ا ع��ب��دال��ع��زي��ز سليمان   ٭
الدوسري

س���ع���دة ج����رب����وع رش��ي��د   ٭
العدواني

فارس مطلق عيد الرشيدي  ٭
عايض خليف فهد الشمري  ٭

مها حمود فالح العدواني  ٭
السيد محمد عبداهلل  هاشم   ٭

السيد
س��ع��ود ن��اص��ر ع��ب��دال��رزاق   ٭

املطيري
احمد عبداهلل احمد الرباح  ٭

الهام علي غلوم حسني  ٭
ه��ي��ف��اء م������رزوق ع��اي��ض   ٭

املطيري
حسن محمد راكان العجمي  ٭

 ٭ ب����دري����ة م����زي����د م��ط��ل��ق 
الديحاني

ع��ب��داهلل ح��س��ن حصيبان   ٭
العتيبي

ه����دى خ��ل��ي��ف��ة اس��م��اع��ي��ل   ٭
املعتوق

محمد عايض سعود العجمي  ٭
غ������زوة ع����ب����داهلل م��ح��م��د   ٭

اجلنفاوي
ص��ف��ي��ة ك���اظ���م ي��ع��ق��وب   ٭

الغضبان
عبير عبدالكرمي محمد علي  ٭
انيسة رجا حمد القضوري  ٭

محمد سعد سليمان العنزي  ٭
ف���ي���ص���ل ع���ي���س���ى رض���ا   ٭

عبدالعزيز
عادل عبداهلل بركة املطيري  ٭

ي��اس��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز سعود   ٭
حجي

حصة جاسم محمد عرب  ٭
عيد جذنان مبارك هندي  ٭

طارق شهاب حميد املطيري  ٭
نادية بدر سعيد املطيري  ٭

مبارك رجا سلطان العتيبي  ٭

الخدمات األخرى - كادر عام - 
وظائف عامة 

مرمي ناصر بنوا البنوا  ٭
خالد سعد مشعان العتيبي  ٭

عبير حسن سعد القالف  ٭

 الديوان العام - كادر عام - 
وظائف عامة

عبدالرسول  اح��م��د  س��ام��ي   ٭
القالف

فالح ضاحي مبارك الفضلي  ٭
م��ن��ى ي��وس��ف س��ل��ط��ان مال   ٭

يوسف
هناء فالح شبيب الفضلي  ٭
رجاء صالح محمد بعركي  ٭

م���وض���ي ج���اع���د ح��ش��اش   ٭
العتيبي

عائشة علي الرشيدي  ٭

الديوان العام - كادر عام - 
وظائف معاونة

مشعل كامل برغش الظفيري  ٭

المعاهد المختلفة - كادر عام - 
وظائف عامة

 ٭ ن���ورة ع��ب��دال��رح��م��ن محمد 
الفهد

رابحة علي خليفة املسلم  ٭
دالل عبداهلل خالد احلامت  ٭
مرمي عبداهلل خالد احلامت  ٭

فالح سلطان رجا املطيري  ٭
حامد نايف خلف عشيان  ٭

احالم ابراهيم صالح رحيم  ٭
سعد  عبدالرحمن  اي��ن��اس   ٭

الصالل
بدر صالح مرزوق العدواني  ٭

دليل حسني سعد الثويني  ٭
اطياف سعد فالح املطيري  ٭
راجح سعد راجح البوص  ٭

ط��ي��ب��ة ص��ال��ح اس��م��اع��ي��ل   ٭
اخلزعل

خلف فرحان سعد العازمي  ٭
امللحم  فالح  م���رزوق  م��رمي   ٭

العازمي
منيرة خالد فهد سعد  ٭

لولوة عبداهلل عواد الكرينيس   ٭
الصانع

محمد ابراهيم علي االمير  ٭
ابراهيم  عبدالعزيز  أم��ي��ة   ٭

عبداهلل
هنادي عبداهلل احمد النجدي  ٭

رياض األطفال - كادر عام - 
وظائف عامة

وفاء حمود خليفة احلميدة  ٭
سلوى فهد مشوح الرشيدي  ٭

هدى قمبر علي آل جعفر  ٭
وس��م��ي��ة م��ح��س��ن مسحل   ٭

الشعالني
س���ع���اد ع����ب����داهلل اح��م��د   ٭

العويصي
امل حاقل صلفيق الظفيري  ٭

شريفة عبداهلل عبدالرحمن   ٭
حسن

طفلة مشعاب محمد العجمي  ٭
شيخة طلق شنير العازمي  ٭

م��رزوق��ة ع��ب��داهلل م���رزوق   ٭
العجيلي

جنلة راشد حجاب العتيبي  ٭
عائشة سيف محمد العتيبي  ٭

الطشة  م��ب��ارك خ��ال��د  دالل   ٭
الرشيدي

صفاء احمد حميد العنزي  ٭
عبدالعزيز  خ��ال��د  ع����ذاري   ٭

الصقعبي
ال��ع��ب��دال��رزاق  محمد  عبير   ٭

الرشيدان
لطيفة فهد حمد اخلالدي  ٭

خلود عبداحلسني غلوم شاه  ٭
سلطان  عبدالعزيز  العنود   ٭

السعيدي
صفاء محمد خليل اجلاسم  ٭

عزيزة هالل ساجر علي  ٭
خلود جعفر حسني الكندري  ٭
سها عبدالكرمي علي أبوطالب  ٭

أمل حمد صالح بوغيث  ٭
نوال حبيب صاوي الشمري  ٭
غنيمة فرحان سيف النامي  ٭
عمشة فالح عدس النمران  ٭

ف��اط��م��ة ع��س��ك��ر ش��م��روخ   ٭
العتيبي

مها عشوي عايد العنزي  ٭
نزيلة بدر سماوي الضفيري  ٭
عمشة تركي حميد العازمي  ٭

ش��ي��خ��ة س���ال���م ع���ب���داهلل   ٭
اجلميعة

رمي عبداهلل محمد القربة  ٭
موضي غنيم غزاي املطيري  ٭

ف��اط��م��ة م��ق��ي��ط��ف م��ع��اش   ٭
الضفيري

تركية عايض عيد العتيبي  ٭
مرمي محمد علي احليان  ٭
حنان حمدان الديحاني  ٭

ضحى خلف مساعد احلماد  ٭
ثريا فالح غازي املطيري  ٭

منى عياد عوض الرشيدي  ٭
رفعة متعب مكيت العجمي  ٭

بدرية مناحي جاسم العنزي  ٭
اكرام جريد عقيل الظفيري  ٭
اميرة يعقوب محمد ماتقي  ٭

ع��م��رة ص��ال��ح ع��ب��دال��ه��ادي   ٭
عجمي

عبير حمود سعود الدويلة  ٭
أمينة محمد حمود املطيري  ٭

مرمي علي محمد االمير  ٭
اماني علي مهنا العدواني  ٭

عيدة مساري مسلم احلربي  ٭
عبدالهادي  عبيد  انتصار   ٭

العجمي
عواطف فهد نفل الشمري  ٭

عواطف سماح صقر املطيري  ٭
منيرة شاجع العجمي  ٭

باسمة رشيد محمد الغربية  ٭
مها هادي خلف العنزي  ٭

جميلة عبدالرضا كاكولي  ٭
عواطف صحن حمدان اللميع  ٭

فضة زياد عواد السربل  ٭

خدمات التعليم العام - كادر عام 
- وظائف معاونة

مبارك حمد حسني العجمي  ٭

ي��وس��ف دم��ي��ث��ي��ر منصور   ٭
العنزي

حسني علي منصور الصراف  ٭
آمال علي فهد الرشيدي  ٭

هناء أحمد علي الكندري  ٭
ص��ب��ح��ة ح���م���ود م��ح��م��د   ٭

الظفيري
عادل علي علي شهاب  ٭

عيسى  محمد  ظ��اه��ر  دالل   ٭
حسن

شروق خالد عيسى السليم  ٭
سارة زايد شينان العجمي  ٭

آم��ن��ة م��ح��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز   ٭
حاجية

اميان ثليث عبداهلل الثليث  ٭
كفاية حمود حمدان احلصم   ٭

الرشيدي
ف��ض��ي��ل��ة ح��ن��ون ص��ي��وان   ٭

الشمالي
فاطمة اسد عبداهلل الكندري  ٭

مبارك حمد مبارك اشقير  ٭
طالل خليفة جنم محسن  ٭

 ٭ ه���ال���ة ح��س��ني اس��م��اع��ي��ل 
مندكار

تهاني عبداهلل مرشد املرشد  ٭
م��ن��ال محمد س��ل��م��ان غ��امن   ٭

الغوينم
باسمة محمود غضبان غريب  ٭
نادية عبدالرحمن عبدالوهاب   ٭

البناي
س��وس��ن ض��ي��ف اهلل ف��الح   ٭

العتيبي
ح���ن���ان ع��ي��س��ى رم��ض��ان   ٭

خسروه
حسني عبداهلل حسني القطان  ٭

م��ح��م��ود ف��ي��ص��ل م��ح��م��ود   ٭
بهبهاني

نواف عويد عواد العنزي  ٭
ن��ش��م��ي��ة ع��اي��ض ع��ب��داهلل   ٭

الرشيدي
محمد بالي علوان الشمري  ٭

ه��ي��ف��اء اح���م���د اب��راه��ي��م   ٭
األنصاري

أمينة زعال صالح العنزي  ٭
فهد ساير راكان الضفيري  ٭

عيدة ظاهر مشهور السعيدي  ٭
نوف فالح دخيل العازمي  ٭

مشاعل خالد احمد عبداهلل  ٭
فالح نايف سلطان الفضلي  ٭

م�����رزوق�����ة الف�����ي م��ج��ب��ل   ٭
البريعصي

عائشة صالح غازي صالح  ٭
نواف علي حاجية بوزبر  ٭
غزيل فلح فهيد العجمي  ٭

فهد رسام شمروخ العتيبي  ٭
مها محمد فالح السهيجان  ٭
سهيلة صالح احمد جدي  ٭

عدنان حمد محسن العنزي  ٭
هدى ابراهيم علي عرب  ٭
علي ذياب فالح العجمي  ٭

حزمي ملفي محمد العازمي  ٭
 ٭ ط������الل ح����م����دان ح��س��ني 

احلمدان
امل شايع محمد اجليماز  ٭

نورة علي حسني مدوة  ٭
خالد جزاع حمود العنزي  ٭

م��ع��ص��وم��ة ح��س��ني ج���واد   ٭
النصر

بدرية فهد فالح شبيب  ٭
شيخة عياد محسن العفاسي   ٭

املطيري
تهاني خلف ناجي الرشيدي  ٭

عبدالسالم عبداجلبار سليم   ٭
صالح

ناجي حسني علي الفهد  ٭
نوال طويرش حمير الشمري  ٭

وضحة سعود عايد الكريباني   ٭
العازمي

نورة حمد صغير العازمي  ٭
صطام حمود علي اخلالدي  ٭

أمل علي صالح اخلميري  ٭
محمود صباح ناصر املال  ٭

حنان ناصر حمد اجلالهمة  ٭
عبدالوهاب محمد علي سلمان   ٭

االشوك
عبير عيد مرزوق الغريب  ٭
منى عبيد راشد املطيري  ٭

س���ام���ي���ة ض������اوي ن��اش��ي   ٭
العصيمي

صفاء محمد يوسف مال اهلل  ٭
خلود مثال جاسر املطيري  ٭
حنان علي غلوم غضنفري  ٭

احمد محمد غلوم علي  ٭
أمينة مرتضى سيد هاشم سيد   ٭

عيسى
هشام جواد موسى الصحاف  ٭

رمي علي حامد الرشيدي  ٭
ت��ه��ان��ي ع���ب���داهلل منصور   ٭

الهاجري
فراج جويعد حسن العجمي  ٭

عيدة عيد هادي العازمي  ٭
دالل مبارك فالح احلجرف  ٭

منال حسني مناحي املطيري  ٭
 ٭ ن���اص���ر م�������رزوق م��ح��م��د 

العازمي
حماد عبداهلل راشد العجمي  ٭
هيا فالح عيشان الرشيدي  ٭

سعاد بدر سماوي الضفيري  ٭
وضحة صالح سالم املري  ٭

فهد سعود محمد هادي  ٭
فاطمة حنيف جابر حنيف  ٭

فاطمة عبدالرضا احمد الهزمي  ٭
هشام احمد عثمان العمير  ٭

س��ن��اء ي��وس��ف ع��ب��د علي   ٭
القالف

معالي عربيد جلوي العربيد  ٭
ليلى مفلح دهلوس الرشيدي  ٭

سع��اد ابراهي��م سي��د عنب��ر   ٭
الرفاعي

محمد سعود مثيب العنزي  ٭
شايع  محمد  مساعد  هنادي   ٭

ابراهيم
ص��احل��ة ع���ب���داهلل م��ب��ارك   ٭

العازمي
بدر ناصر عبداهلل احملجان  ٭
احمد عبداهلل محمد احلربي  ٭

حسن علي عبدالنبي ابراهيم  ٭
محمد بدر حمد خلف  ٭

سعاد عباس احمد املويل  ٭
نوف فهد سالم العتيبي  ٭

كوثر فرحان العنزي  ٭
خالد سعود روباج العازمي  ٭

صالح ضايف عمير الشمري  ٭
اسعد علي حسني املانع  ٭

دليل سعود راشد العجمي  ٭
م��ش��ع��ل س��ل��ي��م��ان ع��ب��داهلل   ٭

اجلطيلي
وليد راشد عبداهلل الطراد  ٭

قاسم  علي  فيصل  فاطمة   ٭
حمادة

رض�������واء س���ل���م���ان ع��اي��د   ٭
اجلنفاوي

خلدة هليل بندر املطيري  ٭
ع���ب���داهلل م��ح��م��د ع��ب��داهلل   ٭

اجلدادي
خ��ال��دة زب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز   ٭

العنزي
ه���ن���ادي ف�����ارس س��وع��ان   ٭

العنزي
عبداحملس���ن  فه��د  حص��ة   ٭

الدليمي
خالد فالح مفرح الرشيدي  ٭

منى عبداهلل خويطر العنزي  ٭
عدنان هاشم صالح الشخص  ٭

عبداحملسن  عجالن  شيمة   ٭
املطيري

ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ي موسى   ٭
الصحاف

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف معاونة

غزوة عابر بشيت اخلالدي  ٭

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة

وضحة حمود ذايب املطيري  ٭
ندى راشد جاسم االستاد  ٭
ملياء محمد كارون فرحان  ٭

مشعل سعد طراد الدوسري  ٭
منتهى علي حسن املؤمن  ٭

عايشة سعود علي الصويلح  ٭
اسماعيل  عبداجلليل  فاضل   ٭

خليل
ب��در محسن ش��ري��دة طلب   ٭

املطيري
عبيد عبداهلل منير العتيبي  ٭

ف��ه��د ع��ب��دال��ع��زي��ز محمد   ٭
العتيبي

مرمي عبداهلل خالد الديحاني  ٭
ع��ب��دال��رزاق سعدون  أمينة   ٭

الهندال
شاهه شالش كنيهر الشمري  ٭

وسمية راشد عوض صنوين   ٭
الرشيدي

منال احمد محمد صالح  ٭
حميدة فريدون علي رستم  ٭

طارق يوسف يعقوب مندني  ٭
مبارك  سيف  مساعد  حصة   ٭

العازمي
وضحة سعد محمد العجمي  ٭
مشاعل رشيد عيد العازمي  ٭
نايف ظاهر مركز العنزي  ٭

قنيفذ  م��ح��ي��س��ن  م��ن��ي��ف��ة   ٭
الصليلي

اماني امير احمد علي  ٭
مرمي احمد محارب احملارب  ٭
عنود محمد جنم الشمري  ٭

عفاف الفي زايد فهد  ٭
عبداحلسني  محمد  ب��ش��رى   ٭

محمد
فرج احمد حسن املطوطح  ٭

عبدالرحمن  عبداهلل  محمد   ٭
شريف

علي احمد عبداهلل القبندي  ٭
م��ن��ى ح��س��ن ع��ب��دال��وه��اب   ٭

اكروف
ف���وزي���ة م��ح��م��ود ع��ب��داهلل   ٭

عوض
اميان حمد مبارك العجمي  ٭

غالب ضحوي فدان الظفيري  ٭
خولة خلف معدي الرشيدي  ٭

خ���ل���ود م���ن���اح���ي م��خ��ل��ف   ٭
الديحاني

أمل محمد علي الرمضان  ٭
ع����ب����داهلل اح���م���د ص��ال��ح   ٭

االنصاري
غنيمة فهد محمد العرادة  ٭

جمايل محمد هادي العجمي  ٭
ع��اي��ش ع��ب��دال��رح��م��ن عايد   ٭

الرشيدي
تهاني راشد سيف الرومي  ٭

جابر عيد هادي العازمي  ٭
مرمي محمد ظافر القحطاني  ٭

دالل عوفي مجبل البذالي  ٭
نورة جاسم سفاح بطاح  ٭

سعد مجبل عوض القحص  ٭
خلود خالد علي صالح  ٭

منال عبداهلل عبدالنبي طاهر  ٭
ط���رف���ة ع���ب���داهلل م��ن��اح��ي   ٭

السبيعي
خلف عايض سعد امليموني  ٭

ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��س��ني احمد   ٭
محمد

منى راشد خلف العنزي  ٭

م��ح��م��د س���ل���ط���ان م��ح��م��د   ٭
الدوسري

عبداللطيف عبداحلميد احمد   ٭
صالح

بدر جابر علي املري  ٭
حنان قاسم محمد البلوشي  ٭

فهد عبدالرحمن فهد املري  ٭
حسناء عبدالرحمن املطيري  ٭

محمد  ع��ب��دال��رس��ول  ليلى   ٭
الكندري

عذبي سعيد فايز حسن  ٭
حميدة علي عبداهلل الرامزي  ٭
عشبان غالي مطلق الفرحان  ٭
نوير عبداهلل مناع مشخص  ٭
حمد سعود مناور املطيري  ٭

خورشيد  عيسى  ع��ب��داهلل   ٭
عوض

سارة عبداهلل الفي املطيري  ٭
ماجد عوض فاضل العنزي  ٭
حسن عباس حجي شهاب  ٭

علي عبداهلل مهنا السبيعي  ٭
محمد عرهان الجح الرشيدي  ٭

محمد  ع��ب��دال��ه��ادي  مشاعل   ٭
الشمري

شيخة عبيد عبود الرشيدي  ٭
سلوى عيد ارديني العازمي  ٭
فاطمة حسن مناع العجمي  ٭
حسن علي حسن مشاري  ٭
هناء سعود احمد سلمان  ٭

سارة فهيد سعد السبيعي  ٭
غالي  صعصيع  ي��ع��ق��وب   ٭

العنزي
بدر عبداهلل هادي العجمي  ٭

سعود حسن مبارك العجمي  ٭
صقر عبداهلل محمود احلسن  ٭

طالل عبداهلل ثنيان عبيد  ٭
م��ح��م��د ع��ب��اس ح��س��ني آل   ٭

عباس
مساعد حسني راشد الغريب  ٭

اح���م���د ع����ب����داهلل م��ح��م��د   ٭
عبدالعزيز

أن�����ور ح��م��د ع��ب��دال��ه��ادي   ٭
بوطيبان

جنالء علي حسن عبدالكرمي  ٭
احمد جاسم محمد العنزي  ٭
هيفاء مال اهلل علي كنعان  ٭

ع��ب��داهلل  عبداللطيف  م��ي   ٭
الربيش

ل��ط��ي��ف��ة ص���اه���ود جعيثن   ٭
الصليلي

اب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  سهيلة   ٭
صرخوه

دليل معكام بجاش العجمي  ٭
عوض يحيى عوض شالش  ٭

دالل صالح منصور جابر  ٭
بدرية عيادة سالم العازمي  ٭

ق��الط  ن���زال منيخر  ف��اي��ز   ٭
الديحاني

منيرة صالح قحطان العنزي  ٭
ملياء عتيق سالم راشد  ٭

غ��دي��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ناصر   ٭
خدادة

حصة عفر غثيث اخللف  ٭
فهد جار اهلل ماجد املطيري  ٭

عبير سعد عيد املجرب  ٭
موضي ناصر محمد الصباح  ٭

ف���ي���ص���ل ع����اي����ش ح��س��ني   ٭
السالمني

شيخة طرقي عشوي العنزي  ٭
سهام مطني غضبان مهنا  ٭

سلوى مصطفى محمد علي  ٭
فايزة جاسم عبداهلل العنزي  ٭

هديل احمد محمد النجادة  ٭
نوير محمد شبيب العجمي  ٭
قماشة بدر محمد العميري  ٭

دعاء ابراهيم مرزوق القالف  ٭
ف���رح���ان ع���ب���داهلل ص��ال��ح   ٭

الديحاني
فاطمة احمد يوسف مؤمن  ٭
ناصر عبداهلل جبر نعمة  ٭

عبير عايض ناصر الشباك  ٭
ريضة معيكل عيد العجمي  ٭
حميدة حسني غلوم صفر  ٭

اب�������رار ن���اص���ر ع���ب���داهلل   ٭
الصريعي

امل اسماعيل ابراهيم دشتي  ٭
نوف محمد مشعان عبداهلل  ٭

فاطمة عبداهلل حسني املال  ٭
مها عبداهلل فهد الالفي  ٭

فوزية معتق عايد العنزي  ٭
محمد صالح  ابراهيم  حنان   ٭

الكندري
امل ايوب يعقوب حيدر  ٭

نورة جاعد حشاش العتيبي  ٭
تركي  حبيب  عبداحلميد   ٭

اخلالدي
ف��اط��م��ة م��ط��ل��ق ض��ي��دان   ٭

املطيري
مرمي مصطفى علي قبازرد  ٭

م��ط��ي��رة م��ح��م��د ع��ب��داهلل   ٭
املطيري

هنادي سالم محمد املنصور  ٭

امل عبداهلل يوسف بوحيمد  ٭
عائشة ناصر محمد الرميضي ٭

رابع��ة عل��ي عب��دالع�زي��ز   ٭
البريدي

جواهر محمد حذيان العجمي  ٭
منيفة فراج دخيل الشمري  ٭
نوال علي سالم الرشيدي  ٭

حنان مضحي خلف الفضلي  ٭
سعاد ماطر مزعل الظفيري  ٭
سعود بشير جزال سعود  ٭

زهرة دهراب امير احمد  ٭
منى راشد عايد عاشور  ٭

نورة سعد نايف املطيري  ٭
افراح احمد اكبر حسن  ٭

مطرفة مبارك فالح العجمي  ٭
عيدة سند هليل احلربي  ٭

خزنة ابراهيم مانع الظفيري  ٭
عائدة عوض عودة شاهني  ٭

ن���وف ن��اص��ر ن��ش��اط صقر   ٭
العتيبي

حميدة عباس أمان القالف  ٭
حليمة عبداهلل عباس محمد  ٭

رثعا حمد هادي العجمي  ٭
نهى مشعل صعيجر العتيبي  ٭
اماني ياسني سليمان صالح  ٭
سالمة عجاج هيكل العنزي  ٭

امل متعب ارميح املطيري  ٭
صيته فهد ركاد النومس  ٭

م����رمي ع���ب���داهلل ص��ن��ه��ات   ٭
املطيري

زهراء فؤاد عاشور عيسى  ٭
ن��ش��م��ي��ة ح��م��د ص��ن��ي��دان   ٭

الرشيدي
هيا محمد سعد الرشيدي  ٭

نوف حسني سعد الثويني  ٭
سعاد نابي سعد الرشيدي  ٭

حسني  خليفة  م��ع��ص��وم��ة   ٭
عبداهلل

امل ابراهيم احمد ابراهيم  ٭
اميان محمد حيدر محمد  ٭

خلود خالد حميدي الظفيري  ٭
محمد  وارد  ث��ام��ر  مغيضة   ٭

العجمي
عبير صالح ابراهيم الشايع  ٭

ح��س��ن��ة ح���م���ود م����رزوق   ٭
الشمري

موزة سعود مبارك سعود  ٭
جميلة محمد مطلق املطيري  ٭

خولة نوح علي املهنا  ٭
غدير عبداهلل غنيم الرشيدي  ٭

غنيمة حمد فهد أبوشيبة  ٭
دالل عايش هدمول الرشيدي  ٭
سعدة خميس عياد املطيري  ٭
سعاد راشد عوض الشبلي  ٭
ليالي مبارك محمد املشوط  ٭

تهاني حمد زين املطيري  ٭
هيا محمد عمار العجمي  ٭
هند محمد ربيع املطيري  ٭
ليلى عابدين محمد باقر  ٭
رهام شاكر عوض نظر  ٭
هيفاء علي فهد العجمي  ٭

فاطمة مزعل شطي الفضلي  ٭
شيخة فهيد فالح الهاجري  ٭
منال خلف خشان العنزي  ٭
نوف فيحان عيد العتيبي  ٭

رف��ع��ة دم��ي��ث��ي��ر م��ن��ص��ور   ٭
العنزي

موضي خالد طالب العجمي  ٭
جناة صباح مطر الشمري  ٭

هدى مرزوق عوض العازمي  ٭
ف��اط��م��ة م��ح��س��ن ه��وي��دي   ٭

البذالي
الناصر  ه��ن��ادي ف��ه��د ف��ه��د   ٭

العتيق
دالل فهد سعيد الشمري  ٭

بدرية مدرهم سعود العتيبي  ٭
دالل مفلح خلف املطيري  ٭

مها فالح مفلح األصفر  ٭
وسمية ماهر كشاش العنزي  ٭

لطيفة غازي هالل العتيبي  ٭
منيرة ناصر هادي الهاجري  ٭
جميلة ناصر مناور احلربي  ٭
مرمي حمدان زيد الديحاني  ٭

حصة منيف مطلق الديحاني  ٭
غادة صالح سالم الهولي  ٭
مرمي دخيل فهد العنزي  ٭
عنود دخيل فهد دخيل  ٭
غادة فهد ماجد سلطان  ٭

هدى عبدالرحمن علي تقي  ٭
راضية احمد ابراهيم حسني  ٭

م��ي��س��اء ع���ب���داهلل خميس   ٭
الفيلكاوي

فارس محمد علي الطبيخ  ٭

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف عامة

عباس  عبدالرسول  عباس   ٭
موسوي

ماجد سلطان عبداهلل رضا  ٭
امال حبيب راضي العيوس  ٭
ناصر حسن محمد العجمي  ٭

فاضل حمزة عباس خورشيد  ٭

الدرجة األولى
التعليم االبتدائي - كادر عام - 

وظائف عامة

مرمي حمود سلمان الهاجري  ٭
نوير مفلح سعد الهبيدة  ٭
اميان حسني كندي كان  ٭
سارة راشد علي املري  ٭

صالح غازي عطا اهلل شمري  ٭
موضي باني سعد اخلالدي  ٭

وض���ح���ة ع���ب���داهلل محمد   ٭
العنزي

نورة اعقوب سلطان فهيد  ٭
نوال دخيل حسني العنزي  ٭

وس��م��ي��ة ع���ب���داهلل م��ن��اور   ٭
الرشيدي

شريفة هالل ساجر علي  ٭
حسني  ع��ب��دال��رض��ا  حميدة   ٭

كابلي
م���ن���ي���رة س���ع���د ع���ب���داهلل   ٭

الدوسري
امينة صالح محمد احلمادي  ٭

هند مساعد مبارك منير  ٭
ليلى محمد حاجية عبداهلل  ٭
غزوة غازي ناصر العتيبي  ٭

خ��دي��ج��ة ي��وس��ف خميس   ٭
الشراح

نوال خليفة مفرج اخلليفة  ٭
ال��ع��ات��ي ش��ع��ي��ب مضحي   ٭

املطيري
نوال دليل محمد العازمي  ٭

فاطمة غامن عرفي اخلالدي  ٭
ه��ن��اي ح��س��ني ع��ب��داجل��ادر   ٭

املقهوي
فوزية مهدي مسفر العجمي  ٭

م��رزوق��ة ص��ف��وق ش���وردي   ٭
العنزي

فاطمة خلف محمد العنزي  ٭
زينب غضبان خلف الوزان  ٭
مي عبدالرحمن محمد املطر  ٭

ش��ي��خ��ة س���ع���د ق��ح��م��وم   ٭
احلجرف

ش���ع���اع م��ص��ي��خ ش��راب��ي   ٭
الشمري

م��ن��ي��رة ع��ب��داهلل سليمان   ٭
الرشيدي

وضحى رجا محمد احلربي  ٭
محمد يعقوب علي كراشي  ٭

عائشة راشد ناصر العازمي  ٭
منيرة نزال سرحان حسن  ٭
منيرة راجي سمير العنزي  ٭
تهاني محمد ابراهيم الفرح  ٭
سلوى سعد محمد الدعاس  ٭

خ���زن���ة م��ش��ل��ح ف��ن��ي��س��ان   ٭
سعيدي

ب��دري��ة س��ال��م عبداحملسن   ٭
العبدلي

جري  سند  ص��ال��ح  العنود   ٭
العجمي

عايد تومان مزعل الظفيري  ٭
منى مدعث برغش القحطاني  ٭

هلة مناور فالح العنزي  ٭
صالح  عبدالعزيز  أم��ان��ي   ٭

الريش
فرز  حميدي  حسني  فوزية   ٭

ضامن
عيدة محارب علي الشمري  ٭

مرزوقة حسني علي العجران  ٭
نوال مصبح براك العجمي  ٭

موضي غازي بطحي املطيري  ٭
فوزية عبيد صقر الديحاني  ٭

منى بدر عماش الديحاني  ٭
وسمية عمر محمد أمني  ٭

هيا جاسم محمد اخلشتي  ٭
مرزوقة مطلب زعل العازمي  ٭

طعيسان  ع��اي��ض  ب��اش��ه   ٭
املطيري

سعود  عبداللطيف  خ��ل��ود   ٭
الصقر

منى هادي روباج العازمي  ٭
ن�����ورة ش��ل��ي��وي��ح مشلح   ٭

املطيري
اميان مبارك مرزوق احلصم  ٭

س�������ارة م���ص���ل���ح ص��ال��ح   ٭
احلريص

ظ���اف���رة ع���ب���داهلل ح��م��دان   ٭
العجمي

طالل عجالن علي العنزي  ٭
جوزة عبداهلل فهاد العجمي  ٭

ربيعة علي شرمي عبداهلل  ٭
نوير تراك سليمان الشمري  ٭

دالل فهيد مبارك العجمي  ٭
بدرية خالد فالح املطيري  ٭

م��ن��ى ع��ب��دال��ع��زي��ز علي   ٭
احلشاش

خلف غازي حمود احلربي  ٭
نوف محمد شاهر ناهض  ٭
نواف صالح فهد املطوطح  ٭
عبير محمد جاسم مبارك  ٭

شقحه عتقيل بدر اخلالدي  ٭
أمينة معيوف عودة علي  ٭

حمود مبرج جحالن العازمي  ٭

د.موضي احلمود



محلياتاالحد  30  مايو  2010   18

البقية ص19

تتمة المنشور ص17

»األنباء«: تنفرد بنشر الدفعة الثانية من ترقيات االختيار بـ »التربية«
ب���داح جابر  ن���ورا ع��ب��داهلل   ٭

الهاجري
سلوى سرحان عبداهلل ناصر   ٭

الظفيري
اماني عايض فالح املسيلم  ٭

منيرة بدر يوسف الشمروخ  ٭
منيرة رحيم محمد العارضي  ٭

عبدالعزيز  ي��وس��ف  امينة   ٭
الشطي

سارة طامي ناصر طميان  ٭
ل���ول���وة ج��م��ع��ة خميس   ٭

البصيري
اميان مصبح عويد العنزي  ٭

رمي هادي باني منشان  ٭
صباح محمد عويد العنزي  ٭
جناح محمد عويد العنزي  ٭

نورة ناصر ابراهيم البخيت  ٭
يوسف  عبدالوهاب  بشاير   ٭

بوغيث
م�����رمي ع����ب����داهلل ي��وس��ف   ٭

التميمي
شيخة بدر عيسى القطان  ٭

أسماء سعود عايش اجلويسري   ٭
العازمي

أنوار محمد نفل العدواني  ٭
حترير محمد مانع املطيري  ٭

عواطف سعود راشد العازمي  ٭
منى ناصر منصور الصانع  ٭

ف��اط��م��ة ص��ق��ر ح��رمي��ي��ص   ٭
الرشيدي

ع��ائ��ش��ة م��خ��ل��د س��ل��ط��ان   ٭
املطيري

سمية حسني حمزة احمدي  ٭
عائشة حسني مطر السميران  ٭

مرمي أيوب يعقوب حيدر  ٭
ع������ذاري م���رض���ي م��ب��ارك   ٭

الوسمي
منى مبارك فرحان احلربي  ٭
فاطمة زياد خلف املطيري  ٭
انوار حبيب جمعة سلمان  ٭
خزنة الفي زايد الديحاني  ٭
رباب عدنان زيد الكاظمي  ٭

انوار ناصر فهد ناصر  ٭
عذل عبداهلل عيد الرشيدي  ٭

بشاير سريع سعد الهاجري  ٭
زينب محمد علي الصفار  ٭
دالل محمد فراج العجمي  ٭

مشاعل جمعة غلوم الباطني  ٭
هناء عبدالعزيز علي العنزي  ٭

منى صالح جابر العنزي  ٭
ع��ب��دال��ن��ب��ي سليمان  م��ه��ا   ٭

عبداهلل
منى يعقوب عبداهلل الشطي  ٭

شريفة حمد مبارك احليدر  ٭
شيم��اء عبداللطي��ف خليفة   ٭

اخلليفة
فجر محمد عبداهلل القطان  ٭

ع��ن��اي��ة ب���وي���ش ف��رح��ان   ٭
السعيدي

عهود يوسف احمد الصديقي  ٭
شريفة بدر راشد الغنام  ٭

فاطمة فهد خالف املطيري  ٭
عائشة علي محمد الكندري  ٭

آمنة حاجي قمبر الري  ٭
أمينة احمد عبدالنبي جعفر  ٭
بشري عباس جنم محسن  ٭

ع��ب��ي��ر ص���ال���ح س��ل��ط��ان   ٭
الظفيري

منال راشد املرشد النمالن  ٭
هند صبيح نوبي العرادي  ٭

سماح احمد علي الذيب  ٭
وض���ح���ة ح��ب��ي��ب س��ع��ي��د   ٭

العازمي
هندي علي عبداهلل السند  ٭

امال سعود قلفيص العجمي  ٭
رفعة غلفيص ناجع العجمي  ٭
بدور علي جاراهلل الشريفي  ٭

غزوى صقر محمد الدوسري  ٭
نوف شاجع عبداهلل شاجع   ٭

العجمي
عهود محمد عبداهلل حسن  ٭

عالية نخيالن سالم علي  ٭
بشاير عدنان ابراهيم الشطي  ٭

مرمي عبداهلل محمد صالح  ٭
فاطمة مبارك سعود العازمي  ٭

وض���ح���ة م����ب����ارك م��ح��م��د   ٭
السبيعي

مشاعل جهز محسن املطيري  ٭
منال عبداهلل احمد علي  ٭

رهام سالم يوسف الطويل  ٭
وض��ح��ة ع��ب��داهلل رم��ض��ان   ٭

الهاجري
دالل راشد عيد املطيري  ٭

بشاير محمد مطلق الرشيدي  ٭
عايدة سعد عواض احلربي  ٭
عنود سياف مهدي املطيري  ٭
بدور عامر سكتان العازمي  ٭

مرمي حمد جاسم السعد  ٭
ن������ورا جن���ي���ب ع���ب���داهلل   ٭

العجيري
زينب يونس جعفر محمد  ٭

خدمات التعليم العام - كادر عام 
- وظائف عامة

اس����راء اح��م��د ال��س��ي��د علي   ٭
القالف

اح��م��د ص��ال��ح اح��م��د جاسم   ٭
البالول

اميان كرمي مليحم  ٭
م��ح��اس��ن م��ح��م��د ال��س��ح��وم   ٭

العويدات
حنان سلمان مضحي الغريب  ٭
م��ن��ي��رة م������رزوق س��ع��ود   ٭

العجمي
ه��ادي  راش��د  مهدي  حشان   ٭

العجمي
حصة علي خضر العنزي  ٭
امالي محمد ابل اشكناني  ٭

حصة مبارك سالم احلمدان  ٭
العنود صياح عليان جعيدان  ٭
سع��ود عبدالعزي���ز حس��ن   ٭

العلي

باسمة سالم فالح الشالحي  ٭
احمد عبدالعزيز سلمان غامن  ٭

مليحة دحيم مطلق محمد  ٭
ثامر موسى حسني الشمري  ٭

ف��اط��م��ة ع���ب���داهلل هجيج   ٭
الرويعي

ف��خ��ري��ة م��ن��ص��ور ص��اف��ي   ٭
الشمري

أمل علي عبداهلل العيبان  ٭
سلوى غلوم عبداهلل حسن  ٭

منى حسن شاكر جعفر  ٭
جميلة نايف مرزوق سرور  ٭

مرمي حسني احمد حسني  ٭
ملياء يعقوب يوسف النجادة  ٭
حصة نايف مطلق ابوظهير  ٭
منى احمد عبدالعزيز اللهو  ٭

منى محمد صالح املرشد  ٭
لطيفة راشد محمد العازمي  ٭
هناء عباس محمد احملميد  ٭

بدرية سالمة ملوح املطيري  ٭

المعاهد المختلفة - كادر عام - 
وظائف عامة

فاطمة يوسف محمد احملميد  ٭
بن  حمدان  جمعان  حميدة   ٭

سلما
هنادي احمد عبداهلل بهلوان  ٭
حصة حسن محمد ابراهيم  ٭

مي محمد عبداهلل ناصر  ٭
فاطمة فؤاد هاشم البدر  ٭

محمد فهيد فيحان الزعبي  ٭
يعقوب عبداهلل الصليلي  ٭

حمد غصاب منيف جدعان  ٭
قمره مرزوق زيد املطيري  ٭

حمد فهد يوسف الغامن  ٭
وف���اء ع��ب��دال��رس��ول غلوم   ٭

عباس
فاطمة جعفر مظفر علي  ٭

مشاعل حميد محمد بولند  ٭
حنني عبداهلل محمد التركيت  ٭
غدير مصطفى حمزة حسني  ٭

أح���������الم ح����س����ني ع��ل��ي   ٭
العسعوسي

خليفة سليمان خليفة شاهني   ٭
الشاهني

الديوان العام - كادر عام - 
وظائف عامة

ع��ب��دال��ك��رمي ح��س��ن محمد   ٭
الصايغ

فاطمة غالم زائري  ٭
مرمي محمود أمير غلوم  ٭

س���ل���وى ن���اص���ف ي��وس��ف   ٭
السبت

ياسمني يعقوب عبداهلل عبداهلل   ٭
اخلرقاوي

خلف  عبداهلل  خلف  سلوى   ٭
الشراح

ام���ي���ن���ة ج���اس���م س��ع��ود   ٭
عبدالعزيز

زليخا ابراهيم احمد محمد  ٭
بدرية علي حاجية يوسف  ٭

اق���ب���ال ب��ري��س��م ح��ج��اب   ٭
احلميدي

عبداحملسن  ع��ب��داهلل  عبير   ٭
العيسى

محمد ابراهيم محمد الفارس  ٭
سعد يوسف احمد داود  ٭

فوزية محمد فريح املطيري  ٭
نادية شنان عبداهلل اخلالدي  ٭

دعاء علي عيد البداح  ٭
سارة طلق سعود املويزري  ٭

رشا فريد عباس الفالح  ٭
عادل حبيب تركي اخلالدي  ٭

ن��اص��ر ه���ادي س��ي��د ج��واد   ٭
الناصر

نادية محمد زيد الراشد  ٭
احالم نعمة كرمي الشمري  ٭
حصة علي مانع العجمي  ٭
احالم علي حسني العيد  ٭

صقر عجاج صقر العتيبي  ٭
فتوح راشد احمد القالف  ٭

ع��ائ��ش��ة ف���رح���ان م��ب��ارك   ٭
الفضلي

عيس��ى  مح�م����د  هيف����اء   ٭
احلوشان

الخدمات األخرى - كادر عام - 
وظائف عامة

نادية سيد محسن سيد جابر   ٭
أحمد

فاطمة سلمان غلوم البلوشي  ٭

الدرجة الثالثة
رياض األطفال - كادر عام - 

وظائف عامة

عذاري فرحان جابر العنزي  ٭
بدرية عبداهلل محمد السهلي  ٭

هدى احمد خضير كمال  ٭
نورة تني فالح الدوسري  ٭

حنان جاسم علي املنصوري  ٭
مها هادي باني منشان  ٭

تهاني ملفي جبير الديحاني  ٭
حنان جمال خليفة اجلاسم  ٭

م���ي ع��ب��داحمل��س��ن ضبيب   ٭
العازمي

م�����رمي ع�����وض ط��ل��ي��ح��ان   ٭
الشمري

ردينة بدر عبداحملسن عثمان   ٭
املوسى

هدى ماجد محمد الرياحي  ٭
ن��وال ع��ب��داهلل راش��د احمد   ٭

اليعقوب
م��رمي احمد ع��ب��داهلل محمد   ٭

العباد
سماح غالب درعان الدوسري  ٭

اماني غازي مسفر املطيري  ٭
فاطمة عبدالرضا محمد علي   ٭

بوفتني
منال جلوي ناصر العازمي  ٭

حسني  عبداهلل  محمد  حياة   ٭
عبدالكرمي

جنان عوض هليل العازمي  ٭
فاطمة الفي كليفيخ الديحاني  ٭

هنادي علي حسني مدوه  ٭
نوال بصري رفيد العالطي  ٭

عبدالعزيز  راج���ح  لطيفة   ٭
القحطاني

فهيمة عايض رجا الرشيدي  ٭
ف��ن��ط��ل بطي  ق��اط��ع  م��ن��ى   ٭

العنزي
حنان دخيل صالح احملطب  ٭

ش��ي��خ��ة احل��م��ي��دي متعب   ٭
احلربي

هناء خليفة سيد القالف  ٭
عالية غلوم محمد اشكناني  ٭

غزيل فالح عامر العجمي  ٭
اماني مبارك محمد اجلري  ٭
هيا محمد مبارك الهاجري  ٭

س����ل����وى ع����ل����ي ح��س��ني   ٭
العبداحملسن

عبدالرزاق  عبدالعزيز  ندى   ٭
البعيجان

نفال غليفص براك الدوسري  ٭
عبير ابراهيم راشد الراشد  ٭

عمشة ضيدان خالد السبيعي  ٭
حصة شفاقة مجول العنزي  ٭

ع���واط���ف ق��ب��ي��الن ت��رك��ي   ٭
الشمري

خلود طاهر واوان الشمري  ٭
منال حسني علي اسماعيل  ٭
بدرية فالح صالح العازمي  ٭

عميش  مسلم  هناء شعوف   ٭
الشالحي

عبدالعزيز  ح��م��ود  ش���روق   ٭
اخلضر

م��ش��اع��ل ف���ال���ح ع��ب��داهلل   ٭
الهاجري

س��ل��ي��م��ة م��خ��ل��ف منصور   ٭
العنزي

نورية مبارك عبداهلل الهران  ٭
تقي  عبدالعظيم  ع��زي��زة   ٭

الصفار
سلمى محمد صالح العازمي  ٭

محمد  عبداحلميد  س��ن��دس   ٭
ابوالبنات

نوال عبداهلل محمد الفضلي  ٭
م����رزوق����ة م��ح��ل رغ��ي��ان   ٭

احلسيني
عائشة نصار زيد العازمي  ٭

 خدمات التعليم العام - كادر عام 
- وظائف عامة

ميساء جاسم محمد الساقان  ٭
منال هاشم محمد اخللف  ٭

ج���م���ال ب���رج���س ع��اي��ض   ٭
املطيري

نادية ناصر حسني جعفر  ٭
نوال ستار جابر العنزي  ٭

بعيجان  س���ع���دون  ع��ي��دة   ٭
الزعبوط

طالل سلمان حسن البقش  ٭
ن���وف���ة م���ري���ف ض��ب��ي��ع��ي   ٭

احلريجي
خ��دي��ج��ة ي��ع��ق��وب محمد   ٭

الفودري
دالل محمد مطلق اخلشمان  ٭
عيدة شريدة حسن العنزي  ٭
حنان يوسف يعقوب العلي  ٭

نورة محمد فراج العجمي  ٭
سلوى سعد ناصر العجمي  ٭

أميرة جاسم محمد حسن  ٭
ناصر زويد كليفنج املطيري  ٭

أمل عطية داود الفضلي  ٭
صفاء محمد غلوم اشكناني  ٭

م��ن��ي��رة ج��ل��ي��دان من��ش��ان   ٭
الرشيدي

بتول محمد احمد أمني  ٭
منيرة محمد حسني املطيري  ٭

فضيلة عبداهلل قاسم الصفار  ٭
لبنى عبدالعزيز عبدالرسول   ٭

القالف
س��ام��ي��ة ي��وس��ف ع��ب��د علي   ٭

القالف
خولة عيسى احمد العبيد  ٭
نورة ناصر مسفر احليان  ٭

طالل محمد عايض املطيري  ٭
دالل هالل هزاع اخلالدي  ٭

امل جريان سعود جريان  ٭
مرمي صفر اسماعيل املقصيد  ٭

سناء غزاي جبر العنزي  ٭
امل محمد علي الفضلي  ٭

عهود سامي يوسف الوتار  ٭
عهود الفي عواد الدويلة  ٭

منيرة سعد فهاد العجمي  ٭
منال الفي خلف احلربي  ٭

عبير خليف ملوح الصليلي  ٭
س���ارة ع��ب��دال��ه��ادي محمد   ٭

القحطاني
شريفة حسن علي عباس  ٭

رانية عبدالوهاب عبدالرحمن   ٭
املزيني

يوسف حسني عاشور القالف  ٭
مها غازي فالح الشمري  ٭

نورة هايف عصام العجمي  ٭
ب���در ن��اص��ر ف��ال��ح ال��دوي��ك   ٭

العازمي
غيداء فوزي خالد العامر  ٭

وض���ح���ة ح���س���ن ح���ذي���ان   ٭
العجمي

ابراهيم  عبدالعزيز  منى   ٭
الغنامي

ح���ص���ة م���ح���م���د ج���اس���م   ٭
النويشير

نواف ماجد سرهيد املطيري  ٭
صبيحة فهد سعد الرماح  ٭

جميلة سعود محمد املعصب  ٭
اب��راه��ي��م عثمان  ع��ائ��ش��ة   ٭

العثمان
شيخة محمد عوض املطيري  ٭
ابتسام محمد عمر املقيصيب  ٭

بدرية مطلع نهار العتيبي  ٭
نهلة خليل ابراهيم الهزاني  ٭

ش��ري��ف��ة ده��ي��س��ان ض��ي��دان   ٭
املطيري

ابتسام حبيب جمعة سلمان  ٭
هدى مشعان سعد رشاش  ٭

ف���اط���م���ة م����ب����ارك ج��خ��ي��ر   ٭
الدوسري

عواطف مطلق نوار علي  ٭
مها حماد فهيد الكفيف  ٭

نورة فيصل محمد الدحيم  ٭
عنود فالح محمد العنزي  ٭

اب���ت���س���ام م����رم����س ع��ي��د   ٭
احلضيري

ميسلون راشد سعد العنزي  ٭
مرمي مكي عبدالنبي اخلياط  ٭

نادية حميد مطلق سعود  ٭
عجرة  سعود  مدعث  نايف   ٭

العازمي
شيخة مفلح سعود امليموني  ٭
اميرة قرمي جمعان العازمي  ٭

نوال مناور ناصر وقيت  ٭
بسمة عبدالرضا سيد محمد   ٭

املوسوي
غدير فيصل حمزة الصراف  ٭

اماني شهاب حميد شهاب  ٭
رمي مضيان عامر العقود  ٭

عبدالرحمن  ي��وس��ف  منى   ٭
طالب

ابراهيم  سيد  فاضل  فاطمة   ٭
هاشم

فاطمة ملحم محمد الدوسري  ٭
مشاعل سيف سحيم العجمي  ٭

ابرار سالم محمد احلساوي  ٭
مها عيد سعيد فهاد  ٭

اريج حسني علي عبدالرحمن   ٭
عبداهلل

اسماء جاسم محمد احلشاش  ٭
نادية حسن سالم العازمي  ٭
بدرية فهد غازي احلسيني  ٭
فيصل بخيت سالم دغيفل  ٭

رياض األطفال - كادر عام - 
وظائف عامة 

مي مضحي عواد الزين  ٭
بدرية هادي دخيل الظفيري  ٭
نورة عبداهلل محمد الصانع  ٭
رحاب أحمد عيسى اخلميس  ٭

صالح  عبدالرحمن  خ��ل��ود   ٭
الشالحي

مرمي سعد عيد الغريب  ٭
فايزة متعب فايز مضحي  ٭

ن��ادي��ة م����رزوق ج��ري��د بن   ٭
صالح

دالل طفيل مقذل العازمي  ٭
ام��ان��ي ع��ب��دال��ع��زي��ز محمد   ٭

عالطي
آالء فاضل طاهر الشيرازي  ٭

نوال صاهود مزعل الظفيري  ٭
لطيفة عناد فيصل العنزي  ٭
حنان سعد مبارك مشوط  ٭
حصة خالد جهز العتيبي  ٭

غنيمة ناصر مجبل العازمي  ٭
تهاني سالم عويضة العجمي  ٭

م��ش��اع��ل ف��ي��ح��ان م��ب��ارك   ٭
العتيبي

ع����ه����ود ف����ال����ح ص���ال���ح   ٭
اجلويسري

ه����دى ح��م��ي��ض��ان م��ل��وح   ٭
املطيري

دانة الفي سعود املطيري  ٭
اجل���ازي حمد داي���س حمد   ٭

املري
منيرة عبداهلل بليدان سعد  ٭

مرمي حمد محمد العازمي  ٭
سارة حمد عبداهلل الهاجري  ٭
فايزة رجعان سلمان عميرة  ٭

نورة محمد حمد العجمي  ٭
عماشة ف��ض��اء دخ��ي��ل اهلل   ٭

السبيعي
فاطمة خالد شطيط العازمي  ٭
منتهى حسن باقر الشخص  ٭
حليمة ناصر محمد العجمي  ٭

ش��ي��خ��ة راش������د م���رش���ود   ٭
احلسيني

ع��ال��ي��ة ش��ن��ي��ف ج��دع��ان   ٭
املطيري

تهاني عبيد حجي الرشيدي  ٭
العنود عبيد بنيه الصليلي  ٭

ف��اط��م��ة م��ص��ب��ح ف��رح��ان   ٭
العازمي

ن���وي���ر م��ن��ق��اش ع��ب��داهلل   ٭
الهاجري

بدور محمد حسني يوسف  ٭
حصة محمد كثيب املطيري  ٭
شعية سعود زيد الشمري  ٭

جليلة منور احلميدي وقيت   ٭
الشمري

صويلح  حسني  علي  م��رمي   ٭
العازمي

عهود خالد زيد الرشيدي  ٭
حسنة محمد هالل فراج  ٭

بدرية راشد عطشان العازمي  ٭
معالي محمد حامد العازمي  ٭
منى مطلق مبارك السبيعي  ٭
فاطمة قعيد فيصل العتيبي  ٭

ن�����وال رخ���ي���ص ع��ط��ش��ان   ٭
القحيم

سماح عبداهلل جابر فهد  ٭
نورة سالم علي الهاجري  ٭

نورة خالد متعب الرشيدي  ٭
نورة محسن حمود العتيبي  ٭

ورود علي نصير جعفر  ٭
هندية دخيل مطلق اخلزام  ٭
احالم محمد علي التميمي  ٭

ليلى عايض محسن العجمي  ٭
سعاد نافع مثال العازمي  ٭
ميثة منشان حسني الفعم  ٭

ف���اي���زة ع���ب���داهلل م��دل��ول   ٭
الصليلي

عبير حسني محمد القالف  ٭
فاطمة علي محمد يوسف  ٭

عذاري بدر ابراهيم الدوسري  ٭
تهاني علي راشد الرقاص  ٭

نوير عويد محمد الرشيدي  ٭
لطيفة دعسان رفيد العنزي  ٭
اميان محمد مفلح العتيبي  ٭

هناء حواس رمضان الشمري  ٭
خ����الص م��ح��س��ن ع��ش��وان   ٭

العنزي
ب���دري���ة م��ح��م��د خ��وي��ش��ان   ٭

الديحاني
جناة بخيت فهد العتيبي  ٭
مها مبارك شافي العجمي  ٭
عذاري حبيب حسني مهنا  ٭

مشاعل خليفة مسلم العميرة  ٭
دي���ن���ا ع��ب��دال��ك��رمي عبيد   ٭

الشمري
عليا تركي محمد املطيري  ٭

فهيمة مختار محمد اشكناني  ٭
غدير فهد حمود الدباسي  ٭

ع���ف���اف ع���ب���داهلل محسن   ٭
الشمري

أمينة بدر جابر صخي  ٭
ش��ي��خ��ة ض��وي��ح��ي خ��ال��د   ٭

السبيعي
ب��خ��ي��ت��ة ع���ب���داهلل حسني   ٭

العجمي
رنا محمد عبداهلل الشدوخي  ٭

وداد هالل ساجر علي  ٭
نادية محمود حسني شمس   ٭

الدين
اسماء عليثة مازن العتيبي  ٭

مرمي خميس فهران العتيبي  ٭
نوال حمد عيد العازمي  ٭
مي عامر شنار العجمي  ٭

حصة محمد عقشان املطيري  ٭
ماجدة صالح عواد املطيري  ٭
بدرية محمد حسني املطيري  ٭

عبير سليمان محمد املطيري  ٭
نورة فالح تركي الهاجري  ٭

سعاد محمد ابراهيم الدبيان  ٭
محمد  ع��ب��دال��رزاق  ابراهيم   ٭

حسن
ب��ش��اي��ر ق���ب���الن س��ل��ي��م��ان   ٭

الغريبة
بدرية راضي تركي الشمري  ٭
نادية سلمان سعد العازمي  ٭

وض���ح���ة ح��ب��ي��ب ص���اوي   ٭
الشمري

منال سلطان علي حسني  ٭
امل فالح شبيب العجمي  ٭

خ���ال���د ع���ب���داهلل م��ن��ص��ور   ٭
الدوسري

صالح  محمد  ف��ه��د  خ��ول��ة   ٭
العصفور

بدرية سعود مبارك سعود  ٭
م��ع��ال��ي م��ط��ل��ق ج��ب��ران   ٭

الرشيدي
خلود محمد احمد لفتة  ٭

علياء فيحان سعود مذكر  ٭
مساعد احمد راشد السعد  ٭
منال مهدي احمد الصفار  ٭

فاطمة فيصل محمد مندني  ٭
مرمي فهد سراح الرشيدي  ٭

منال ناصر ابداح الهاجري  ٭
ن������ورة م���ن���ص���ور ن��اص��ر   ٭

الهاجري
هدية خشان محمد اخلالدي  ٭

شيخة فهد محمد العجمي  ٭
صالح  عبداللطيف  وف���اء   ٭

اليعقوب
عائشة عوض رجا الرشيدي  ٭

رمي مشعاب محمد العجمي  ٭
دليل ناصر فراج احلسيني  ٭
نورة عبداهلل فهد العدواني  ٭

س��ع��ود محمد ض��ي��ف اهلل   ٭
الضليعي

شيخة زنيفر سعد العازمي  ٭
ألطاف وحيد عايد العنزي  ٭

نادية فهد ناصر العجمي  ٭
ع���زي���زة دل���ي���ل ال��س��ع��ي��ر   ٭

الصليلي
عيدة جاسر جيران الرشيدي  ٭
حمدة فرحان سعود العازمي  ٭

وس��م��ي��ة م��ن��اح��ي ع��اي��ض   ٭
املطيري

عبدالرحمن  ابراهيم  س��ارة   ٭
العبدالهادي

عبدالرزاق  عبداهلل  لطيفة   ٭
املانع

فاطمة عواد سعود عبيد  ٭
رمي ع��ب��داهلل ع��ب��دال��ه��ادي   ٭

احلجيالن
ه���ن���ادي ع���ب���داهلل س��ال��م   ٭

العتيبي
قاسم يعقوب طالب حسني  ٭

امي�����ان ع���ب���داهلل ش��اه��ني   ٭
بوهندي

اسماء محمد ابراهيم محمد  ٭
امل سعود جمعان صعفاك  ٭
جنيبة فرج ماوي املطيري  ٭

ابتهال بدر ناصر عيسى  ٭
منال مجالد عبداهلل الظفيري  ٭
علياء حجي ناصر بوعباس  ٭

جوزة عيادة خشمان احلربي  ٭
ارط��ام  علي  محمد  صيتة   ٭

العجمي
منال عيد مصلح الرشيدي  ٭
فوزية فليح علي الصواغ  ٭

حنان سعود مبارك اخلشاب  ٭
مشاعل عطشان علي العنزي  ٭

س����ارة خ��ش��م��ان س��ل��ط��ان   ٭
السهلي

نوال فالح مطر املطيري  ٭
نورة علي معيض الهاجري  ٭

فوزية غازي فهد الشمري  ٭
فاطمة فهد ركاد املطيري  ٭

نحيطر  خ��ل��ف  م��ش��اع��ل   ٭
الضفيري

سعد محمد سند املطيري  ٭
منى سعد زنيفر العازمي  ٭

تهاني سالم عوض سلمان  ٭
عنود زيد خليف الذايدي  ٭

سارة ناصر محمد احلياني  ٭
عذاري جاسم شرهان كرم  ٭

مشاعل مطلق راشد السبيت  ٭
صالح  السيد  احمد  ضياء   ٭

الرفاعي
خلود سنافي نصار الشمري  ٭

ن���اه���د ع����ب����داهلل م��ح��م��د   ٭
اجلميعان

خلود نايف علي العنزي  ٭
صالح عباس جمعان العنزي  ٭

اناس بدر حمود السنان  ٭
صاحلة علي مطر املطيري  ٭

ح���ص���ة ح���م���ود ع���ب���داهلل   ٭
الهاجري

عفاف شنان عايد العنزي  ٭
حصة غالب غالب املطيري  ٭

صيته حسني ناصر املطيري  ٭
سعاد حمدان فالح الهبيدا  ٭

فاطمة حسني عبدالرضا علي  ٭
ابراهيم حامد عطية اخلالدي  ٭

ندى احمد غلوم تقي  ٭
رشا علي عبداهلل املاص  ٭

عيدة عبيد علي راشد  ٭
مرمي شبيب سعد الشريعان  ٭
شيمة صقر معتق املطيري  ٭

ناصر  عبدالرحمن  منيرة   ٭
القطان

مرمي رجا عبداهلل العازمي  ٭
فيصل سعود سالم العازمي  ٭

فاطمة علي وبران سيحان  ٭
عماش خلف عواد السعيد  ٭

ثنوى محمد حباب الرشيدي  ٭
ف����وزي����ة ي���وس���ف م��ح��م��د   ٭

الصديقي
هنية مطلق دخيل العازمي  ٭
منى رهيف محمد الظفيري  ٭

رندة محمد العضيب  ٭
عبير حمد خلف العجل  ٭

طفلة سعد رشيدان املطيري  ٭
بتلة راشد عطشان العازمي  ٭

مرمي صالح علي الصواغ  ٭
هدى حسني عاشور القالف  ٭

ح��ص��ة خ��ش��م��ان ع��ب��داهلل   ٭
احلربي

جميلة خلف غازي املطيري  ٭
احمد  عبدالرحمن  فاطمة   ٭

العبيد
عزيزة عطية محمد الظفيري  ٭

ح���م���دة ع���ب���داهلل ع��ي��اظ��ة   ٭
الرشيدي

نادية علي اسماعيل محمد  ٭
م���وض���ي ع����ب����داهلل ع��ل��ي   ٭

احلصينان
عايدة عابر عودة البذالي  ٭
شيخة كاظم سالم عثمان  ٭
نادية حمد علي العازمي  ٭

هويا عبداهلل سعود العويهان   ٭
العنزي

نادية جاسم غلوم مال حسني  ٭
حسنة مصلط نهار مطلق  ٭
ماجد راشد مبارك العازمي  ٭

انتص��ار عبدالكري��م محم��د   ٭
الرشيدي

وفاء عبدالعزيز محمد علي  ٭
مها حسني ناصر املطيري  ٭
هنادي صالح احمد الفهد  ٭

عزيزة هليل شافي احلربي  ٭
م��ش��ع��ل ح���م���ود رج��ع��ان   ٭

العازمي
طفلة حمود مفرح الشمري  ٭

وسمية حربي خامت العازمي  ٭
املشحني  ح��م��ود  علي  رمي   ٭

العازمي
هناء كرمي ثاني الظفيري  ٭

بريدة سعيد سعد العتيبي  ٭
ش��ع��ي��ع م���اج���د ال��رم��ي��ث��ي   ٭

املطيري
نوير حسني محمد الدوسري  ٭

عيد محمد مانع املطيري  ٭
عواطف محمد زيد العدواني  ٭

م��ش��اع��ل ع��ل��ي ع��ب��دال��ه��ادي   ٭
عجمي

سارة ظافر فهم الهاجري  ٭
سعاد فيصل عجيل املطيري  ٭
منال براك عبداحملسن العواد  ٭

بشرى ناصر علي العماري  ٭
خلود مبارك فالح اجلسار  ٭

ج����واه����ر س���ع���ود ع���وض   ٭
العازمي

عبداهلل اليش حسني العنزي  ٭
غدير جاسم محمد اخلليل  ٭

هيا راشد هالل العازمي  ٭
محمد  علي  عبداهلل  تهاني   ٭

صالح
منيرة عبداهلل حمد بداح  ٭

تهاني حميد عبداهلل العنزي  ٭
مها متعب علي املطيري  ٭

هند محمد سمير الظفيري  ٭
مرمي خالد مرزوق العازمي  ٭

جناة علي احمد ابراهيم  ٭
اميان سعد شبيب العجمي  ٭

عبداحلسني  محمد  خديجة   ٭
محمد

بدرية ناصر مصلح املطيري  ٭
ماجد مسيهيج مفرج الدملاني  ٭

ف���وزي���ة م������رزوق ف��ج��ري   ٭
دويهيس

نوير جاسر جيران الرشيدي  ٭
ن�����ورة س��ل��ي��م��ان شنيف   ٭

العازمي
خلف  عبداللطيف  ع��ال��ي��ة   ٭

الفيلكاوي
فوزة تركي رحيل العنزي  ٭

رمي ابراهيم محمد الدوسري  ٭
خزنة شبيب مطلق الهرف  ٭

نها طراد عيد الشمري  ٭
منى شحاذ ضيدان الصليلي  ٭

امل راشد فالح العازمي  ٭
سارة فالح عوض الشمري  ٭

عبير شجاع فيحان العتيبي  ٭
اسماء عبداهلل علي الناصر  ٭

مهرة محمد ابراهيم العجمي  ٭
منيرة سعد فالح شهيب  ٭

ط��ري��ف��ة ع���ب���داهلل ه���زاع   ٭
املطيري

مها سعود مرزوق املطيري  ٭
جنالء فجري محمد العجمي  ٭

ورود راشد محمد علي  ٭
هنادي خليفة محمد املال  ٭

ليلى عباس عبداهلل محمد  ٭
بندر خليف فهد الشمري  ٭

لولوة صالح عبيد الرشيدي  ٭
صنيهيت  ع��وي��ض  م���رمي   ٭

املطيري
محمد هاجد فواز املطيري  ٭

شذا جميل يوسف النصراهلل  ٭
ع���واط���ف ع���ب���داهلل ن��اص��ر   ٭

العازمي
يوسف عبداهلل محمد األيوب  ٭

منى ثامر عقلة العالطي  ٭
بدر فراج دخيل الشمري  ٭

عبير يوسف اسماعيل صالح  ٭
ف��اط��م��ة ع���ام���ر س��ل��ي��م��ان   ٭

الشقصي
فاطمة خالد حماد العجمي  ٭

عبدالرسول  عيسى  هنادي   ٭
ياسني

س��ودان  سعد  معتق  سهام   ٭
الرشيدي

نوال سماح صقر املطيري  ٭
محمد فرحان متعب الظفيري  ٭

غالية مزيد محمد احلسيني  ٭
مها حمود مرزوق هداب  ٭

سارة ناصر مجبل العازمي  ٭
تهاني محمد خالد الهاجري  ٭

عبدالكرمي غدير الشمري  ٭
منى مرزوق مخلد العازمي  ٭
هيا ناجي دهش اخلضاري  ٭

بدرية حجر شعوف املطيري  ٭
عالية حسني علي غلوم  ٭

م��ح��م��د ض����ي����دان ح��رب��ي   ٭
الهاجري

منال مجيد محمد الصفار  ٭
ح��س��ني ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م تقي   ٭

الصفار
ع��واط��ف ع��ب��داهلل م��دل��ول   ٭

الصليلي
نرجس جاسم محمد السقاي  ٭

ب���دري���ة م��ح��س��ن اب��راه��ي��م   ٭
العيباني

خالد علي محمد عبدالرحيم  ٭
ميثة سعد عبداهلل العجمي  ٭

احمد الفي فالح املطيري  ٭
جديع  عبدالرحمن  س��ع��اد   ٭

فيلة
فالح شطي مفظي عواد  ٭

ف��ه��دة ع���ط���ااهلل س��ع��دون   ٭
العتيبي

س���ع���اد ع����ب����داهلل م��ح��م��د   ٭
عبدالعزيز

زينب شباب عايض سعد  ٭
حمد عبداحملسن محمد املري  ٭

صيتة خالد فهد العتيبي  ٭
احمد عبود ردعان العازمي  ٭

عبداهلل  اسماعيل  ع���ذاري   ٭
اسماعيل

خ��دي��ج��ة س���ع���دون مجبل   ٭
الطشة

اسماء احمد محمد عبداهلل  ٭
رابعة محمد احمد محمد علي  ٭

جن����الء م���ب���ارك م��ش��اري   ٭
الهاجري

بدر مشعل ثويني اخلالدي  ٭
مطيرة حمود مطلق الشمري  ٭
تهاني طالل عبداهلل املليحان  ٭

فاطمة رضا علي احمد  ٭
غنيمة محمد حسن مالك  ٭

خالد صقر معتق املطيري  ٭
بدرية سعد مطر املطيري  ٭
نواف حجي سعد قطوان  ٭

هديل جاسم محمد الفضلي  ٭
غلوم  عبدالرسول  شيماء   ٭

عباس
سالم  عبدالصمد  غنيمة   ٭

الباروني
عبداخلضير  ح��س��ني  ع��ل��ي   ٭

عبدال
ورود شهاب حمد الفضلي  ٭

س��ع��د ع��ب��دال��ه��ادي محمد   ٭
القحطاني

خالد عيد سرور العتيبي  ٭
بدور ناصر علي محمد  ٭

طالل جنر مسند املطيري  ٭
مرمي حيدر جوهر شهاب  ٭
منى يوسف علي حسني  ٭
سالم هاجد مبارك ثواب  ٭

مجيدة مزيد ناصر الهرشاني  ٭
أمي����ن ع���ب���دال���ك���رمي أم��ني   ٭

األنصاري
حمد فرحان عبداهلل تركي  ٭

ع���ل���ي م���ح���م���د ص��ن��ه��ات   ٭
العصيمي

م��ح��م��د س���ع���ود س���وي���دان   ٭
العتيبي

محمد عبداهلل احمد املاجدي  ٭
هدى عبدالرحمن عبدالرحيم   ٭

الكندري
ياسر احمد اسماعيل محمد  ٭

نواف احمد نومان الزهاميل  ٭
عهود مبارك حمد العجمي  ٭
خلود خالد محمد املطيري  ٭

عبداهلل  س��الم��ة  اسماعيل   ٭
العنزي

محمد حميد محمد العنزي  ٭
حمد محمد طاهر الشمري  ٭

حمود جزال سعود الشمري  ٭
غ��دي��ر ب����راك ع��ب��داحمل��س��ن   ٭

البناق
فارس عبد طوفان الشمري  ٭

م��ح��م��ود ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م   ٭
الشطي

التعليم االبتدائي - وظائف معاونة

ناصر محمد سالم العجمي  ٭

التعليم االبتدائي - كادر عام - 
وظائف عامة

عزيزة نافل عوض احلربي  ٭
نادية مرزوق دخيل املطيري  ٭

سعد  عبداللطيف  ح��ن��ان   ٭
الياتي

وضحة فهد محمد العجمي  ٭

ايناس جوهر سالم فرحان  ٭
حنان راشد مرزوق اخلياط  ٭
غدير حسني عسكر النكاس  ٭
فاطمة عبداهلل كاظم شلش  ٭

سلطان ناصر محمد العتيبي  ٭
عبداحلسني  محمد  ج��اس��م   ٭

ابراهيم
هبة عبدالوهاب فهد املطوع  ٭

عذود محمد يوسف الكندري  ٭
شيماء عهدي داود املطوع  ٭

كلثوم عبدالرحمن احمد ملك  ٭
صباح محمد آل بن علي  ٭

عواطف وحيد عايد العنزي  ٭
هند غصاب منيف جدعان  ٭
رشا عبدالرحمن العجمي  ٭

شروق سليمان محمد املطر  ٭
غدير مرضي حمدان اجلدعان  ٭

نوف عواض فهد املطيري  ٭
عبداهلل علي صالح اسماعيل  ٭

عمار عبداهلل علي الصايغ  ٭
ش��ي��م��اء ف��ي��ص��ل مصطفى   ٭

القالف
مشاعل خال سعود العدواني  ٭
موضي حمد جعيالن احلربي  ٭
جابر علي عبداهلل عبد علي  ٭

محسن عايدة عسكر العنزي  ٭
ابتسام جاسر علي خزعل  ٭
ممدوح مزلوه نزال سالم  ٭

الطاف محمود محمد زمان  ٭
ابراهيم نونان عمر الرشيدي  ٭

ابرار علي خلف احلقان  ٭
عبدالعزيز  ن��اص��ر  ب���دور   ٭

املقيصيب
محمد علي حمود الشحومي  ٭

فهيد علي محمد العجمي  ٭
عبداهلل  يوسف  عبدالعزيز   ٭

الكندري
ليلى حاجي خضير حاجيه  ٭

وسمية حجي مفلح الرشيدي  ٭

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة 

احمد  لطفي  محمد  ياسمني   ٭
حويل

حربية ابجاد عطية غازي  ٭
اميرة علي محمد عامر  ٭

ناصر حسني عباس القطان  ٭
ح��م��ي��دة ح��ط��اب س��وي��دان   ٭

العنزي
وسمية براك سعد اجلعيدي   ٭

العازمي
سميحة ع��ب��ي��داهلل م��ب��ارك   ٭

العازمي
علي محمد جاسم الشمري  ٭

حصة مبخوت مكراد املكراد  ٭
نشمية حمد عليج الشمري  ٭

زينب محمد غلوم حسني  ٭
سعد فهد محمد العجمي  ٭

نوال مضحي نصار اخلالدي  ٭
حنان عواض كتاب ذياب  ٭

نورة عبيد سعود العتيبي  ٭
محمد تركي ابراهيم الوزان  ٭
شاهة جاسم محمد نصيب  ٭

محمد ظاهر شريان العنزي  ٭
بشرى مالح هنيدي اخلالدي  ٭
خلود مزيد سعدون العازمي  ٭

م���ه���دي ص���ال���ح وح��ي��ش   ٭
املطيري

ع��ائ��ش��ة ت���رك���ي م��ن��ق��اش   ٭
العارضي

ع��ب��دال��ع��زي��ز راش����د سعد   ٭
املعصب

فوزية محمد راش��د سلطان   ٭
املطيري

الفي قاعد غامن املطيري  ٭
خالد عبداهلل مناحي املطيري  ٭
خلود حمود صالح السلطي  ٭
عبداهلل عيد ميزر العازمي  ٭
مرمي علي عباس احلساوي  ٭

عبدالعزيز  اح��م��د  ع��ب��داهلل   ٭
القطان

ليلى فهد فيصل القحطاني  ٭
صالح فاضل محمد مراد  ٭

عادل شليوي عودة العنزي  ٭
عائشة سمير عمار العنزي  ٭

عبدالنبي  ن��اص��ر  ح����وراء   ٭
عبداهلل

هيا غالب محمد احلربي  ٭
مبارك صالح سالم العجمي  ٭

عبدالعزيز  محمد  شيخة   ٭
اجلاسم

سميرة احمد محمد احلمادي  ٭
امل مزيد عايش املطيري  ٭

فاطمة براك حبيب العازمي  ٭
م��ش��اع��ل م��ل��ح��م م����رداس   ٭

العجمي
خلود هادي هايف احلويلة  ٭

مناير عيد محمد املنيف  ٭
محمد مطلق فرحان الظفيري  ٭

رابعة مرزوق مخلد وسام  ٭
منى عامر صغير سحلول  ٭

نوال حمد فالح العجمي  ٭
رج������اح ص��ن��ي��ت��ان س��ع��د   ٭

الديحاني
ح���ص���ة م���ش���وط ك��م��ع��ان   ٭

عبداحملسن
سعاد سرحان محمد الشمري  ٭
ضاري حمدان سند الشمري  ٭
شافي ناصر سالم العجمي  ٭
رمي حسن احمد االنصاري  ٭

ج�������اراهلل ن���اي���ف م��ح��م��د   ٭
الدوسري

عبير صقر جمعان العازمي  ٭
عبدالرحيم  محمود  نايف   ٭

اخلالدي
تسنيم محمد حسني العلي  ٭

ع���ب���داهلل  ش����م����روخ  رمي   ٭
القحطاني

علياء عباس حسن الصفار  ٭
حمزة حميد محمد العازمي  ٭

ف���اط���م���ة م����ب����ارك ف����ارس   ٭
القحطاني
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الفكر  ع���واد  ن���وري  أمينة   ٭

الظفيري
اميان سعود حمد الصويلح  ٭

س���ارة ع��ب��دال��رس��ول حسني   ٭
بوصخر

الطمار  م��رزوق  مفرح  هبة   ٭
العميرة

نوف ناصر حمران خشمان  ٭
اسراء خليل اسماعيل محمد   ٭

جعفر
عمشة مشعل سعيد املطيري  ٭

حمد علي احمد الكندري  ٭
عنود فالح مجبل الهبيداء  ٭
منيرة محمد فهيد العجمي  ٭

ال���ب���ن���دري زاه�����ي ص��ال��ح   ٭
الظفيري

خلود صباح فرحان العنزي  ٭
تسنيم حسني احمد طالب  ٭

خ��ال��دة ف��ه��د س��ع��ود خالد   ٭
العميرة

فاطمة سالم نصيب البلوشي  ٭
منى خالد ابراهيم الشطي  ٭

مرمي احلميدي شرار املطيري  ٭
العنود شاكر نصار الشريفي  ٭
دالل حمدان عبداهلل املطيري  ٭
عذاري براك سعود العازمي  ٭
مويضي فهد محمد املطيري  ٭

فاطمة احمد سعيد محمد سعيد   ٭
الفيلكاوي

محيميد  ح��م��ود  م���اج���دة   ٭
العتيبي

فاطمة بدر ناصر العربيد  ٭
اس����م����اء م��ح��م��د ج��اس��م   ٭

النويشير
سحر بدر عبد علي فرحان  ٭

عبدالعزيز  محمود  فاطمة   ٭
الصالح

امي����ان ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��ي��م   ٭
عبداللطيف معرفي

رشا محمد فالح املطوطح  ٭
عفاف عبداهلل دبيان مبطي   ٭

الرشيدي
عنود احمد دعيلج اخلشاب  ٭

ع��ه��ود س��ع��د ع��ي��د مخلف   ٭
الرويعي

منيرة ناصر عبداهلل السعيد  ٭
فاطمة علي حسني عبداهلل  ٭

حوراء حاجي خضير حاجية   ٭
محمد

فاطمة ابراهيم عبداهلل عبداهلل   ٭
بوزيد

عبداهلل سالم خليل الرامزي  ٭
اخلميس  داود  محمد  لولوة   ٭

الرقم
اميان جاسم جعفر جاسم  ٭

بدرية مرتضى سيد هاشم سيد   ٭
عيسى محمد رضا

حصة علي عبدالعزيز محمد   ٭
الهديب

زينب عبدالرحمن علي محمد   ٭
تقي

كوثر يوسف عبدالنبي صفر  ٭
احمد حيدر عيسى بوعباس  ٭

بدور عايد ملوح الصليلي  ٭
نورة نبيل كاظم القيرني  ٭

اب������رار ع���ب���داهلل ي��وس��ف   ٭
البراهيم

عمشاء عيد محسن املطيري  ٭

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف عامة

غالية جهاد عايد الشمري  ٭
شاهه كدموس نايف الهاملي  ٭
خامتة محمد حسن الفضلي  ٭

منيرة حويان متلع الديحاني  ٭
لطيفة سميح ذياب يوسف  ٭
اميرة دخيل مانع العنزي  ٭

عذرا حيدر فاحلصيري  ٭
نوف محمد سعد الدوسري  ٭

ع��ب��داهلل م����رداس ع��ب��داهلل   ٭
الشمالي العجمي

منشة علي بريكان العجمي  ٭
خالد سويان فالح الهاجري  ٭

لولوة عيد سند الشمري  ٭
خ���ال���د خ��ل��ي��ل اب���راه���ي���م   ٭

الفيلكاوي
عذاري خالد محمد الرشيد  ٭

وداد صبر كسار العنزي  ٭
م��ح��م��د ح��س��ن ع��ب��دامل��ان��ع   ٭

العجمي
علي احمد السيد علي  ٭

انوار عبدالكرمي جراح ظاهر  ٭
تهاني هادي زياد هادي  ٭

سارة زايد محمد العازمي  ٭
علي غالم علي شريف  ٭

احمد غزاي سليمان احلربي  ٭
نوف سعد صعفك ابوبطن  ٭

خلود توفيق منصور القطان  ٭
راشد محمد راشد الصقيهي  ٭

منصورة عيادة عايد الداموكي   ٭
الرشيدي

ع���ب���داهلل م��ح��م��د م��وس��ى   ٭
اجلويسر

تهاني اياد خضير كرم  ٭
ناصر بدر يعقوب الراشد  ٭

علي نادر سردار علي  ٭
سعود محمد مزعل الشمري  ٭
اماني ابراهيم جواد يعقوب  ٭

فواز فؤاد حبيب بوعليان  ٭
بدرية احمد محمد حسن  ٭
حنان حسن اكبر غريب  ٭

ف��اط��م��ة ع��ل��ي ط��اه��ر محمد   ٭
البغلي

حنان توفيق يوسف العرج  ٭
عامر  غ���ازي  محمد  ح��ن��ان   ٭

احلربي
العنود فهد خلف اخلتالن  ٭

ب��دور ناصر عبداهلل حسن   ٭
احملمد

هيفاء امني عبداهلل العوضي  ٭
م��ش��اع��ل م��ح��م��د م����رزوق   ٭

العازمي

موضي علي جابر حمد  ٭
هديل هادي عباس بلوشي  ٭

صالح  محمد  عبداهلل  دالل   ٭
الصومالي

فوزية مطر خلف الظفيري  ٭
آمال جابر حبيب اخلالدي  ٭

راج��ح  عبداحملسن  عائشة   ٭
العجمي

مرمي خالد جاسم الشرقاوي  ٭
وف������اء ع����ب����داهلل م��ح��م��د   ٭

الطيريجي
فاتن مناحي فالح العتيبي  ٭

حاجي  عبد  محمد  فاطمة   ٭
العوضي

محمد  ع��ب��دال��ه��ادي  معالي   ٭
الشمري

ش��روق محمد ج��واد جمعة   ٭
سلمان

محمد  سالم  ناصر  قيروان   ٭
العنزي

تهاني سعد محمد احلميدي  ٭
اماني حمد سعد العجمي  ٭
تهاني بدر ناصر الدويلة  ٭

بدور شاكر حاجي عبداحلسني   ٭
ماتقي غالب

تهاني مبارك ملفي العازمي  ٭
اس��راء محمد عبداهلل محمد   ٭

املزدي
سليمان  علي  فالح  معالي   ٭

اعويش
معدية بداح متعب العجمي  ٭
هناء بدر ابراهيم الدوسري  ٭

شيماء احمد نوري عطية  ٭
وسمية محمد علي العجمي  ٭

منى محمد جبر املطيري  ٭
قشاط  عثمان  خالد  شيخة   ٭

عمر
نرجس محمد علي غلوم علي  ٭
حسني  م��ب��ارك  محمد  رمي   ٭

العجمي
منى خضر عبداهلل حسن  ٭

عبدالعزيز علي حسن حسني  ٭
ترفة محيسن ظاهر العجمي  ٭

بدرية عيد مطلق املطيري  ٭
نايفة مبارك يعقوب املطيري  ٭

غدير كميخ مفرج العازمي  ٭
مرمي مجيد علي البغلي  ٭

شيخة سالم مطلب العازمي  ٭
اسماء محمد مياح السبيعي  ٭

امل فارس مطلق اجلاسر  ٭
العنود حباب دحيم العتيبي  ٭

سارة علي سعيد بخيت  ٭
وضحة محمد ابداح الهاجري  ٭
جعفر محمد عبداهلل ابراهيم  ٭
مشعل محمد محمد رمضان  ٭

خلود سلطان بخيت البخيت  ٭
ظبية سالم عايض العجمي  ٭

تهاني متعب رحيل الظفيري  ٭
منى سعود ناصر العجمي  ٭

منيرة محمد عبدالعزيز محمد   ٭
العبيد

فجر براك عبداحملسن البناق  ٭
بهيشان  ه��اب��س  م��ش��اع��ل   ٭

املطيري
جواهر صالح محمد العازمي  ٭

سارة بدر سليمان اخلليفة  ٭
معالي زايد مطلق العنزي  ٭
فاطمة حسني علي العطية  ٭

أم�����ل اب���راه���ي���م ع��وي��ض   ٭
البطحاني

فاطمة حمود شعيل الهاجري  ٭
عجايب محمد مطلق املطيري  ٭

سارة نهار عبداهلل املتلقم  ٭
لطيفة محمد حمود الهاجري  ٭
مشاعل علي مطلق الرشيدي  ٭

منية عادل فهد املشعل  ٭
مها سعد ثامر العازمي  ٭

افراح مبارك عبداهلل عويض   ٭
العازمي

سميرة حسني عباس حيدر  ٭
امي�����ان س���ال���م اج��ع��ي��الن   ٭

الدقباسي
احمد  محمد  عبداهلل  امي��ان   ٭

عبدالرحمن
اب��اذراع  تهاني هايف غ��امن   ٭

الظفيري
ياسمني شطيط عايد الذايدي   ٭

العنزي
منى ناصر مجبل العازمي  ٭

رجعة غثوان راشد املطيري  ٭
نوف فارس مهنا الرشيدي  ٭

رجب  رم��ض��ان  محمد  رقية   ٭
حسني

هديل نبيل صادق حسن  ٭
ن����ورة ف���الح ن��اص��ر ف��الح   ٭

الهاجري
بدرية كتاب رهيف العجمي  ٭

معالي محسن فريج املطيري  ٭
اح��م��د ج����واد أب��وال��ق��اس��م   ٭

عبدالرسول
مها نايف كرمييس املطيري  ٭

تهاني صالح محارب اجلسار  ٭
نوير سعد سالم الشمري  ٭
نائلة علي جدعان العنزي  ٭

هيا محمد سليمان الصريخ  ٭
صبيحة عبدالكرمي عبدالواحد   ٭

مهدي
امل خالد محمد احلسيني  ٭

زينب عبداهلل غلوم حاجي علي   ٭
غضنفري

نورة احمد مبارك البغدادي  ٭
فاطمة لفا الفي املطيري  ٭
دانة عبداهلل محمد ايود  ٭
رمي برجس بدر املطيري  ٭

اميان عيسى رجب العابدين  ٭
ص��ق��ع��ب ن���اص���ر ع��ب��داهلل   ٭

الصقعبي
ن����وال ع��ب��دال��ه��ادي محمد   ٭

العجمي
غ����زي����ل ع����اي����ض م��س��ف��ر   ٭

الدوسري
هيا محمد عبدالرحمن عايد   ٭

العتيبي

افراح جمال محمد احلواج  ٭
منى مطر مداد نقا العازمي  ٭

انوار مبارك عيد بن صويلح   ٭
العازمي

سليمان  خ��ل��ي��ف  ف��ي��ص��ل   ٭
الشمري

افراح حسني مانع العجمي  ٭
منيرة مطر خالد املطيري  ٭
مها راشد شديد الصنيدح  ٭

سناء بندر ضيف اهلل عامر   ٭
العتيبي

ف��اط��م��ة ح���م���دان معطش   ٭
العنزي

لطيفة راشد هزاع العجمي  ٭
مها علي سعود الرشيدي  ٭

ش���ري���ف���ة ن������زال م��ن��ي��خ��ر   ٭
الديحاني

حنان رشيد محمد املطيري  ٭
ب���دور م��ب��ارك ع��ب��دال��ه��ادي   ٭

العجمي
س��ام��ي��ة خ��وي��ل��د ع��ب��داهلل   ٭

الصليلي
ب���دري���ة ص���ال���ح م����رزوق   ٭

الرشيدي
سكينة عدنان موسى احلداد  ٭

بدرية عيد ندى الرشيدي  ٭
انتصار احمد علي تقي  ٭

امينة حبيب مبرد الفضلي  ٭
افراح جمال محمد املهنا  ٭

فاطمة رشيد علي الرشيد  ٭
أم����ل م��ح��م��د ع��ب��دال��غ��ن��ي   ٭

عبدالكرمي
ع�������ذاري راض������ي ح��م��ود   ٭

الظفيري
لطيفة عبداهلل نصيب مبارك   ٭

احلنيف
لطيفة عطا اهلل املطيري  ٭

فيصل سالم عيادة العازمي  ٭
ان���ت���ص���ار س��ي��ف ح��م��ران   ٭

خشمان
اب���������رار م���ح���م���د ح��س��ني   ٭

العبدالرحمن
منى حمدان مبارك العازمي  ٭

موضي مفلح سعود العازمي  ٭
نواف رمضان علي دشتي  ٭

مشاعل سعد فالح الرشيدي  ٭
حصة جاسم عبداهلل حسن   ٭

بن زيد
جاسم  عبداللطيف  م���رمي   ٭

الوهيب
اميان يعقوب يوسف جمال   ٭

محمد
فجر حسني محمد الغريب  ٭

أبا  حنان محمد علي صالح   ٭
اخليل

ع��ائ��ش��ة ع���ب���داهلل محمد   ٭
اليحيى

حياة ناجي علي ناجي  ٭
رمي عايد محمد العنزي  ٭

مرمي عبداحملسن محمد املري  ٭
سامية حسن سالم العازمي  ٭

هنادي عبداهلل حماد العجمي  ٭
لطيفة سليمان عبداهلل سليمان   ٭

احلبيب
نورة صنهات هالل الديحاني  ٭
اجلازي مبارك فهيد احلجرف  ٭

مرمي ابراهيم محمد علي  ٭
نفود مجبل عوض القحص  ٭

اب��راه��ي��م سليمان  س����ارة   ٭
العساكر

اسد  محمود  اح��م��د  فاطمة   ٭
حسني

حنان طالق رشيد الرشيدي  ٭
عبير عوض عواض املطيري  ٭

ل��ط��ي��ف��ة ح��س��ني اب��راه��ي��م   ٭
الكندري

منال محمد غالب الدوسري  ٭
منى علي طعمة العنزي  ٭

اماني محمد صالح احلربي  ٭
ف��اط��م��ة ف���اه���د ش����وردي   ٭

الهاجري
اسماء ظاهر غرير العدواني  ٭

مها فهد ناصر الهاجري  ٭
حنان محمد هداج املطيري  ٭

ضحى رياض سليمان احلمد  ٭
ان���وار ع��ب��دال��وه��اب عباس   ٭

عبداهلل
شعاع فهد ثويني شبيب  ٭

هنادي يوسف يعقوب السيد   ٭
الرفاعي

رهام ناصر رميح الرميح  ٭
مشاعل حمد عوض املطيري  ٭
خزنة موهج حامد الشالحي  ٭

رمي دغيليب زايد املطيري  ٭
سارة سعد جريوي احليان  ٭
سارة عبداهلل صقر الصقر  ٭

مراحب حبيب بندر اجلمهور   ٭
املطيري

اميان عبداهلل حسن القالف  ٭
ن����وف زع����ل ع��ب��داحمل��س��ن   ٭

العصيمي
زينب احمد علي اجلدي  ٭

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن   ٭
البناي

منى الفي مجبل البريعصي  ٭
فاطمة هاني عبدالرضا محمد   ٭

جمعة
سلمى فالح مسلم العازمي  ٭

ن����ورة رج����ا ع��ب��دال��ه��ادي   ٭
الهاجري

منى عبداهلل حمود العفاسي  ٭
الكهيدي  آمنة عبداهلل عيادة   ٭

العنزي
فاطمة سالم حسن حسني آل   ٭

هيد
نورة علي محمد الرشيدي  ٭

جوزا مطلق سمرة املطيري  ٭
مها خالد عبدالرحمن عبداهلل  ٭
عبير مرشد الدسم الرشيدي  ٭

نادية فهد فالح العتيبي  ٭
منيرة يعقوب خالد العواد  ٭

ي���وس���ف م��ح��م��د ص��ال��ح   ٭
الدوسري

مها عبداهلل حمد احمليميد  ٭
فاطمة كامل جعفر بوخمسني  ٭
شيخة سطام مجحم املطيري  ٭

ش���ري���ف���ة م��ح��م��د اح��م��د   ٭
احلسينان

حسني علي محمد العازمي  ٭
سارة عيسى مصطفى جمال  ٭

منصور  سعد  احمد  ن��ورة   ٭
املنصور

جواهر حمود ميس الشمري  ٭
امل حمود سالم املطيري  ٭

عبداهلل  عبدالعزيز  العنود   ٭
عبداللطيف احلسن

حنان ضيف اهلل عوض عياد   ٭
املطيري

شروق محمد احمد البالول  ٭
فاطمة ملفي عوض الرشيدي  ٭

فجر خلف سعيد اخللفان  ٭
مناهل مساعد حمد املاص  ٭

بدور احمد عبدالرضا سليم  ٭
هبة عيسى ياسني االنصاري  ٭
شريفة مران رجيبان احلربي  ٭
عفاف خنيفر عبيد الرشيدي  ٭

شيماء شعبان محمد حسني   ٭
بهزاد

وفاء جاسم ابراهيم الهولي  ٭
غزوة حمود زويد العتيبي  ٭

سلطانة حمود زويد العتيبي  ٭
اميان فيصل قراش العتيبي  ٭
عبير حسني محمد اخلارجي  ٭

حصة فهيد غمالس اخلرينج   ٭
الرشيدي

اميان حسني علي احلداد  ٭
فاطمة امني محمد الصقر  ٭

ع��ب��ي��ر م��ح��م��د س��ع��د سند   ٭
الرشيدي

م�����رمي ف����ري����ان ش���ام���ان   ٭
الغضوري

منيرة مشعل فريح الفريح  ٭
شريفة هادي الديحاني  ٭

 ٭ ب���������دور ع����ي����د م��ص��ل��ح 
املطيري

غدير يوسف احمد علي  ٭
نور هاشم احمد الغربللي  ٭

فاطمة حمد عثمان القليش  ٭
خليفة  عبدالرضا  ع���ذاري   ٭

عرب
منيرة جاسم محمد الهجرس  ٭

مها محمد كميخ الرشيدي  ٭
هيا محمد سعيد العتيبي  ٭

فاطمة حسني سطم العنزي  ٭
مراحب خميس عواد العازمي  ٭
احم��د  عبداجللي��ل  فاطم��ة   ٭

احملمود
س���ع���اد ع���وي���ض م��ح��ارب   ٭

املطيري
غالي��ة عبدالرحم��ن سع��ود   ٭

العجمي
عذاري سعد زنيفر العازمي  ٭

وضحة محمد حمد املري  ٭
الشمالي  معالي سعد محمد   ٭

العازمي
امل جمعان صعفك املطيري  ٭
اماني فالح حوفان الرشيدي  ٭
يوسف جبير لباد الظفيري  ٭
امينة جاسم حمد احلساوي  ٭
سعاد سعود عجاج املطيري  ٭
اماني احمد صالح بوغيس  ٭

هدى عمر صالح العسعوسي  ٭
منى خلف عاتي الشمري  ٭
ليلى غلوم محمد كندري  ٭

بدور سعود دخيل العنزي  ٭
وفاء سهو حمدان املطيري  ٭
هيا عايض ناصر الشباك  ٭

فاطمة زيد كميخ الشريعان  ٭
عبداهلل حسني علي العبيدلي  ٭

عذاري احمد مسلم اسيري  ٭
مرمي فرحان نافع العنزي  ٭

فهيد  عبداهلل  نهار  موضي   ٭
املتلقم

خ���دي���ج���ة م��ح��م��د ك��م��ي��خ   ٭
الرشيدي

جنود عوفي مجبل البذالي  ٭
عزيزة عباس حسني دشتي  ٭
بدرية حمود حجي املطيري  ٭

رشيد  فالح  عبداهلل  سماح   ٭
احلجيالن

مرمي ناجي منيع اهلل البغيلي   ٭
الرشيدي

دليل حجي مجبل الرشيدي  ٭
مرمي راضي الفي العازمي  ٭

مشاعل عبداهلل حسني محمد  ٭
ب��ش��اي��ر س��ل��ي��م ع��ب��داهلل   ٭

احلليبي
تهاني سعود عبداهلل دهش   ٭

العتيبي
هديل عبدي هذال املطرود  ٭

انفال فوزي عبدالعزيز معتوق   ٭
العسالوي

نوف شباب غريب السعيدي  ٭
مشعل علي صغير العنزي  ٭

شيماء جاسم محمد اجلعفر  ٭
نورة خالد فهد الطويل  ٭

فاطمة محمد ناصر العجمي  ٭
فاطمة محمد عباس كرم  ٭

ف��اط��م��ة احل��م��ي��دي برغش   ٭
الظفيري

ده��ش محسن  دهيش  منال   ٭
العازمي

الفدغم  داود  عطية  فاطمة   ٭
الفضلي

اميان عبداهلل راشد احمد  ٭
شعفة فراج ناهض العجمي  ٭

منى عبيد اهلل امشوهر عبيد   ٭
اهلل احلريجي

مشاعل دغمي دابي املطيري  ٭
خلود احسان نهار الشمري  ٭
سارة مطلق هالل اخليوطي  ٭

م����اج����دة م��ف��ل��ح ن��ومي��ي   ٭
الرشيدي

تهاني علي سالم املرجتي  ٭
فاطمة محمد مصطفى حسن  ٭

مها علي شنان العنزي  ٭

فهيدة نافع مفلح الشمري  ٭
خديجة احمد غلوم اشكناني  ٭

شيماء عبدالرحمن شمس الدين   ٭
محمد صالح

خلود سعود محسن العجمي  ٭
استقالل عوض شافي عويضة   ٭

العجمي
عبير خالد مرزوق العازمي  ٭
مرمي محمد محمود اخلالدي  ٭
غصون منير ثامر العتيبي  ٭
فاطمة هادي عيد العازمي  ٭

الدانة سعيد محمد العجمي  ٭
القويضي  مرمي نايف محمد   ٭

العازمي
بتول عبداحملسن علي التحو  ٭

هناء فهد صالح اجليماز  ٭
مشاعل بداح شافي املطيري  ٭
سارة راضي ساير سيحان  ٭

انوار عبداهلل ابراهيم الشطي  ٭
عنود فرحان بستان عبار  ٭

تهاني مجبل عبداهلل سليمان  ٭
زمزم بدر جابر القالف  ٭

ع��ائ��ش��ة ح��س��ن اب��راه��ي��م   ٭
الساعي

بدور ابراهيم حسني العطار  ٭
خ��دي��ج��ة ع���ب���اس محمد   ٭

البصري
دليل الفي زيد املطيري  ٭

م���ن���ال ح���س���ن م��ص��ط��ف��ى   ٭
الكندري

ه��ن��اء ف��ه��ي��د ع��ب��دال��ه��ادي   ٭
العجمي

اميرة جمال محمد الكندري  ٭
منال عبداهلل محمد احلماد  ٭

م��ن��ى ح��س��ن ع��ل��ي محمد   ٭
كندري

اميان سعد سالم النغيمش  ٭
منيرة ناصر مفرج الدوسري  ٭
امل عبدالعزيز وادي العنزي  ٭
فاطمة عبداهلل علي عبداهلل  ٭
شيخة مطلق راشد املطيري  ٭

ب��ادي  عبير ع��ب��داهلل ه��الل   ٭
الصواغ

منال بادي محمد العتيبي  ٭
آمال سعد خلف الفضلي  ٭
سهام سالم عيد العازمي  ٭

ه��ن��ادي ي��ح��ي��ى اك��دمي��ي��س   ٭
املطيري

اسماء عبدالوهاب حمد صالح   ٭
اجليران

رشا احمد راشد الرقدان  ٭
عيدة زيد جاسم محمد  ٭

منيرة يعقوب يوسف املطوع  ٭
تهاني منور دواس املطيري  ٭

تهاني رجعان مطلق الداهوم  ٭
سندة فهد فالح الرشيدي  ٭

فتوح عباس حسني شموه  ٭
نوف حسني علي زويد  ٭

صفاء خير اهلل محمد عرادة  ٭
محمد جاسم عبداهلل الدمخي  ٭

فاطمة احمد محمد الشراح  ٭
اميرة رحيل بهلول الظفيري  ٭

م��وض��ي ع���وض ط��اح��وس   ٭
العتيبي

يعقوب  بنيامني  نائل  ن��دى   ٭
غريب

حصة محمد عبداهلل العجمي  ٭
سهام غالب محمد احلربي  ٭

مها فهد جهار العدواني  ٭
ع��ائ��ش��ة احل��م��ي��دي رج���اء   ٭

صطام
محسن  علي  فليح  تهاني   ٭

العازمي
العنود علي صالح الرشيدي  ٭
العنود سالم محمد العجمي  ٭

عذاري حمد زيد راكب  ٭
معصومة عيسى حسني حاجية   ٭

علي
خميس  حاكم  علي  ع���ذاري   ٭

محمد
انوار محمد ابجاد الشامي  ٭
رمي مزيد مناحي املطيري  ٭

طالب  عبداهلل  عباس  رقية   ٭
بخش

غ��دي��ر اس��م��اع��ي��ل فيصل   ٭
اخلالدي

بدور رحيل غريب املهندي  ٭
غالية مثيب حويد املطيري  ٭

محمد  عبداهلل  ابراهيم  آالء   ٭
صفر

عزيزة فياض ساير العنزي  ٭
وفية عايد عوض الرشيدي  ٭

تهاني رشيد سلطان العنزي  ٭
عبداحملسن  مطلق  ابتهال   ٭

العتيبي
آمنة سعيد سعود الرشيدي  ٭

ش���ي���م���اء ف���ي���ص���ل ف��ه��د   ٭
العبداجلادر

م���رمي ع��ب��دال��رح��م��ن جابر   ٭
حميدي

خالد مناحي خالد عيد  ٭
ان��ت��ص��ار ي��وس��ف بهلول   ٭

الشمري
مرمي راشد راشد املذن  ٭

بشاير محمد ناصر العازمي  ٭
حسني  اس��م��اع��ي��ل  لطيفة   ٭

احلداد
نوف عبداهلل حمد العجمي  ٭

نوف محمد عبدالعظيم محمد   ٭
االربش

فاطمة علي حسن الريس  ٭
جواهر سعود راشد العازمي  ٭

اميان خالد زين املطيري  ٭
انتصار فهيد مسفر العجمي  ٭

عبداهلل  احمد  محمد  م��رمي   ٭
احلمر

حليمة حسن احمد االنصاري  ٭
الدين عبدالرحمن  مرمي عماد   ٭

البغادة
ت��ه��ان��ي رج���ع���ان شبيب   ٭

بوحقطة
حليمة عباس حسني شرف  ٭

رمي مبارك سالم سليم  ٭

طالل ناصر علي بن بحلق  ٭
ان����ف����ال ي����وس����ف ح��س��ن   ٭

العبدالرحمن
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بدرية علي عباس رضا  ٭
خزنة عبداهلل غازي املطيري  ٭

نوال جبار عباس  ٭
منى عبداهلل جاسم  ٭

افراح عبداهلل محمد عيسى   ٭
احلمادي

فاطمة علي دغش املطيري  ٭
فهد علي ساري املطيري  ٭

وض���ح���ة رب���ي���ح ج����اراهلل   ٭
العجمي

بدرية عبداهلل عبداحلافظ  ٭
حليمة حسني جنيب يحيى  ٭

عائشة مبارك سليم العتيبي  ٭
سامية طلق سحاب العتيبي  ٭
منيرة جاسم محمد الشراح  ٭

سارة سعد عبداهلل الدوسري  ٭
مها مسفر عبدالرحمن فيحان  ٭
نوير حجب ماطر العصيمي  ٭
صباح محمد مخلف العنزي  ٭
جميلة هادي مطلق العازمي  ٭
حياة عبداهلل محمد حسني  ٭

بنا محمد منصور السبيعي  ٭
هناء جفات مطير اخلالدي  ٭

م���ض���اوي س��ع��د ال��ه��ذي��ل��ي   ٭
الدوسري

هيا مزيد ماشع املطيري  ٭
اميان علي خزام القصير  ٭

آمنة محمد صغير العنزي  ٭
شيمة جبيل بدر الدوسري  ٭

فوزية محمد حسن رضا  ٭
شيخة مسلم سعران الدماج  ٭
عفاف راضي سعد العازمي  ٭

مهيدة سعد العتيبي  ٭
خزنة علي فالح العنزي  ٭

خلود محمد علي الدوسري  ٭
رواء مصطفى هاشم  ٭

جازا علي تركي الهاجري  ٭
عهود احمد عامر العامر  ٭

عبير مساعد خالد الدوسري  ٭
م��ن��ى ف����الح ن���اص���ر ف��ال��ح   ٭

العازمي
أمل عبداهلل علي العنزي  ٭

لطيفة ناصر مهنا العنزي  ٭
اسماء محمد علي سالم  ٭

قادة محمد ابراهيم البحراني  ٭
شعاع سليمان مزعل العنزي  ٭

س����ارة ع���ب���داهلل غليفص   ٭
السبيعي

وض��ح��اء ح��م��دان معيتش   ٭
املطيري

خلود سعد سعود العتيبي  ٭
هيا راشد عبدالكرمي علي  ٭

نادية جاسم محمد الهاجري  ٭
ع��ام��ر ع��ب��دال��ه��ادي مسعود   ٭

الهمالن
هدية خلف سعود الرشيدي  ٭

ع����ذاري م��ن��ص��ور سليمان   ٭
الصالح

مشاعل صقر علي حسن  ٭
سعاد مجبل سعد الشمري  ٭

ان���ت���ص���ار ج��ح��ي��ل طعمة   ٭
اخلالدي

مرزوقة عواد سعود الشمري  ٭
هيا محمد عبداهلل القحطاني  ٭

شيخة دليم غزاي املطيري  ٭
وس��م��ي��ة م���رض���ي ع��وض   ٭

العازمي
خ��ول��ة ع��ب��داهلل زي���د نافع   ٭

العليان
وضحة محمد فراج العجمي  ٭

خيرية صغير رجا الرشيدي  ٭
شيماء علي احمد حجي  ٭

أمل جاسم محمود الشطي  ٭
نادية عبيد جابر العجمي  ٭
عهود سليمان علي حيدر  ٭

رسمية جابر حسون هداد  ٭
املتني  حسني  فهيد  سلمى   ٭

العجمي
غالية منصور حمود العجمي  ٭

بدرية جابر علي املري  ٭
ع��ائ��ش��ة ع����وض مشحن   ٭

العنزي
عايدة حمد راضي العميرة  ٭
تهاني ناصر نشاط صقر  ٭

مرمي جاسم محمد مراد  ٭
صطام مطلق محمد الدويش  ٭
منيرة ناصر سليمان الفرج  ٭
جميلة علي تركي الهاجري  ٭

ت��ه��ان��ي ع��اي��ض اب��راه��ي��م   ٭
املطيري

جازة محمد علي الهاجري  ٭
الشباك  وف��اء عايض ناصر   ٭

الرشيدي
احالم راشد ضايف راضي  ٭

محمد عبداهلل محمد بوخرما  ٭
عيسى  عاشور  جمال  كوثر   ٭

عاشور
اف������راح ح�����واس ن��خ��ي��الن   ٭

الفضلي
ف��اط��م��ة ع���ب���داهلل مطلق   ٭

املطيري
منال محمد زيد العدواني  ٭

بدرية مطلق مزعل العازمي  ٭
وضحة بريكان علي العجمي  ٭

غ��دي��ر ع��ب��دال��رض��ا يعقوب   ٭
جراغ

رمي مطلق عقاب املطيري  ٭
عبداحلسني  خليل  ع��ه��ود   ٭

بوشهري
رفعة هادي عثمان الهاجري  ٭

امينة بدر نايف خليف  ٭
مشاعل عيد رجاء العازمي  ٭

نوال قاصد محمد مزيد  ٭
ف��اط��م��ة ع���اي���ض ع���واض   ٭

املطيري
نوال غنيم غزاي املطيري  ٭

نورة حسني علي عرب  ٭

وفاء طالب مزيد السواعي  ٭
علي  عبداهلل  احمد  حليمة   ٭

اسماعيل
فاطمة عادل ابراهيم محمد  ٭

نوف كنعان محمد العتيبي  ٭
دانة خالد صالح احلشاش  ٭
ملياء مساعد غدير القديري  ٭

 ٭ ش�����ذى ح���ب���ي���ب خ����الوي 
الفضلي

بدور مانع سالم العجمي  ٭
جاسم سلطان حسن العريان  ٭

المعاهد المختلفة - كادر عام - 
وظائف عامة

خلدة عياد مفظي الظفيري  ٭
شريفة يوسف احمد عبداهلل   ٭

عبدالرحمن
محمد حسن احمد املصيليخ  ٭
فهد محمد ابراهيم اسماعيل  ٭

سعاد محمد عبداهلل مسيح   ٭
الكندري

هديل جواد علي سلطان  ٭
فضاء عرهان مناحي السهلي  ٭

بدر ابراهيم خليل الدريع  ٭
بشار حسن كرم الشطي  ٭
جاسم محمد ايوب سند  ٭

سارة راشد شريان اللوغاني  ٭
وض��ح��ة ح��س��ني اب��راه��ي��م   ٭

اجلاسم
منال محمد حمود الديحاني  ٭

عذاري ابراهيم خليل السعيد  ٭
كفاية محمد فتلي اشكناني  ٭

هاجر بديع احمد العجيل  ٭
سمية عبداملعني سفاف  ٭

دالل عبدالوهاب مساعد احمد   ٭
اجلزاف

موضي عدنان عبداهلل فرحان   ٭
الصريعي

هاني محمد حسني بومجداد  ٭
محمد حسني  رمضان  كوثر   ٭

دشتي
لبنى سليمان علي الشطي  ٭

عبدالرحمن  خالد  ع��ب��داهلل   ٭
البراك

آالء عادل علي الكندري  ٭
ش��ي��خ��ة ج���اس���م م��س��اع��د   ٭

اخلميس
فاطمة عبداهلل محمد الرومي  ٭
محمد ابراهيم ناصر التميمي  ٭

حسني  عبداحلميد  ش��ط��ي   ٭
الشطي

اميان سعد عبدالوهاب سعد   ٭
الصالح

انوار جاسم محمد احلسيني  ٭
معالي محمد علي الشارخ  ٭
بيبي محمد علي اخلرس  ٭

ن���ورة ف���راج م��ش��رع خلف   ٭
السبيعي

سارة محمد جاسم محمد علي   ٭
الصايغ

حوراء جعفر يوسف الغريب  ٭
حنني حسن علي كرم محمد   ٭

علي
سارة عبدالفتاح محمد شالل   ٭

الشالل
سندس عبداهلل عباس محمد  ٭
نوال سليمان حمد بوجروة  ٭
ابتهال طاهر يوسف طاهر  ٭

ياسمني عبداهلل سعد محمد   ٭
السعد

سليمان عادل يعقوب يوسف   ٭
العبيدان

منى نعمان علي املتروك  ٭
دالل عبدالعزيز محمد املهنا  ٭

رحاب يوسف مبارك الدليمي  ٭
حبيب  طاهر  عدنان  فاطمة   ٭

بوفتني
اميان حسني اسماعيل حيدر  ٭

اميان عبدالرضا محمد علي   ٭
بوفتني

هيا مجلي مجرن مقرون  ٭
عليا علي سالم احلمر  ٭

محمد  حاجي  محمد  ط��ارق   ٭
علي

عبداهلل زايد دواس العجمي  ٭
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ح��رف سند   ٭

الهاجري
حسني راشد عبداهلل املطيري  ٭

فارس عياد عايد العنزي  ٭
مبارك محمد حرفان الهاجري  ٭
عذاري علي صالح املشيطي  ٭

بدر فهد حمد املطيري  ٭
احلمضان  ناصر  سعد  علي   ٭

العتيبي
ابراهيم فهد حراس الديحاني  ٭

علي عدنان محمد الصالح  ٭
شمايل محمد خليل القطان  ٭

بدور حسني علي القالف  ٭
مها محمد ضيف اهلل احلقان   ٭

العازمي
اماني حسني علي كرم  ٭

سامية عواد مطلق املرجتى  ٭
هيام قطيم خريص املطيري  ٭
اسامة فالح حمدان العدواني  ٭

جمانة عبداهلل محمد مكي  ٭
ف��اط��م��ة ع��م��ر ع��ب��دال��وه��اب   ٭

املعيلي
ال���ب���ن���دري م��ح��م��د سيف   ٭

العجمي
وداد راضي حسني املزيد  ٭

زينب عباس حمزة احمدي  ٭
مرمي جواد حسني الصراف  ٭

كلثوم ماجد عبدالرحمن محمد   ٭
املشري

منال حبيب عبداهلل عبدالعالي   ٭
املطيري

بدور طالب عبداهلل سيد يوسف   ٭
الهاشم

الخدمات األخرى - كادر عام - 
وظائف عامة

ب����ش����رى ع���ب���داحل���اف���ظ   ٭
عبداحلسني

ف���اط���م���ة ح���س���ني ي��وس��ف   ٭
املرهون

االء فيصل سعود املقهوي  ٭
فيصل خليف سعود عواد  ٭

خولة عبدالعزيز عبداملجيد   ٭
حسن

عبدالرحمن  م��ؤي��د  اب����رار   ٭
املشري

مها راشد علقم العنزي  ٭
مني صابر حامت صيهود  ٭
منيرة عبداهلل العتيبي  ٭

حميدة عبيد مقحم العنزي  ٭
لطيفة حسن سلمان املري  ٭

عواطف محمد سند جعيالن  ٭
سوزان شريدة الشريدة  ٭

طفلة محمد ناصر العجمي  ٭
دانة سفر خالد الهاجري  ٭

هبة سعود احمد العصفور  ٭
مها سلمان مبارك اخلرينج  ٭
سارة رباح هايف اجلميلي  ٭

سعاد ندا بداي املطيري  ٭
دالل غزاي زبار امليموني  ٭

نورة محمد بطي احلريبي  ٭
منيرة محيل محمد الصالل  ٭

مها خالد سعود العنزي  ٭
خ��ل��ود س��ل��ي��م��ان ع��ب��داهلل   ٭

اجلطيلي
مها حسن محمد الراشد  ٭

اميان صباح علي البلوشي  ٭
عبداهلل سالم محمد العجمي  ٭

عبيد صبر شنات الشمري  ٭
ب��ش��اي��ر اس��م��اع��ي��ل شاهني   ٭

الدشتي
دالل دخيل جاسم الدخيل  ٭

ان��ت��ص��ار مم���دوح مسهوج   ٭
العنزي

عهود شنان عايد عساف  ٭
عبداهلل شباب سعد الهاجري  ٭

فاطمة باتل فهد محمد  ٭
اب��راه��ي��م م��ح��م��د اب��راه��ي��م   ٭

العطار
منى موسى فالح الرشيدي  ٭

تهاني غزاي سعد علي  ٭
خلود ضامر سعد الضامر  ٭
عبداهلل ندا متعب احلربي  ٭

عهود مبارك مطلق السعيد  ٭
مشاعل فايز صالح املسباح  ٭
عهود سالم مانع الدوسري  ٭
نوف احمد نومان الزهاميل  ٭
ميسون جواد ابراهيم البنا  ٭
عمشاء راشد سالم العتيبي  ٭

م������رمي ح���س���ن ع���ب���داهلل   ٭
املنصوري

ه���ن���ادي ع��ب��دال��ك��رمي ب��در   ٭
الشبلي

ج���م���اري ش��ال��ح م��ح��م��اس   ٭
العتيبي

أمل حسني سلمان سلطان  ٭
مرمي حمد مسعود قماد املري  ٭

مرمي عيسى علي املناصير  ٭
سعود محمد عبدالرزاق جنم  ٭
مشاعل كميخ عبداهلل محمد  ٭
جراح صالح خلف الشمري  ٭

داود سليمان علي محمد  ٭
محمد هادي خلف محارب  ٭

بدور حمود مرزوق املطيري  ٭
عبير نقاء سعد الشالحي  ٭
تهاني أنور احمد الشمري  ٭
امال جاسم صجم الشمري  ٭
احمد سعد فالح الرشيدي  ٭

منيرة مسعد فالح املطيري  ٭
م��ش��ال��ع ض���ي���دان محمد   ٭

املطيري
عنود فياض مران احلربي  ٭

ش��ري��ف��ة ف��ه��ي��د ص��ف��ران   ٭
الرشيدي

دالل عماش عماش املطيري  ٭
ابرار موسى جمعة العابدين  ٭

نوف سعود علي العامر  ٭
غالية سيف ابراهيم العتيبي  ٭

س�����راج خ���رص���ان س��ع��ود   ٭
العجمي

هنادي نايف طاهر الشمري  ٭
منيرة عوض عبداهلل عوض   ٭

سالم
حصة م��ان��ع ع��ب��داهلل ن��داء   ٭

العجمي
حسن  ج��اب��ر  سمير  أوراد   ٭

عبدالرزاق
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن   ٭

عبداهلل التركي
غصون حمد عبداهلل العزاز  ٭

وف���اء س��ي��د ش��م��س السيد   ٭
الفاضل

آالء ع��ب��داهلل ج���واد محمد   ٭
الصايغ

عبداهلل  عبدالكرمي  زي��ن��ب   ٭
الشمالي

مها مزعل باهج النومس  ٭
نورة عادل محمد الزنكي  ٭

علي  فيصل سليمان  س��ارة   ٭
املهيني

عذاري عبداألمير طاهر احمد   ٭
بوحمد

مال  ياسني  عبدالرحمن  منى   ٭
محمد العلي

أنوار عبداهلل يعقوب يوسف   ٭
الثويني

سارة رضا حسني دشتي  ٭
ناصر  محمد  حبيب  محمد   ٭

بوعباس
افراح سيف زيد الهاجري  ٭

شافي  سعيد  ع��ب��داهلل  مها   ٭
الهاجري

حبيب  محمد  سيف  فاطمة   ٭
احلبيب

رح�����اب م��ح��م��د م��ح��م��اس   ٭
العتيبي

أسماء أحمد نايف عويهان  ٭
فاطمة شاكر محمود مهدي  ٭

فاطمة عبدالعزيز علي مسلم   ٭
البقية ص20املسلم
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ع��ال��ي��ة م���ت���روك ج��ي��ران   ٭

الرشيدي
منى عايض سالم الرشيدي  ٭

رمي ع��ب��ي��د ش��ج��اع راش���د   ٭
املطيري

ام���ل م��ح��م��د ده����ام زوم���ان   ٭
الشمري

رياض األطفال - كادر عام - 
وظائف عامة

رمي عايد سعد اجلويخ  ٭
امل محمد عبدالهادي العيد  ٭

غ���زي���ل م��س��ع��ود دم��ش��ق   ٭
العجمي

شيخة غازي مناحي جدي  ٭
مرمي سعد سالم العجمي  ٭

عيدة رجعان الدباغ العازمي  ٭
نورة عيد سالم العازمي  ٭

ابتسام فراج مجبل الدملاني  ٭
هدى زيد حربي السعيدي  ٭
شعاع بادي بداي املطيري  ٭

م��ن��ي��رة م������رزوق ح��م��ود   ٭
العازمي

منيرة حمد عبداهلل العجمي  ٭
سهى خلف حسن الدسيم  ٭

خلود جمال جاسم اجلميعي  ٭
هبة محمد مجبل حطاب  ٭

اميان مهدي نزال الهرشاني  ٭

خدمات التعليم العام - كادر عام - 
وظائف عامة

بدرية يوسف الوشمي  ٭
عبير ن��ه��ار ع��ب��داهلل سالم   ٭

السبيعي
بشائر نايف عبداهلل موسم   ٭

الديحاني
جمعان  متعب  م��ب��ارك  فهد   ٭

اخلرينج
خديجة احمد محمد التحو  ٭

س����ارة اح��م��د ع��ل��ي حسني   ٭
الصواغ

منيرة حميدي شوردي محمد   ٭
املطيري

خالد منصور مطلق مبارك ابركة   ٭
اجلنوبي

سمير  غ��ال��ب  محسن  منى   ٭
الرشيدي

يحيى بدر مبارك فالح امليع  ٭
أبرار اسماعيل جعفر غلوم   ٭

جعفر
عبداهلل عبدالعزيز خلف مال   ٭

اهلل
جاسم توفيق جاسم الصفار  ٭

علي غنيم علي الزعبي  ٭

الدرجة الرابعة
خدمات التعليم العام - كادر عام 

- وظائف عامة

ه���ن���وف ع���وي���د ع��ب��ي��س��ان   ٭
احلربي

العنود نادر قراش العتيبي  ٭
مها عبداهلل سعود الدوسري  ٭

اسماء بالل نايف هندال  ٭
ان��وار حابس فاضل مرضي   ٭

املطيري
عائشة سعد مبارك العجمي  ٭
دالل صالح مصلح الرشيدي  ٭

نورا عنيزان فهاد العجمي  ٭
ص��ال��ح ب��ط��ي مجبل ع��واد   ٭

العازمي
ن�����وال س���ع���ود خ��ش��ي��ب��ان   ٭

السهلي
بشاير محمد عبداهلل محمد   ٭

املجالد
مها سعود شعيل العتيبي  ٭

طالب  محمد  عسيم  ع��ي��دة   ٭
ذهيبان

سعد  ابنيان  عبداهلل  رقية   ٭
املويزري

منيرة سهل عايض العتيبي  ٭
خيرية خالد محمد بندر  ٭

اي����الف س��ل��ي��م��ان ع��ب��داهلل   ٭
احلويل

س��ارة راش��د مسعود محمد   ٭
الهاجري

رسما عبداهلل حمد املري  ٭
ام����ام����ة ع����ب����داهلل رج���ب   ٭

الفيلكاوي
هاجر فالح عبداهلل اسماعيل   ٭

االحمد
وض���ح���ة ح���م���دي مطلق   ٭

املطيري
بشاير حسن دغيمان فدغم   ٭

املطيري
نوال عيد جخيدم العازمي  ٭

معالي غنام علي املطيري  ٭
سعاد مهلي مسير الشمري  ٭

شعيب  محمد  علي  محمد   ٭
العلي

تهاني محمد زيد املسيلم  ٭
صالح محمد حمد مشعل  ٭
احمد كاظم محمد اجلمعة  ٭

ط������ارق م��ح��م��د ع���ب���داهلل   ٭
االنصاري

اسراء محمد ناصر الصايغ  ٭
م��ص��ط��ف��ى م��ؤم��ن عيسى   ٭

احلداد
مرمي جاسم محمد العلي  ٭

ترفة محمد سالم الدوسري  ٭
ي���وس���ف خ���ال���د ع��ي��س��ى   ٭

الفيلكاوي
دالل حمد دغمان العازمي  ٭

منى حسني علي العسعوسي  ٭
عبداهلل مبارك شوميي الدبوس   ٭

العازمي
ع��ب��داهلل ي��وس��ف ع��ب��داهلل   ٭

حسني
مستورة الهيلم فهد املطيري  ٭

هدى عبدالوهاب حبيب عباس   ٭
حسني

سعود محمد صالح املطيري  ٭
عذاري احمد محمد علي خان  ٭

خالد محمد فجري العجمي  ٭
عبداهلل  سيد  احمد  فاطمة   ٭

الشبر
حنان وحيد عايد العنزي  ٭

محمد جواد كاظم بدر احملميد   ٭
احملميد

م��ح��م��د م��ن��ص��ور ع��ب��داهلل   ٭
احملمد

فاطمة عادل علي الكندري  ٭
محمد حبيب شناوة املهنا  ٭

هبة ناصر علي كمال  ٭
مرمي خالد الشراح  ٭

فاطمة ناصر علي بن رجب  ٭
جواهر فارس منصور فارس  ٭

ع����ب����داهلل ع���ل���ي ح��س��ني   ٭
الفيلكاوي

ريهام دخيل سالم الشمري  ٭
بشائر سلمان عبداهلل فالح   ٭

امليع
سليم  حمود  محسن  عهود   ٭

العتيبي
نواف عفات محمد العنزي  ٭

ق��وي��ع��ان م��ح��م��د ق��وي��ع��ان   ٭
املطيرات

عبدالوهاب  ع��دن��ان  ج��ن��ان   ٭
الرمضان

م��ن��ص��ور ش��ب��اب م���رزوق   ٭
العبدلي

رشا فالح مطلق العازمي  ٭
يوسف طريخم الصليلي  ٭

سلمة علي معيض الهاجري  ٭
علي خالد عيد املجيبل  ٭

أنوار محمد حامد العازمي  ٭
اميان سلمان عبداهلل امليع  ٭

عبدالصمد  عيسى  ن���ورة   ٭
الكندري

مشاعل رحيل نهار اخلالدي  ٭
فاطمة عبداهلل احمد راشد  ٭

حسني  عبدالرحيم  تهاني   ٭
سليم

دالل جامع عيد الرشيدي  ٭
مشاري نوري ابراهيم محمد  ٭

الوطري  مطلق  سعد  مني   ٭
الرشيدي

عادل عبدالنبي داود قمبر  ٭
عبداهلل حسني علي أكبر  ٭

نورة عبداهلل حماد العجمي  ٭
مها فهد سعود العميرة  ٭

تهاني هويج سعود العجمي  ٭
غدير ربح منهل العنزي  ٭

ندى محمد عبداهلل العلي  ٭
ش��ي��خ��ة ض�����اوي ج��ل��وي   ٭

العتيبي
عبداحلميد  م��ح��م��د  ب��اق��ر   ٭

الصفار
أس���م���اء اب���راه���ي���م اح��م��د   ٭

االنصاري
نوال صالح زين الشمري  ٭

السيد حسني  هاشم  شيماء   ٭
الكبسي

مشاعل محيالن سلطان الذايدي   ٭
العنزي

منى رثوع عازم العنزي  ٭
اجلبار  عبد  سالم  يوسف   ٭

عبداهلل
مشاعل نهار محمد املطيري  ٭

مشاعل مفلح شوميي متروك  ٭
بشاير سالم خشان اخلالدي  ٭

ع����واط����ف اح���م���د ن��اي��ف   ٭
الزهمولي

منى فرج سعد املطيري  ٭

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب   ٭
الربيع

محمد  ع��ب��داهلل  محمد  دالل   ٭
بودستور

ب���ش���ار ط���ال���ب ع���ب���داهلل   ٭
العوضي

اماني هادي فرحان احلربي  ٭
اس��م��اع��ي��ل ق��ب��ي��ل رزي���ق   ٭

الرشيدي
عامر محمد عويضة العجمي  ٭

فيصل عبدالغفور عبداملجيد   ٭
فرج

فهد محمد حسن الكندري  ٭
عيسى هاني غلوم التركماني  ٭
أشجان سعد محمد املطيري  ٭
بشرى ضمد خلف العنزي  ٭

سعود سعد مشعان العتيبي  ٭
ال��ب��ن��دل��ي دوغ�����ان ن��اص��ر   ٭

العجمي
مساعد  خ��ال��د  عبدالعزيز   ٭

العبداإلله
نواف احمد محمد الكندري  ٭
غدير حسني ابراهيم حمد  ٭

احمد  محمود  ع��ب��دال��رض��ا   ٭
الفودري

اسماء احمد حسن الكندري  ٭
حسني خلف عباس خلف  ٭

مبرك فالح مبارك العازمي  ٭
س������ارة ف����رح����ان غ��اط��ي   ٭

الرشيدي
علي حسن صالح يوسف  ٭

آمنة علي عايد العازمي  ٭
رائد مسفر عبيد سفير  ٭

عبدالكرمي  يوسف  غينمة   ٭
عبداهلل

أنوار سالم عيد الوطري  ٭
عبدالهادي  س��ال��م  بشاير   ٭

العازمي
سلمى حسني علي العجمي  ٭

حصة علي محمد العجيمان  ٭
عباس  عبداللطيف  محمد   ٭

القالف
ع��ل��ي��اء ع��ب��دال��ه��ادي محمد   ٭

القحطاني
ش��اك��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز شاكر   ٭

صالح
فاطمة فاضل جنم الشمري  ٭

طالع  ن��اح��ي  عبداللطيف   ٭
املطيري

م��ح��م��د م���ه���اوش س��وي��د   ٭
السعيدي

بندر رفيد عبداهلل العنزي  ٭
وليد عبداهلل خلف احلربي  ٭

علي درويش علي املنصوري  ٭
فهد غلفيص ناجع العجمي  ٭
محمد عابر صبر الشمري  ٭

م��ح��م��د م���ن���ص���ور ظ��اف��ر   ٭
القحطاني

عارف راشد محمد العجمي  ٭
احمد راشد عبدالعزيز الدعي  ٭

يعقوب عيسى حسن باقر  ٭
نورة علي عبدالعزيز امليلم  ٭

احمد  ع��ب��دال��ع��زي��ز  محمد   ٭
العجيل

ع���ب���داهلل ي���وس���ف محمد   ٭
الكندري

مها مجيد عبداهلل احمد كرم  ٭
ناصر راشد سالم فالح  ٭

ابتسام يوسف احمد احلجي  ٭
ع��ب��ي��ر اس��م��اع��ي��ل ط��ال��ب   ٭

التركماني
هيلة رحيم نوار العتيبي  ٭
مشاعل مطر طعمة صالح  ٭
عهود سعد عامر العجمي  ٭
فاطمة فايز علي الطمهور  ٭

بدور محمد يعقوب اليعقوب  ٭
ليلى عبيد حمود احلربي  ٭

عنود سلمان ميرزا شعبان  ٭
عائشة علي عبداهلل الكندري  ٭
مشعل عبداهلل فرج عبداهلل  ٭

ف��ال��ح كليب  اس��م��اء محمد   ٭
مسلم

محمد جزا شجاع العتيبي  ٭
مصطفى حمزة حسني علي  ٭
اسيل خالد صقر اخلرينج  ٭

عذاري حمود عويد املطيري  ٭
جابر عباس عيسى محمد  ٭
صالح جاسم محمد املطر  ٭

فاطمة عبداهلل حسن علي  ٭
ش���ي���م���اء س���ع���د ج��ح��ي��ش   ٭

الرشيدي
هدى علي كاظم الصالح  ٭

أسماء محمد مسفر العجمي  ٭
غدير علي حسني اخلشتي  ٭
منال عواد صالح حشاش  ٭

ح���ام���د م��ح��م��د خ��ص��ي��وي   ٭
املطيري

احمد خليل ابراهيم خريبط  ٭

نورة عبدالرحمن محمد شنيف   ٭
شعالن

سارة عبدالوهاب يوسف علي   ٭
البلوشي

رشا شريد دليميك العازمي  ٭
علي حسني محمد اشكناني  ٭

خالد مطر مفضي ناجم  ٭
اميان حسن علي الشطي  ٭
مها مبارك مطلق العازمي  ٭

احمد باقر علي عباس باقر  ٭
مرمي محمد سالم البلوشي  ٭

رمي سعد دخني املطيري  ٭
عذاري سريع محمد الهاجري  ٭

سعود عواد زياد السربل  ٭
فاطمة عبداحلميد العوض  ٭

زهراء حبيب يعقوب جراغ  ٭
غالية خليف غنيم العنزي  ٭
سعود مفرح نهار العنزي  ٭

محمد حيدر غلوم غضنفري  ٭
هدى فؤاد عبداحملسن عبداهلل   ٭

املتروك
عباس يعقوب عباس زينل  ٭

يوسف عاشور عبداهلل اكبر  ٭
محمد احمد عبداهلل األمير  ٭

هديل داود سليمان الكندري  ٭
زينب عبدالرسول عبداخلضر   ٭

حسن الصراف
عمر شاكر مبارك املشيلح  ٭
دالل محمد عيسى احلداد  ٭

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة

كوكب علي محمد التميمي  ٭
جنان علي كرمي الشروفي  ٭

صالح راضي تركي الشمري  ٭
فاطمة محمد صالح املري  ٭

وضحة عايد شخير الشمري  ٭
نورة خالد حفيض العجمي  ٭

ح���م���ي���دة ع��ت��ي��ق ج��ري��د   ٭
الرشيدي

سلوى عبداهلل محمد شريف   ٭
الكندري

ش��ي��خ��ة م���ن���اور ده��ي��م��ان   ٭
الظفيري

وض���ح���ة راش������د س��ع��ي��د   ٭
الهاجري

هيام ثليث عبداهلل الثليث  ٭
شيخة مبرك براك العازمي  ٭

مرمي محمد بداح العذاب  ٭

طالل عبداهلل الفي النومس  ٭
ح��ن��ان اح��م��د زي���د محمد   ٭

الصرعاوي
بدور علي ابراهيم اليتيم  ٭

نورة جهاد صعفق الضفيري  ٭
نور خضر حاجي سبزالي  ٭
رشا حامد داوود سليمان  ٭

بدور حجي ناصر بوعباس  ٭
مطيع حمد مطيع العجمي  ٭

ابراهيم  سارة سلمان سعيد   ٭
بن شيبة

ن�����ورة س���ال���م اج��ع��ي��الن   ٭
الدقباسي

حنان احمد علي مال حسني  ٭
حصة مصبح براك العجمي  ٭
موضي حسني صالح سعيد  ٭
عذاري تركي سعد العتيبي  ٭

جوزة حميدي غازي العتيبي  ٭
هدى معني عواض الرشيدي  ٭

هيا محمد خليفة الريش  ٭
شيماء فرج حسني الفاضل  ٭

هيا مرزوق علي اخلتالن  ٭
عايشة مزيد جعدان املطيري  ٭

حصة فاضل محمد املجبل  ٭
م��ع��ال��ي م���اض���ي ع��س��اف   ٭

املطيري
وضحى حسن محمد العجمي  ٭

حسن علي اكبر عباس  ٭
ع��ب��دال��رزاق  سعيد  فاطمة   ٭

الظاهر
فواز منصور علي القطان  ٭

اسماعيل  عبدالصمد  ن��داء   ٭
رمضان

فاطمة فهد سليمان احلربي  ٭
عبداللطيف عبداحلميد محمود   ٭

النجار
اوراد غسان جاسم ابل  ٭

منال مجزع حمدان الشمري  ٭
امل احمد حسن املطوطح  ٭

ه��دى عبداهلل محمد صالح   ٭
املشموم

سارة مساعد تركي الغنيم  ٭
اح��م��د م��ح��ي��س��ن م����رزوق   ٭

الرشيدي
خليل خليل ابراهيم اخلليل  ٭

غدير مداد عيد محمد  ٭
ه���ب���ة ع����ب����داهلل ع��ي��س��ى   ٭

اجلساس

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـةللإيجار في ال�سالمية

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

�شاب كويتي
متقاعد حديثا

ثقة واأمانة ولباقة
متفرغ داخل وخارج الكويت

يطلب عمل منا�سب

55405757
لــات�ســـــال :

99304036

للبـيـع
جيب كاديلك
ESCALLED-ESV

اأبي�س �سدفـي - من الداخل جلد

اأ�سفار بالوكـالـة 2009  

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج
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االحد  30  مايو  2010   21محليات

تتمة المنشور ص20

»األنباء«: تنفرد بنشر الدفعة الثانية من ترقيات االختيار بـ »التربية«
نورة راكب ظاهر راشد  ٭

الخدمات األخرى - كادر عام - 
وظائف عامة

احمد عبدالعزيز جاسم التوره  ٭

 الديوان العام - كادر عام - 
وظائف عامة

افسانه محمد حسني طاهري   ٭
فرد

سهيلة حسن عليان محمد  ٭
بدرية مبارك سعود احلجيالن  ٭
هيفاء محمد سليمان العريفان  ٭

عبدالعزيز  فيصل  ج��واه��ر   ٭
الصالح

شيماء محمد هالل الشمالي  ٭
بدرية نايف عبيد الديحاني  ٭

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة

سليمان  ن��اص��ر  س��ل��ي��م��ان   ٭
الرشيدي

عبدالعزيز محمد علي عبيد  ٭
مزنة حجاب بدر جويعد  ٭

محسن دهيمان عمير الشمري  ٭

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف عامة

مشعل زيد حمد ماجد  ٭
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ح��م��د ج��ال��ي   ٭

احلربي
فهد مناحي راكان السبيعي  ٭

التعليم االبتدائي - كادر عام - 
وظائف عامة

منيفة حسني سعد العنزي  ٭
م��ح��م��د س��ع��د م��ح��م��د يحيى   ٭

العتيبي
سارة فهد غامن غنيمان  ٭

نورة محمد معيوف الزعبي  ٭

المعاهد المختلفة - كادر عام - 
وظائف عامة

ص��دي��ق��ة ع���ب���داهلل محمد   ٭
عبدالرحمن

سناء كاظم مهدي  ٭
نوير ذعار عمر العتيبي  ٭

منيرة حمد علي اجلطيلي  ٭
ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��ش��ان مانع   ٭

العجمي
افراح جمعان عايض الرشيدي  ٭

مها زيد حمد الرشيدي  ٭
سندس خليل حسني الشطي  ٭

معالي سعيد فرج خليفة  ٭
هيا معال علي الرشيدي  ٭

خ���ل���ود غ���دي���ف���ان ح��م��دان   ٭
الرشيدي

مني عبداهلل سالم الشمري  ٭
آمنة محمد عبداهلل علي  ٭

هند محمد عبداهلل القوماني  ٭
رقية حسني علي العلي  ٭

زهراء كامل جعفر بوخمسني  ٭
هيفاء ناجي سالم علي  ٭

حسني كمال حسني البغلي  ٭
هند محمد خليل الساعي  ٭
مرمي بدر علي الفيلكاوي  ٭

الدرجة السابعة
التعليم االبتدائي - كادر عام - 

وظائف عامة

فاطمة سعود راشد العازمي  ٭
أمل عبداهلل جاسر العتيبي  ٭

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف عامة

صالح سليم مطلق الصانع  ٭

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة

صافية عبداحملسن سعد املري  ٭
داليا محمود احمد سليم  ٭

نوال عبداهلل فهد العجمي  ٭
رائد عادل محمد غلوم  ٭

غامن مطلق حمود العنزي  ٭
حنان عبداهلل ابراهيم النجدي  ٭

مرمي حميد علي العنزي  ٭
مزنة ابراهيم رباح العنزي  ٭

المعاهد المختلفة - كادر عام - 
وظائف عام

جنالء زينهم سويلم  ٭

خدمات التعليم العام - كادر عام - 
وظائف عامة

عادل خالد عبيد بوحواس  ٭

 رياض األطفال - كادر عام - 
وظائف عامة

فاطمة محمد مبارك الغضوري  ٭
ربيعة شوميي خالد العازمي  ٭
مطيرة راشد عيفان البذالي  ٭
فاطمة محمد علي العجمي  ٭

سلوى حمد حمود العريرة  ٭
هيا سعود مجبل العازمي  ٭

دالل هادي عيد العازمي  ٭
دالل سيف مبارك العازمي  ٭

حصة رجعان مدين العازمي  ٭
أمينة هوصان رباح املطيري  ٭

بشيت  عبداللطيف  مشاعل   ٭
اخلالدي

شعيع غازي شجاع العتيبي  ٭
سعد محمد مبارك العجمي  ٭

 ٭ ت���ه���ان���ي ج���م���ع���ان خ��ال��د 
احلجيالن

سعاد جزاع ذعار العنزي  ٭
فهد نابي الهيلم نادي  ٭

ب��ش��رى ع��ب��دال��رزاق عباس   ٭
العنزي

لولوة احمد سفاح الظفيري  ٭
موضي عوض حمد العجمي  ٭

وض���ح���ة ع���ب���داهلل خ��ال��د   ٭
الهاجري

العنود دوخي عاتق املطيري  ٭
ص��ف��اء ع��ب��دال��واح��د خليل   ٭

الفيلكاوي
اجلوهرة حمد جابر املري  ٭
محسن محمد غلوم حسني  ٭
شهاب غزاي هزاع العتيبي  ٭

رياض األطفال - كادر عام - 
وظائف عامة

فايزة علي عباس عبدالعزيز  ٭
عيدة شريف عيد العنزي  ٭

عزة عباس فرج السيد  ٭
سعدة مرزوق الشمري  ٭

هدى سلطان غضبان عبود  ٭
طفلة دخيل مبارك الرشيدي  ٭

شكرية علي جابر العنزي  ٭
سلمى حمود سعد اخلرفشي  ٭

قطمة ملوح مطلق املاجدي  ٭
ليلي ع��اي��ض ع��ب��دال��ه��ادي   ٭

الشالحي
ص��ي��ت��ه ع���ب���داهلل ع��وض��ي   ٭

اخلضير
حمدية شبيب حمود العازمي  ٭

منى صخى عذافه العنزي  ٭
سعاد رشيد محمد العازمي  ٭
حياة عسل تركي العجمي  ٭

أل���ط���اف س���م���اوي خليف   ٭
العالطي

حسنا سرحان هداد العنزي  ٭
ضحية مرزوق حمود الهيلع  ٭
بدرية نشمي سلمان املاجدي  ٭

ن�����ورة ع��وي��ض��ة م��ن��اح��ي   ٭
العجمي

ختمة عايش حنب سالم  ٭
وضحة عتيق راشد العتيبي  ٭

فجر عبداهلل خليفة النجم  ٭

التعليم االبتدائي - كادر عام - 
وظائف عامة

منى مزعل سيد راشد  ٭
ه���دى ع��ب��دال��رح��م��ن غلوم   ٭

شهباز
عزيزة محمد علي احمد  ٭

كواكب علي غالي العنزي  ٭
جعيثن  م��ح��ب��س  خ���زن���ة   ٭

املطيري
عذبية سعود محمد املطيري  ٭
عبير صالح محمد البطحاني  ٭
غدير عبداهلل ساير العتيبي  ٭

موضي مطر هالل الشمري  ٭
وض��ي��ح��اء س��ال��م سليمان   ٭

الشمري
أميرة علي محمد دشتي  ٭
ليلى عبداهلل حمد بداح  ٭

كتبة نزال حجب العنزي  ٭
أمل عيال حمود العنزي  ٭

عذاري حسن ابراهيم محمد  ٭

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف عامة

م���س���ت���ورة س���ع���ود دغ��ي��م   ٭
العازمي

منية فهيد جديع العجمي  ٭
احمد جاعد مطلق الرشيدي  ٭

فايز مطرود مليحان احلربي  ٭
تهاني سعود سويد العجمي  ٭

تهاني مسعود هادي املطيري  ٭
أبرار ناصر علي التويس  ٭
حنان ملحاق فليج بنيه  ٭

الدرجة السادسة
رياض األطفال - كادر عام - 

وظائف عامة 

شاهدة محمد جابر صاحب  ٭
نورة مزيد سند املطيري  ٭

امال فالح غيث احلربي  ٭
زينب حسن نيرنك  ٭

ح���ن���ان ض���ح���وي س��ع��ي��د   ٭
الرشيدي

حسني  محمد  حسني  حنان   ٭
املسلم

سامية احمد مبارك سرور  ٭
عواطف مطلق قطيم املطيري  ٭
اعتدال لطيف وقيان الشمري  ٭

حميدة حسني محمد احمد  ٭
منال حمود فراج العازمي  ٭
معالي حمدان فالح الهبيدا  ٭

 خدمات التعليم العام - 
كادر عام - وظائف عامة

سندس جاسم محمد قاسم  ٭
منيفة عايدة تراك الشمري  ٭

ل��ط��ي��ف��ة س��ع��ي��د م��ح��م��د   ٭
البوعينني

ن���وي���ر خ���ت���الن ض��اح��ي   ٭
الرشيدي

أم���ل ع��ب��دال��رح��م��ن ن��اص��ر   ٭
العتيبي

دالل سعد محمد سعيد  ٭
ليلوى خيراهلل مجلي خلف  ٭

مرمي مناور حسني نازل  ٭
استقالل حمود مطر الفضلي  ٭

وضحة عبداهلل محمد صعفاك  ٭
غالية بادي بداي املطيري  ٭

اميان جميل فالح السعيدي  ٭
سارة الهيلم فهد املطيري  ٭

تهاني مقبل مرزوق العجمي  ٭
خلود علي فهيد العازمي  ٭
أمينة عايد عشبان ميدان  ٭

عفاف مقبل مرزوق العجمي  ٭

نعمة علي محمد العجمي  ٭
شيماء بدر محارب القحطاني  ٭

منى يوسف علي عبداهلل  ٭
اسماء ناصر راشد البربر  ٭

امينة هذال نويجي املطيري  ٭
نورة ظاري مفلح املطيري  ٭
دليل راشد سعد العازمي  ٭

نادية مبارك شباب املويزري  ٭
ع������ذاري ط������واري ح��م��ود   ٭

العازمي
عيدة خليف عايد العازمي  ٭

خلود محمد مرزوق العازمي  ٭
مها ظاهر حمود الشمري  ٭

مرمي علي سالم ساملني  ٭
جميلة هذال نويجي املطيري  ٭
حصة عبداهلل صالح الغيص  ٭

الدغيمان  حماد  دغيم  منى   ٭
العازمي

فايزة عبداهلل ضاوي سالم  ٭
رمي عبداهلل خالد العجمي  ٭

هدى غالب ابشيت الرحيلي  ٭
فاطمة محمد احمد احمد  ٭

بدور سعود محمد الطراروة  ٭
ناصر  عنيزان  محمد  ن��ورة   ٭

العجمي
م����رمي س��ال��م ع��ب��دال��ه��ادي   ٭

الضمير
دالل فرج مبارك املطيري  ٭
زينب علي ناصر البغلي  ٭

حمدة سيف علي العازمي  ٭
اس��ت��ق��الل م��ش��وط كمعان   ٭

املطيري
شريف  محمد  صالح  اسماء   ٭

محمد
نادية عيسى احمد املطوع  ٭

خلود سعود حميدي الوطري  ٭

التعليم الثانوي - كادر عام - 
وظائف عامة

فوزية فرج محمد السهلي  ٭
نوف سعود مطارد املطيري  ٭

 ٭ خ���ال���د ع��ي��س��ى ع��ش��ب��ان 
العنزي

سارة كتاب رهيف العجمي  ٭
محمد جواد طاهر القطان  ٭
منيرة مفلح سعود براك  ٭
نورة عبود علي سويلم  ٭

منى عبداهلل حسني فوالذ  ٭
ش��ري��ف��ة ع��ق��ي��ل م����رزوق   ٭

الشعالن
املهيني  حاكم  خالد  خلود   ٭

الشمري
العضيلة  عويد  حمود  رمي   ٭

املطيري
رفعة مبارك محمد العازمي  ٭

 ٭ اث�����ي�����ر س���م���ي���ر ن��ع��م��ة 
الشمري

نورة مطلق بداح السبيعي  ٭
نوف غامن غزاي املطيري  ٭

منيفة غامن غزاي املطيري  ٭
غازي عبداهلل حباب احلربي  ٭

منال غالي محسن العنزي  ٭
احمد  عبداحلميد  ي��وس��ف   ٭

حسني
هيا مطلق نوار العتيبي  ٭

يوسف فهد خلف السعيد  ٭
وجدان عمر سعد العجمي  ٭
امينة احمد حسن الشراح  ٭

منال فهيد ضويحي العتيبي  ٭
اميان معتق جايز الديحاني  ٭

عائشة مرزوق سعد الشحيتاوي   ٭
العازمي

يعقوب سالم يعقوب الطرفي  ٭
نوف عبداهلل حمد جدعان  ٭
امل حمدان محمد العازمي  ٭

الدرجة الخامسة
المعاهد المختلفة - كادر عام - 

وظائف عامة

سميرة احمد محمد عبدالرضا  ٭
غزالن ابراهيم محمد الضاعن  ٭

هيا فهد عبدالهادي النويف  ٭

 الديوان العام - كادر عام - 
وظائف عامة

م����روة ع��ب��دال��ع��زي��ز محمد   ٭
السديراوي

سليمان  خ��ل��ي��ف  ل��ط��ي��ف��ة   ٭
الذايدي

اميان يوسف جوهر حسن  ٭
ف��اط��م��ة ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م   ٭

الفرحان
شيخة عبداهلل راشد اخلضر  ٭

أمينة مبارك عواد العواد  ٭
ع���زي���زة ي���اس���ني ع��ب��داهلل   ٭

الفيلكاوي

الخدمات األخرى - كادر عام - 
وظائف عامة

آمال احمد حرز  ٭

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة

زينب محمد حسني زاده  ٭
كاظمية حسني علوان  ٭

سميرة حسن مال اجلاركي  ٭
ليلى علي محمد الغريب  ٭

عزيزة جاسم حسني حسن  ٭
هيلة حمد سعد الهاجري  ٭

ن��ادي��ة اس��م��اع��ي��ل يوسف   ٭
العيدان

عبدالعالي  ع��م��اش  فاطمة   ٭
املطيري

سارة ضافر مبارك العجمي  ٭
عائشة ماجد بدر املطيري  ٭

شيخة راشد هادي السمحاني  ٭
فهد محمد كلفيخ العجمي  ٭
جواهر فالح مبارك فجري  ٭

خدمات التعليم العام - كادر عام - 
وظائف عامة

عيدة صاهود محسن جاراهلل  ٭

زكية حمدان زايد احلربي  ٭
محمد ياسر حسني العلي  ٭

مها محمد علي العجمي  ٭
اميان علي عباس حيدر  ٭

نسيبة يعقوب حسن القطان  ٭
مها غامن دابس الرشيدي  ٭

محمد  حمود  سعود  حصة   ٭
الرشيدي

هنادي عايد محمد اجلالوي  ٭
جنيبة كاظم كمال علي  ٭

غدير ماجد عوض املطيري  ٭
هناء محمد حمد السريع  ٭

دالل غالب عايض املطيري  ٭
منى ندا ناصر هالل  ٭

حمد  اهلل  ض��ي��ف  ح��ص��ة   ٭
العتيبي

نوال راشد عواد العازمي  ٭
فاطمة مرمس رفاعي العازمي  ٭

نوير ريكان حامد الظفيري  ٭
هدى حمدان محمد املطيري  ٭
اميمة يوسف محمد احلامت  ٭

ن���ص���رة ح���س���ن م��ن��ص��ور   ٭
العجمي

هنادي محمد فهد جويدان  ٭
نوف سعود محسن العجمي  ٭

جميلة ريكان حامد لقطان  ٭
نوف حمود علوش عوض  ٭

حصة عبيد جزاء العصيمي  ٭
حصة فالج سعد السعيدي  ٭
صفية شبيب حمود مبارك  ٭

مرمي عبداهلل حسني املال  ٭
كفاية احمد فالح عبداهلل  ٭
منال احمد خلف العنزي  ٭

نادية معيان يالوس فرحان  ٭
بدرية حمود محمد املطيري  ٭

ثريا سعد هالل العتيبي  ٭
ب��ش��ائ��ر ع��ب��دال��رس��ول ب��الل   ٭

مرشد
عبير فالح شليويح العازمي  ٭

رمي غنيم ناصر فالح  ٭

التعليم االبتدائي - كادر عام - 
وظائف عامة

نورة فراج عبداهلل السبيعي  ٭
شيخة محمد عواض العتيبي  ٭

مطيرة مفلح عبيد العازمي  ٭
شاهة مزيد عقاب الشمري  ٭

نوال راضي صعفق العنزي  ٭
عزيزة مفلح عايد العازمي  ٭
هيفاء سالم محمد بوربيع  ٭

فضة محمد مبارك الوسمي  ٭
هيا احلميدي علي املطيري  ٭
اميان عادل محمد عوينات  ٭

منى حرمييس فالح العازمي  ٭
زينب علي عبداهلل احلداد  ٭

انوار احمد عامر العامر  ٭
شيخة عزم عويضة الهاجري  ٭

حصة ردن الفي سماح  ٭
منال رجعان خالد العازمي  ٭

سليمان  ذي���ب  ال��ب��ن��دري   ٭
العتيبي

ج��م��اي��ل ص��ل��ب��وخ من��الن   ٭
الرويعي

معالي شيبان طالب العجمي  ٭
لنا عايض مطلق الرشيدي  ٭

اميان جاسم محمد البحراني  ٭
موضي فهيد حنس املطيري  ٭

زينب هالل ناصر العلي  ٭
صفية حسني علي غلوم  ٭

علي  هاضل  مشوط  مشاعل   ٭
العازمي

اس��م��اء ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م   ٭
القطان

احمد  ح��س��ن  محمد  امي���ان   ٭
روغني

منال محسن ناصر العازمي  ٭
فاطمة حيدر حمزة السلمان  ٭
مشاعل راشد سالم العازمي  ٭
جميلة محمد ظافر الهاجري  ٭

مشاعل خليفة عبيد امليع  ٭
عبير عبداهلل صالح العازمي  ٭

ان��ت��ص��ار ص��ال��ح ع��ب��داهلل   ٭
العنزي

هيا خالف حسني املطيري  ٭
مها مطلق جبر املطيري  ٭

مرمي احمد حسني الكندري  ٭
حصة غالب رشيد املطيري  ٭

املقبول  محمد  س��ع��د  م��ه��ا   ٭
العجمي

نوال دحل شمشير العنزي  ٭
بشائر جمال عباس مرزوق  ٭

امل ملفي حمود الرشيدي  ٭
هنوف فهد م��ب��ارك س��وارج   ٭

الرشيدي
اس��ت��ق��الل م��ج��ل��ي ك��ف��ي��دان   ٭

املطيري
جميلة شافي شالح الهاجري  ٭

اجل������ازي ع���ب���داهلل ه���زاع   ٭
املطيري

معالي شعيل مصلح العتيبي  ٭
سعاد سرور جابر الرشيدي  ٭

بدور احمد حسني عواد  ٭
منيرة جاسر مطلق املطيري  ٭

رمي فالح حميدي الوطري  ٭
هنادي مطر عماش اجلبري   ٭

العتيبي
زهراء حيدر يعقوب احملميد  ٭

مها صالح راشد العريفان  ٭
الشرمي  ف��ال��ح حمد  ري��ه��ام   ٭

العازمي
فاطمة محمد مطلق العجمي  ٭

الوندة  سعد  راش��د  منيرة   ٭
العازمي

عفاف نافل مفرح العازمي  ٭
مي راشد غريب العفاسي  ٭

اسماء خلف غازي احلربي  ٭
مرمي حميدي فالح الرشيدي  ٭

معالي علي سعد املرجتي  ٭
وفاء مفلح مسعر الشمري  ٭

هريسان  دالج  سعود  نادية   ٭
العيباني

امل ماهل مرشد الظفيري  ٭
مراحب مفلح مطلق الرشيدي  ٭

راشد خليفة محمد القربة  ٭
ع��ذب��ي محمد ع��ل��ي ج��دوع   ٭

العدواني
مروة محمد تقي الضاوي  ٭

مرمي عباس حاجية ابراهيم  ٭
عبير سعد محسن عتيج  ٭

شيخة فالح سيف زيد  ٭
عفراء مانع عياف العجمي  ٭

هدى عبداهلل سعود العجمي  ٭
مشاعل راشد محمد البطي  ٭
نورية علي ماجد العدواني  ٭
مرمي عياد سليمان العازمي  ٭
وداد سعيد محمد الرشيدي  ٭

منى راشد مناحي الدماك  ٭
دالل فهد عويض املطيري  ٭

جميلة ملام صياح العازمي  ٭
لطيفة مسحل عيد العتيبي  ٭

اميرة باقر محمد غلوم  ٭
فوزية سالم سفر الديحاني  ٭

ه��ن��د س��ع��د م��ط��ل��ق عيد   ٭
الديحاني

نادية فريان عيادة العنزي  ٭
ع����واط����ف ش��ب��ي��ب س��ع��د   ٭

اجلويسري
ل��ط��ي��ف��ة ع���ب���داهلل محمد   ٭

العالطي
ع���ذاري سعود رف��اع��ي زيد   ٭

العازمي
بدر اسامة محمد غزول  ٭

عبدالعزيز  س��ع��ود  منيرة   ٭
العبيد

حصة مطلق طريف املطيري  ٭
منال محمد عباس اجليماز  ٭
حسناء فهد سالم الرشيدي  ٭

ع���ب���داهلل ح���م���ود س��ع��ود   ٭
العتيبي

حثلة مقبل راشد عبدالرحمن   ٭
مرزوق

ن����ورة ص��ب��اح ع��ب��دال��رض��ا   ٭
عبداهلل

حسن  عبدالرحمن  شيماء   ٭
الكندري

هاجر حاجي قمبر الري  ٭
سارة عوض زيد املطيري  ٭

م�����رمي م���ج���ه���ار م��ن��ص��ور   ٭
الدوسري

مرمي حمود جابر السهيل  ٭
اشواق عبداهلل سلطان محمد   ٭

علي
مرمي سيد حسن مليجي  ٭

ابتسام مرزوق عبداهلل جبر   ٭
الفضلي

دالل سعود وقيان العجمي  ٭
سعاد باقر رحمة زمان  ٭

عبداهلل رضا حسني اليوسفي  ٭
شوق سعد سويد ابا العريف  ٭

عيد  م��ح��م��د  ح��م��ود  دالل   ٭
العازمي

بثينة علي حسني البدر  ٭
مانع  ب���ادح  ف��رح��ان  فاطمة   ٭

الشمري
دالل فهاد حجاج املطيري  ٭
منى مبارك فهد احلجرف  ٭

شيخة غالب مصلح امليموني  ٭
م��س��ت��ورة ع��ل��ي ب���ادي عيد   ٭

املطيري
هناء قاسم محمد الفقيري  ٭

مزنة محمد ضيدان املطيري  ٭
شيرين نايف زيدان املطيري  ٭

اميان علي حسني قمبر  ٭
سارة مناور حجنف املطيري  ٭

سارة مبارك فهد مسيكان  ٭
ياسمني ابراهيم عبدالقادر محمد   ٭

القادري
نوف مطر بشر العازمي  ٭

بدرية حمد مبارك الدسمة  ٭
انوار سعد نور املطيري  ٭
جمال ذاير خريص مناع  ٭

ن��ادي��ة اح��م��د حسني غلوم   ٭
البلوشي

الخدمات األخرى - كادر عام - 
وظائف عامة

بدرية غامن مبارك العازمي  ٭
سارة يوسف عبداهلل عبدالعزيز   ٭

السعودي
س����ارة ع��ل��ي ح��اج��ي علي   ٭

سبزالي

التعليم المتوسط - كادر عام - 
وظائف عامة

نوال محمد فالح امللعبي  ٭
حصة معتق حمود الرشيدي  ٭

اميان راشد محمد احملجان  ٭
رحاب سعد صعفك ابوبطن  ٭

ش��ي��م��اء م���وس���ى ع��ب��داهلل   ٭
اسماعيل

عبير سعد الهيبي الهاجري  ٭
نورة مشرف ابراهيم اللميع  ٭

شيخة احمد محمد غلوم علي  ٭
افراح صالح يحيى الرشيدي  ٭

بدور حمود مطلق العازمي  ٭
م���ش���اع���ل م��ح��م��د م��ط��ل��ق   ٭

اخلشمان
فيصل مطلق فهيد املرشاد  ٭

منى احمد حسني خلف  ٭
سليمان  س��ع��ي��د  ال��ع��ن��ود   ٭

العنزي
منال فهيد مناور املطيري  ٭

عايشة عبداهلل فهد احلربي  ٭
بشرى راضي تركي الشمري  ٭

ن���وال ع��ب��دال��ع��زي��ز عثمان   ٭
البحيري

هند نامي سيف النامي  ٭
س���ارة م��ش��اري يعقوب بن   ٭

جبل
منيرة مفرج فهاد العجمي  ٭

لطيفة فالح عبداهلل سليمان   ٭
العازمي

م����وض����ي ن����اص����ر ح��س��ني   ٭
الدوسري

سارة زقم غازي الظفيري  ٭
نايف عيد مصبح احلريجي  ٭

عليا حسني سمحات  ٭
س���ارة ع��ب��دال��رزاق سلمان   ٭

االحمد
ريهام عبدالوهاب عبدالعزيز   ٭

نقي
ي���وس���ف ي��ع��ق��وب حسني   ٭

اشكناني
هاجر حسني محمد اخلرس  ٭

 الديوان العام - كادر عام - 
وظائف عامة

محمد  ن��ادر  قنيفذ  وضحة   ٭
العجمي

منى مشعل راشد املبارك  ٭
دانة راشد ابراهيم العسالوي  ٭

ول��ي��د خ��ال��د ف��اي��ز ن��اص��ر   ٭
احلوطي

زهراء محمد عباس بهزاد  ٭
غيداء خالد دليهي الهاجري  ٭

سعد سالم ادرمييح العتيبي  ٭
علي ابراهيم محمد الشعيبي  ٭

ع��ذاري محمد اعجمي محمد   ٭
الهرشاني

ج��واد  محمد  توفيق  حسن   ٭
القريني

زه����راء ح��س��ني غ��ل��وم ش��اه   ٭
حسني

موسى منهال عيسى عبدالعزيز   ٭
القالف

مرمي خالد جعفر احلسن  ٭
حمد هادي حمد صالح املري  ٭

عمر محمد محمد طلعت رضا  ٭
مبارك  رشيد  مبارك  عامرة   ٭

الرشيدي
محمد  جاسم  محمد  فاطمة   ٭

احلداد
علي  حسني  فاضل  عبداهلل   ٭

الصفار
راشد كامل سويلم الظفيري  ٭

عبيد  علي  ح��م��ود  مشاعل   ٭
الهاجري

عبير فهد محمد الهاجري  ٭
غدير محمد شعبان قاسم  ٭

اسماء سالم عايض العازمي  ٭
سارة حمد صدعان الصوابر  ٭

فاطمة عقيل حيدر جمال  ٭
ف��اط��م��ة ج���اس���م ع��ب��داهلل   ٭

الكندري
خضراء علي سعد العجمي  ٭
دالل مطلق هندي العنزي  ٭

حصة احمد ناصر الركيبي  ٭
عبدالعزيز فراج عايش فراج   ٭

احلسيني
عبدالعزيز صالح جاسم محمد   ٭

احلريبي
م��ش��ع��ل ع���ام���ر اس��م��اع��ي��ل   ٭

الشرهان
ج��اس��م ح��ام��د ع��ب��ي��د اهلل   ٭

الرشيدي
اسماء حرمييش حمود عبيد   ٭

الهاجري
م���ش���اع���ل ع�����وض م��ح��م��د   ٭

الرشيدي
فالح  ص��ف��وق  محمد  دالل   ٭

العازمي
ج���راح ص��ب��اح ع��ب��دال��رض��ا   ٭

عبداهلل
زهراء يوسف حيدر مراد  ٭
حسني احمد علي البطاح  ٭
امل ناصر صياح العرادة  ٭

فيصل رشيد مطر العنزي  ٭
ان����وار ف��ه��اد ف��ه��د الطويل   ٭

العجمي
ف��اط��م��ة ع���ب���داهلل م��ب��ارك   ٭

القحطان
ف��ال��ح س��ن��ام محمد  ع��ل��ي   ٭

الشمري
حنان راشد براك املرشاد  ٭

م��ش��اع��ل م�����رزوق شبيب   ٭
اخلالدي

بندر مرزوق نومان املطيري  ٭
عبدالعزيز  مطلق  ح��م��دة   ٭

العبيد
ض���ي���اء م��ح��م��د ع���ب���داهلل   ٭

الصيرفي
نوال عودة عشوان فرحان  ٭
بشائر سالم فالح العازمي  ٭

فاطمة هادي مبارك الرشيدي  ٭
حصة حمد فهد ابوشيبة  ٭

جابر  سليمان  محسن  منى   ٭
املطيري

سارة حسن مانع العجمي  ٭
احمد عبداهلل صباح الفضلي  ٭

دالل عوض عايد الرشيدي  ٭
خديجة عايد وحيد العنزي  ٭

دالل مجعد فارع املطيري  ٭
جواهر مبارك طالع املطيري  ٭

نورة فراج نصار الركيبي  ٭
ف���اط���م���ة ح���ث���الن م���ب���ارك   ٭

الرشيدي
اكبر  صاحب عبدالعلي غلوم   ٭

حسني
غالي  هنيدي  مالح  يوسف   ٭

اخلالدي
خلود عبدالرحمن قويعان هزاع   ٭

املطيري
جدعان  منيف  غصاب  نوف   ٭

منيف
امطرة عايض ناصر العجمي  ٭
عبير موسى علوش العجمي  ٭

مرمي سامي نوري الفضل  ٭
نواف سليمان علي التناك  ٭

فاطمة اسعد رجا الغضوري  ٭
عمر عبدالرحمن عبداهلل حبيب   ٭

الكندري
فاطمة هادي عيد العازمي  ٭
مي حمدان فالح العازمي  ٭

ابرار احمد حسني فهد املنت  ٭
م��ه��ا ح���م���دان ح��م��ود زاي���د   ٭

العازمي
امل كامل غيالن الشمري  ٭

شيخة احمد صالح السني  ٭
اميان عباس عبداهلل القطان  ٭

اقبال عبد طوفان الشمري  ٭
انوار عبداهلل فارس اجلوير  ٭

 ٭ ج���م���ان���ة ع����ب����داهلل اح��م��د 
القبندي

وسمية حزام محمد العجمي  ٭
اماني مسلم فالح امليع  ٭

اسماء مبارك موسى جمعة  ٭
منى زيدان خلف الشمري  ٭

امل فهد محمد زايد العتيبي  ٭
سامية ثميل بشير العنزي  ٭
مرمي سعود سالم العازمي  ٭

عبدالرحمن  س��ال��م  ع��ن��ود   ٭
بوعلوا

سلوى حسني على الرشيدي  ٭
عذاري شاهر غازي املطيري  ٭

هدى سلطان شعوان خصيوي   ٭
املطيري

البخيت  هنوف ناصر مبارك   ٭
املطيري

مها سالم ناصر الرشيدي  ٭
لطيفة فاضل علي اجلعفر  ٭

سعاد حجي عبدالهادي بوعوينة   ٭
العازمي

فايزة شامان صبر الشمري  ٭
مرمي منصور قنور منصور  ٭

عوض  منور  سعد  سعدية   ٭
الرشيدي

دالل سحيم غازي الرشيدي  ٭
سبيكة ابراهيم عبداهلل ابراهيم   ٭

التركي
عبير سعد سيف العازمي  ٭

عبدالهادي  محمد  اجل���ازي   ٭
العجمي

شيخة عباد مزيد املطيري  ٭
خلود عبداهلل السبيعي  ٭

اماني سليمان القفيلي سليمان   ٭
عوض

رمي عبداهلل مطلق املطيري  ٭
محسن  عبدالرحمن  ن��وف   ٭

احلربي
ابتسام مانع محسن العجمي  ٭

ليلى بدر احمد محمد  ٭
غدير مشعاب محمد العجمي  ٭

نادرة خالد مالوي زيد  ٭
مشاعل سالم راض��ي عوض   ٭

احلربي
ع��ل��ي��ة م��ذك��ر م��ج��ب��ل مذكر   ٭

املطيري
وص���اي���ف ع���ب���داهلل ه���زاع   ٭

املطيري
نوف ساير سالم الشمري  ٭

م���وض���ي رس�����ام م��ش��اري   ٭
الهاجري

ردنة محمد فالح اجلفيرة  ٭
خ��ل��دة م��ن��ادي م��ن��اور عمر   ٭

العازمي
فاطمة حيدر دهقاني  ٭

حنان محمد راشد الرقيب  ٭
ابراهيم  عبدالعزيز  غالية   ٭

الشمري
عذاري محمد سلطان بخيت  ٭
رفعة ضيدان خالد السبيعي  ٭

موضي محمد جمعان سعود   ٭
العازمي

املشيعلي  غ��ازي محمد  م��ي   ٭
احلربي

امل خلف مطلق صايل  ٭
حسني محسن حسني اجلعفر  ٭

حسنية سيد علي سيد عباس   ٭
املوسوي

عفاف سعود خلف املطيري  ٭
تهاني براك صياح العتيبي  ٭
مشاعل فالح سعود النمران  ٭

ف��ه��دة ف��ه��د ده����ام زوم���ان   ٭
الشمري

مشاعل برجس الهيلم القرير  ٭
خلود علي مرزوق الرشيدي  ٭
رمي مساعد سلطان العريفان  ٭

جاسم  سعد  ع���ادل  شمايل   ٭
اخلضاري

سارة صالح محمد املوسوي  ٭
منيرة سعد علي سيف  ٭
مرمي محمد علي حسني  ٭

رزية غلوم شاه حسني غلوم   ٭
شاه

مهاء هداد سعود احلسيني  ٭
جناة احمد ابراهيم الصفار  ٭

امل احمد عمر الهاجري  ٭
نورة مفرج برجس الدوسري  ٭

سعاد مطلق سعيد املطيري  ٭
جنلة زيد سعود البسيس  ٭

منى راشد جمعان احلضينة  ٭
ف����اي����زة ع����ب����داهلل م��زي��د   ٭

العصيمي
وسمية عطا اهلل مجبل جريو   ٭

مجبل الرشيدي
مرمي حبيب قادري بور  ٭
مستورة عمر العازمي  ٭

رميا ابراهيم عبدالكرمي بريك  ٭
بدور فاضل مصلح  ٭

صيتة فارس ضيدان العنزي  ٭
وفاء حمد عبدالهادي العيد  ٭

ن��وي��ر ع���واض س��ي��ف بطي   ٭
املطيري

منيرة حمد خالد محمد  ٭
شعاع محمد زيد العدواني  ٭

عبداحلسني  موسى  تهاني   ٭
األشوك

نورة عايض محمد خزمي  ٭
فضيلة فهاد خميس العجمي  ٭
شيخة صالح سعد املطيري  ٭

منيرة رديني بداح رومي  ٭
لطيفة مبارك سالم العجمي  ٭

مي مجبل عامر املاضي  ٭
منيرة عواض سيف املطيري  ٭

مشاعل احلميدي راشد رويشد   ٭
احلربي

آمال عطا مبارك الفضلي  ٭
خالد محمد فهيد الكفيف  ٭

المعاهد المختلفة - كادر عام - 
وظائف عامة

هدى حمود معيفن زايد فهد  ٭

س��ارة محمد مهدي عويضة   ٭
العجمي

صالح  عبداللطيف  حصة   ٭
الوشمي

س��ارة عبداهلل سعيد ناصر   ٭
الزعبي

مرمي شعبان عاشور العربيد  ٭
مرمي سعيد حبيب حسني ابل  ٭

ام���ل ح����زام ش��ط��ي��ط ح��زام   ٭
العازمي

ع����ذاري س��ع��دون معطش   ٭
الرشيدي

م��س��ت��ورة ح��ام��د ق��ري��ب��ان   ٭
العازمي

منال عقاب رباح املطيري  ٭
صفية حسن محمد عبداهلل   ٭

عبدالرحيم
اميان سعود عبداهلل املطيري  ٭

منال سيف زيد املطيري  ٭
تهاني فهد سماوي العالطي  ٭

امي���ان ع��اي��ض ادل���م عوض   ٭
الديحاني

ياسمني صالح عبيد احلميدي  ٭
فنيطل  مضحي  ع��وض  مها   ٭

املطيري
رمي مزيد فرج الديحاني  ٭

ل��ي��ل��ى خ��ال��د س��اي��ر خ��ال��د   ٭
الظفيري

سارة احمد خالد خليفوه  ٭
امل سالم وسمي الفضلي  ٭

مرمي علي محمد طالب  ٭
عبداهلل محمد جاسم الغامن  ٭

منال مجبل علي حسن  ٭
بشاير جريس سفر العتيبي  ٭

راش��د  م��رمي سعد شحيبان   ٭
العازمي

محمد  محمود  شاكر  فاطمة   ٭
حسن

افراح عمر ذعار عمر العتيبي  ٭
ن��وف جن��م م��ش��اري حمود   ٭

الشمري
اسماء صالح غازي صالح  ٭

سارة حيدر عبداالمير عبداهلل   ٭
بنيان

هبة عبداهلل محمد الشبعان   ٭
املطيري

هبة سعد مطلق العازمي  ٭
ن��وف ع��وض راش���د مبارك   ٭

الدويلة
ع��ه��ود ع��ب��داهلل خصيوي   ٭

العازمي
العنود منادي مطلق العازمي  ٭

نوير ناصر سعد العازمي  ٭
ب���س���ام ع���ب���داهلل م��رش��ود   ٭

العازمي
ع���واط���ف م��س��ع��ود ه���ادي   ٭

املطيري
منال سالم وسمي الفضلي  ٭

ع��ب��داهلل زب���ن ن��اي��ف علي   ٭
الشمري

امل مسعود حسن العجمي  ٭
غنيمة سعود محمد متلع  ٭

تركي  ع��ب��داهلل  احمد  عنود   ٭
العنزي

ان����وار ن��اص��ر رب���دي مانع   ٭
السعيدي

فاطمة جاسم محمد بوحمد  ٭
منى انفيخ سالم العازمي  ٭

يوسف محمد منصور الهران  ٭
اقبال زعال عشوي الضفيري  ٭

مهرة محمد ناصر العجمي  ٭
بشاير خالد اسماعيل محمد   ٭

اخلالدي
مها عايض عبداهلل العتيبي  ٭

مها عبدالرحمن عبداهلل محمد   ٭
الشطي

اب��رك��ة حمد حمدان  ه���دوى   ٭
البغيلي

آمنة عبداحملسن وايل املهنا  ٭
نورة عبيد مرزوق العجمي  ٭
نادية مبارك صالح مليس  ٭

وضحة رشيد راشد العتيبي  ٭
ام��ل ع��ب��داهلل زوي���د مبلش   ٭

املطيري
انفال صقر ناصر الفضلي  ٭
بدرية مجعد ميزر القعمر  ٭

فاطمة مبارك عويض عايض   ٭
الصواغ

جنان حسني محمد اكبر  ٭
ع��واط��ف راش��د حمود علي   ٭

احلجيالن
خ��ل��ود ه��الل ن��اص��ر ع��واض   ٭

السبيعي
هنادي سعيد ناصر العجمي  ٭
جواهر مرزوق عيد العازمي  ٭

شيخة محمد علي عبداهلل بن   ٭
رجب

حنان عوض عبداهلل املطيري  ٭
م��وض��ي سعد خ��ال��د مسفر   ٭

املسفر
بدرية راشد سحيم العجمي  ٭
دالل جمعان سعد العازمي  ٭

احمد  عبداهلل  عدنان  اب��رار   ٭
الشواف

م��ن��ي��رة ي��وس��ف م��ن��ص��ور   ٭
اخلرافي

س����ارة س��ع��د م��ذك��ر طلق   ٭
العتيبي

عذاري عبداهلل مطلق السعيد  ٭
نور دعيج خليفة املوسى  ٭

م���س���ت���ورة ع���اي���ض ب��اي��ن   ٭
املطيري

ن��اف��ع رشيد  ن����ورة ع��ب��ي��د   ٭
احلربي

شيخة قطيم عادي املطيري  ٭
مرمي محمد راشد املطيري  ٭

هذلة خالد مبارك احلجرف  ٭
نورة عبداهلل مجول العجمي  ٭

محمد  فرحان  امي��ان سعود   ٭
اخلالدي

دالل حمود ثامر العجمي  ٭
دالل حمد محمد العجمي  ٭


