
الجمعة  25  يونيو  2010   11محليات
شملت ديوان الوزارة والتسجيل العقاري والشؤون القضائية

الحماد يعتمد ترقية 548 موظفًا وموظفة باالختيار في »العدل«
اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد اسماء 
عدد من موظفي وزارة العدل ممن حصلوا على ترقيتهم باالختيار، 

اضافة الى منحهم عالوة دورية اعتبارا من 2010/3/31.
وشملت الترقيات 548 اسما ضمت 17 اسما من ديوان الوزارة 
و25 اسما من التسجيل العقاري والتوثيق و506 اسماء من الشؤون 

القضائية، وفيما يلي أسماء املشمولني بالترقية:

عذارة بدر مطلق ظاهر  ٭
ان��وار مجحم مشبب جالل   ٭

السهلي
م��س��اع��د ف��ه��د ن��ف��ل ط���راد   ٭

الشمري
مرام شهاب عجاج العنزي  ٭

استقالل عبداهلل علي احمد   ٭
الروقي

ب���در ع���ادل ج��اس��م محمد   ٭
الشريدة

سالم محسن زنيفر محسن   ٭
العجمي

جيهان محمد ابراهيم البنا  ٭
شيخة عبدالرحمن عبدالعزيز   ٭

سلوم
جراح حزام حماد الصيفي  ٭

ناصر  متعب  بجاد  فاطمة   ٭
الرشيدي

شيخة احمد عمر علي املال  ٭
م����اج����د ع����م����اش ح��ج��ي   ٭

الرشيدي
ف��اط��م��ة اس��م��اع��ي��ل غلوم   ٭

البلوشي
ب����در ضيف  ن�����وال ع��ل��ي   ٭

العنزي
بدور مفرح خلف احلسيني  ٭

ف��اط��م��ة ط��ري��خ��م ع��ج��اج   ٭
الصليلي

آالء راشد احمد سعد العبيد  ٭
اشواق رحيل بهلول سلمان   ٭

الضفيري
زهرة مهدي حسني فيصل  ٭

تهاني محمد عبداهلل مبارك   ٭
القحطاني

ف��وزي��ة ج��ف��ال م��ط��ر علي   ٭
الظفيري

صالح  ع��ب��داهلل  سبيكة   ٭
العجيل

عبداهلل  عبداللطيف  ن��وف   ٭
الغامن

ف���اي���زة راش�����د م����رزوق   ٭
املطيري

ع���ب���داهلل  ف���ض���ي  دالل   ٭
الرشيدي

صالح عوين ع��واد شبيب   ٭
العنزي

نهلة دهام علي الصليلي  ٭
ميعاد سلمان ناصر اجحيل   ٭

اخلالدي
صيتة رحيان راشد رحيان   ٭

العجمي
لولوة سليمان راشد سليمان   ٭

الرويشد
امي���ان م��دل��ول زي��د مرشد   ٭

الظفيري
غادة شهير بشير خفش  ٭

بنان احمد محمد سالم بن   ٭
غيث

سلوى ماجد الرفاعي  ٭
مراحب فرحان ربيع ادريس  ٭

فالح  ناصر  ف��الح  سميحة   ٭
العازمي

احمد  محمد  مصطفى  أم��ل   ٭
الفهد

مرمي سعد غامن الغامن  ٭
ع��ي��س��ى م���رض���ي ح��م��ود   ٭

ابوقذيلة
غازي هابس راضي ماضي   ٭

الشمري
هادي محمد هادي املطيري  ٭

خابور  نهار  ف��رح��ان  دالل   ٭
العنزي

احمد صالح  فيصل  زه��رة   ٭
الشمالي

اخالص مدلول عناد  ٭
شيخة نصار عبداهلل قهوان   ٭

العجمي
دلقان  مناور  مطلق  رقية   ٭

الضفيري
حنان حبيب عيسى عباس   ٭

العباسي
اميان السيد طه  ٭

نوال سعد ربيع عباس  ٭
منى عبيد حربي الظفيري  ٭

محمد  سلطان  ماجد  م��رمي   ٭
بخيت

ع���ذاري ع��ب��داهلل ابطيحان   ٭
العازمي

مضاوي سالم احفيظ علي   ٭
العجمي

إلهام هوشنك افتادة  ٭
خصيوي  عايد  عويد  عابد   ٭

املطيري
ان���ت���ه���اء رح���ي���ل ب��ه��ل��ول   ٭

الضفيري
سعد مطلق فهد العجمي  ٭
نورة عادل محمد الهولي  ٭

فاطمة عبداللطيف عبداهلل   ٭
خضر

ميعاد مسلم عبيد الشمري  ٭
بدور سالم عبداهلل بالل  ٭

نوير حامد محمد احلسيني  ٭
فرحان  بويش  غامن  اسماء   ٭

السعيدي
منال خالد مطلق املطيري  ٭

مشاعل حمد احلميدي مناور   ٭
اخلالدي

مهنا سيف جديع الهاجري  ٭
عبدالعزيز فالح عالي محمد   ٭

العازمي
سعود محمد تركي الهاجري  ٭

س��ام��ي��ة م���ب���ارك صلبي   ٭
املطيري

خالد مجعد جبهان العتيبي  ٭
علي فهد محمد العجمي  ٭

مساعد غازي دغيم العتيبي  ٭

بدر جنيب صالح العلي  ٭
أن�����وار ع���ب���داهلل محمد   ٭

الكندري
مها محرم مفلح املطيري  ٭

س��ل��م��ى ج��م��ع��ان س��ال��م   ٭
العازمي

تهاني طعمة عواد صغير  ٭
ع��ائ��ش��ة س��ل��ط��ان محمد   ٭

العجمي
رضا جاسم محمد كمشاد  ٭

عبدالرحمن  ف��اض��ل  دالل   ٭
الكندري

عبداحملسن  محمد  عبير   ٭
ابوعبيد

خليل  عبدالواحد  هيفاء   ٭
ابراهيم الفيلكاوي

حمد ع��ب��داهلل ب��در احمد   ٭
املنصور

دالل محمد درويش جراغ  ٭
اح��م��د ع��ب��دامل��ج��ي��د احمد   ٭

حمادي
مساعد معوض دليم مزعل   ٭

الرشيدي
سعد  محمد  ف��ال��ح  محمد   ٭

الهاجري
احمد  يوسف  خالد  اب��رار   ٭

االنصاري
حسن  احمد  حميد  احمد   ٭

علي
بداريا ماوالنا املسباح  ٭

الدحام  نورة محمد وطبان   ٭
الدويش

اميان علي محمد  ٭
مشعل نزال عيد الرشيدي  ٭

ع��ف��اف ص��ي��اح ف��الح الفي   ٭
العنزي

وفاء حسن محمد احلبابي  ٭
هدال مضحي ثامر السهلي  ٭

نايفة فواز راكان املرشد  ٭
امل ارديف بشير شنك  ٭

امال الفي فالح املطيري  ٭
شيخة محمد غدير املطيري  ٭

هدى مانع سليم النداوي  ٭
محمد  حسن  سالم  حسن   ٭

الكندري
عيدة هني سعدان مسعود   ٭

الرشيدي
سامي سليمان سالم راشد  ٭

فيصل فالح سلطان مطلق   ٭
املطيري

ب��در مسير رح��ان شنيتر   ٭
الشمري

سويس محمد نادر محمد   ٭
العجمي

هاشم  محمد  مندني  علي   ٭
يتيم

عبداهلل  محمد  عبدالكرمي   ٭
العنزي

ناصر بدر عبداهلل عودة  ٭
اح��م��د ع���ب���داهلل عليوي   ٭

العتيبي
سمير متعب طرقي شعيب   ٭

العنزي
بدر عبداهلل سحمي حجاب   ٭

املطيري
جن����الء ع����وض ج��ع��دان   ٭

صنيتان
مشعل عتيق محمد عبداهلل   ٭

الرشيدي
علي  صحن  محمد  ن���ورة   ٭

جلباب
محمد  عبدالرحمن  ع��ادل   ٭

العتيبي
سعد فراج ضيدان السهلي  ٭

علي حسني عباس حسني   ٭
احملميد

ح���س���ن ع���ل���ي ج��م��ع��ان   ٭
العرجان

صالح جليميد صالح طلق   ٭
العتيبي

م���ش���اري ف��ال��ح ي��وس��ف   ٭
العنزي

عهود عبداهلل حسني راشد   ٭
الدمخي

م��ه��ا ع��ل��ي ع��ب��دال��ع��ال��ي   ٭
املطيري

احمد خالد محمد الزامل  ٭
عبداهلل فهد محمد سليمان   ٭

املهيني
علي  سليمان  داود  سالم   ٭

الديكان
منى محمد اليونس  ٭

منيرة نايف عبداهلل سودان   ٭
الشقيحي

نورة عوض صميعر عبداهلل   ٭
املطيري

امينة طرقي علي العنزي  ٭
ه��ي��ل��ة ع���ب���داهلل محمد   ٭

عبدالرحمن العجمي
ح���س���ني س���ع���د س��ع��ود   ٭

القحطاني
فهد  حربي  سعود  عالية   ٭

الفضلي
ن�����واف ع���وي���ض مطلق   ٭

البقمي
فواز فهد صلبي شتيوي  ٭

عبدالرضا حسني مال اهلل   ٭
بن مكي

يوسف  عبدالرحمن  سهام   ٭
بن حجي

م��ن��ي��رة غ��ن��ي��م ع��ب��داهلل   ٭
الزعبي

فاطمة محمود مال اهلل احمد   ٭
مال اهلل

عبداهلل محمد جالي خشيم   ٭
احلربي

بدرية فالح سعد العرادة  ٭
عبداملجيد  م��اج��د  دالل   ٭

ابراهيم
بدرية حرفان كرينيس غريب   ٭

العازمي
جن�����الء ح���م���ود م��خ��ل��ف   ٭

العنزي
رشيد  ناجي  سالم  بشاير   ٭

الظفيري
اميان احمد علي خميس  ٭

حمود  مطلق  عيد  س���ارة   ٭
العتيبي

حنان محمد علي االذينة  ٭
بدرية علي مصلح العتيبي  ٭
تهاني طلق مسلم السبيعي  ٭

امنة علي عبداهلل الدهش  ٭
ه��ب��ة ع��ب��دال��رح��م��ن احمد   ٭

عبدالرحمن العوسي
احمد  جمعة  احمد  محمد   ٭

غلوم
علي  ابراهيم  عبداللطيف   ٭

شمس الدين
يوسف أيوب أحمد ملك  ٭

خالد براك مرجاح املطيري  ٭
عبدالعزيز  س��ي��د  س��ه��ام   ٭

الزواوي
طالل عوض مطلق العازمي  ٭

خالد مبارك سند املطيري  ٭
نورية سعد محمد الغريب  ٭

آمال سعد سالم عيد  ٭
ياسر حسني علي الهويدي  ٭

مطلق سعود  غثيث  منال   ٭
احلسيني

جمانة طالب بدر كرم  ٭
حسن  مختار  علي  ليلى   ٭

حاجية
حسن  سالم  حسني  عهود   ٭

النغيمش
فاطمة عوض ابنية الضميني   ٭

الرشيدي
ه����ن����ادي خ����ال����د س��ع��د   ٭

القحطاني
واوان  طاهر  ناصر  اماني   ٭

الشمري
مشاعل فهد ذعار املطيري   ٭

املطيري
ح��ي��اة اح��م��د ع��ل��ي احمد   ٭

عباس
سارة زامل قاطع العنزي  ٭

م������رمي ف�������وزي م��ح��م��د   ٭
العسالوي

عبداللطيف  ول��ي��د  ع��ل��ي   ٭
عبدالرزاق الربيع

ن����وي����ر ظ����اه����ر م��ح��م��د   ٭
احلسيني

فاطمة زعال مطني الفضلي  ٭
معالي محسن عمر مطلق   ٭

العتيبي
بدر أحمد عبداهلل العنزي  ٭

ب���دور ن��اص��ر زاي���د اب��داح   ٭
احلربش

انيسة عدنان طه الراشد  ٭
عبداهلل سامي بدر ابوقماز  ٭
محمد وليد محمد البشارة  ٭
سندس فائق حامد مبارك  ٭

اسمة عاصم ثابت  ٭
دالل فهد صالح الشطي  ٭

مل���ا خ��ل��ف ع��ب��دال��ع��زي��ز   ٭
الصالح

م��ح��م��د اب�������داح ص��ال��ح   ٭
العدواني

أنوار حسني غريب خميس   ٭
الفيلكاوي

راشد  احمد عبداهلل  م��رمي   ٭
الونيان

مرام طارق عبدالرزاق حسني   ٭
العطار

ال��ط��اف س��ل��ي��م��ان محمد   ٭
الشطي

ليلى داود فيروز محمد  ٭
عائلة محمد خلف الفهد  ٭

ف��ي��ص��ل ع����وض سمير   ٭
املطيري

نافع غزاي نافع املطيري  ٭
ب��در محمد ك��ارون  ه��دى   ٭

فرحان
علي محمد ظافر العجمي  ٭

مخلد محمد سالم املطيري  ٭
خ��ال��د ع��ل��ي ح��س��ني علي   ٭

العبيد
اقسام براك كنيهر مناحي  ٭

ل��ي��ل��ى م���وس���ى رم��ض��ان   ٭
خسروة

عمر ناصر مرزوق الشمري  ٭
ه���دى ح��س��ن ع��ب��دال��رض��ا   ٭

خشاوي
ج��اب��ر ي��ع��ق��وب ي��وس��ف   ٭

الوتار
فهد ابراهيم سالم النافع  ٭

عبداللطيف عادل عبدالرحمن   ٭
العبيد

ج��اس��م اح��م��د ج��اس��م مال   ٭
محمد

ج����راح ي��وس��ف ع��ب��داهلل   ٭
محمد

محمود محمد اسداهلل احمد   ٭
الكندري

مي يوسف خليفة اخلضر  ٭
ه���ود ع��ب��دال��رح��م��ن علي   ٭

العدواني
حسن علي مطلق ملعث  ٭

زينب راشد جاسم االستاذ  ٭
ظافر ناصر ظافر العجمي  ٭

ابرار عبداهلل احمد  ٭
ج���اس���م م��ح��س��ن ب���ادي   ٭

الفضلي

بدور عبداهلل الهولي  ٭
عبداهلل  عبداحملسن  علي   ٭

املويل
حمد  عبداهلل  احمد  انفال   ٭

السريع
ابراهيم حسني  اميان خالد   ٭

السميط
ال���ه���ام س��ل��ي��م��ان راش���د   ٭

الصيخان
فاطمة عبداهلل معراج احمد   ٭

بن در
زينب ابراهيم عزيز  ٭

مبارك  عبدالرحيم  اس��راء   ٭
عبدالرحمن

س����ع����ود م���ح���م���د س��ع��د   ٭
القحطاني

عبداهلل عبداحلميد عبداهلل   ٭
احلماد

ج��م��ي��ل��ة ف�����الح ع���وض   ٭
املطيري

فهد جري جروان املطيري  ٭
حنان ف��الح ع��وض عطية   ٭

الشمري
اميان مطلق محمد الشهري   ٭

الرشيدي
بشائر حماد بخيت محمد   ٭

العجمي
عبداهلل خالد عبداهلل شليويح   ٭

الهاجري
ف��ج��ر ص�����ادق ع��ب��داهلل   ٭

النجادة
مرمي مبرد عوض ضيدان   ٭

السعيدي
حاجي  عبدالعزيز  منال   ٭

يوسف
غامن  علي  ع���ذاري حسني   ٭

الشطي
نوال حميدي حسني هادي   ٭

املري
دالل فهد نفل طراد الشمري  ٭
علي  عبداهلل  محمد  عنود   ٭

اجلمعة
فهد صقر عسيالن  لطيفة   ٭

اخلالدي
عائشة خالد محمد عبداهلل   ٭

األيوب
خ���ال���د خ��ض��ي��ر م����رزوق   ٭

املطيري
فاطمة محمد خليل الرفاعي  ٭

مشاعل راشد مرشد الشنيفي   ٭
الرشيدي

ابراهيم  ع��ب��داهلل ص��ال��ح   ٭
الصايغ

خلدا عياد تركي عياد  ٭
مبارك  ح��م��اد  محمد  رمي   ٭

العازمي
ك��ف��اي��ة ش��ري��ف عطشان   ٭

الشمري
هدى مرداس ظاهر صياح   ٭

السعيدي
حصة محمد جاسم محمد   ٭

العتيبي
فاطمة حمد غنيم محيميد   ٭

العازمي
أنفال صالح شايج صالح   ٭

الشايجي
امي��ان ملفي محمد عايش   ٭

املطيري
سلمان حمد عبدالرزاق غامن   ٭

املال
احمد شعوان عويض مغير   ٭

املطيري
منصور غازي غامن صلبوخ   ٭

الفرج
محمد صقر سعد طحيشل   ٭

املطيري
موضي حمد عياد الرشيدي  ٭
فاطمة عبدالكرمي عايد غزي   ٭

بادي
شاهة راه��ي ذوق��ان غصن   ٭

الضفيري
مبارك  صالح  مبارك  علي   ٭

احلشاش
عبدالوهاب عادل علي منصور   ٭

اجلاسم
صقر فهد عبدالرحمن خالد   ٭

العبدالقادر
سلمى محمد عثمان محمد   ٭

املطيري
مشاعل مجيد علي حسني   ٭

عبدالرحمن
ابراهيم حيدر  حصة خليل   ٭

علي
معجب  ف��ال��ح  شويهينة   ٭

العجمي
عائشة حمد محمد عبداهلل   ٭

العرميان
عائشة متعب سعود ساير   ٭

املطيري
علي  عباس  ع��ادل  نورية   ٭

عيدي
ب��در سليمان  دالل غ��ازي   ٭

القناعي
حمدي  منيف  عمر  ن��ورة   ٭

املطيري
ياسمني زي��د راج��ح طامي   ٭

املطيري
سندس سامي جعفر علي   ٭

اخلريبط
هبة فرحان سالم اخلشمان  ٭
رفعة مذكر مناحي العجمي  ٭

اميان خلف علي خلف  ٭
عبداهلل  احمد  امنة جاسم   ٭

املسري
نورة ثنيان حسني درباس   ٭

الزعابي

الدين  شمس  خالد  محمد   ٭
محمد صالح

احمد حميد كاظم ضاحي  ٭
ع���ل���ي اس���م���اع���ي���ل ع��ل��ي   ٭

عبدالرحيم
بعيجان  غ����زالن  ن��اي��ف   ٭

العازمي
سيد علي موسى مرتضى   ٭

بهبهاني
عبداهلل  فهد  يوسف  ب��در   ٭

اجلويعد
مشرف غازي ضحوي سالم   ٭

العنزي
علي  محمد  ع��ل��ي  زك��ري��ا   ٭

العسيري
امل عبداهلل صالح مرزوق   ٭

املطيري
سعود فرحان محيل شعالن   ٭

العنزي
ب��راك سلمان  ف��واز سلمان   ٭

العدواني
دانة فرحان جدوع الفضلي  ٭
خالد مطلق مشعل املطيري  ٭
نافع شاهر بالدي الظفيري  ٭
سالم عزيز غازي الرشيدي  ٭

عبداهلل  عبدالعزيز  ب��در   ٭
احلميدي

م��ش��اري ع��ب��دال��ك��رمي عيد   ٭
العدواني

عبداهلل مساعد عبداهلل راشد   ٭
الزير

طالل مشعل عبيد املطيري  ٭
عبداهلل جواد علي الشواف  ٭

عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر   ٭
القادري

ع���ب���داهلل ح��م��ود ص��ال��ح   ٭
العازمي

شيماء حمزة علي كرم  ٭
منيرة سيف علي مثيب  ٭

س��ع��د ع���ب���داهلل م��ب��ارك   ٭
الدليمي

ظافر محمد ظافر العجمي  ٭
عبداهلل فهد الدباغ العازمي  ٭

فهد علي شامي الراجحي  ٭
احمد جاسم جنم نصيب  ٭

سليمان  م��ح��م��د  أن�����وار   ٭
الصغير

خالد حداد علي محمد احمد  ٭
مشاري زايد عبداهلل الفهد  ٭

عمارة  محمد  عامر  حمد   ٭
العجمي

جواد يعوب احمد االشوك  ٭
فايز محسن محمد العجمي  ٭
وليد متروك ساير العتيبي  ٭

نواف حنس فلحان ناصر   ٭
العتيبي

يوسف احمد محمد معرفي  ٭
بندر ماجد حميدي سلطان   ٭

املطيري
احمد حسني علي جواهري  ٭

ابراهيم  عبدالرحمن حبيب   ٭
التركي

مرمي عدنان محمد الرويح  ٭
خالد فيصل جاسم عزران  ٭

ف����الح علي  اح��م��د ع��ل��ي   ٭
العازمي

عبدالعزيز  راج��ح  محمد   ٭
القحطاني

ن�����وران صنيتان  خ��ال��د   ٭
العنزي

فالح  عبداهلل  محمد  هدى   ٭
املطيري

علي محمد حبيب السماك  ٭
خالد ع��وض مطلق سيف   ٭

العازمي
م��ح��م��د م��ح��ي��س��ن ظ��اه��ر   ٭

العجمي
علي حسني صيوان عبداهلل   ٭

اخلالدي
جنم  عبدالرحيم  فضيلة   ٭

عبداهلل الراشد
محمد جاسم يعقوب محمد   ٭

اليعقوب
عبداللطيف  احمد  عبداهلل   ٭

الدعي
ع���ب���داهلل دع��ي��ج خليفة   ٭

العجيل
ف��اض��ل ع���ب���داهلل محمد   ٭

املعيلي
م��ن��ص��ور ص��ب��اح دخ��ي��ل   ٭

العدواني
خالد عبداهلل صالح العمير  ٭

م���ش���اري رح���ي���م م��زي��د   ٭
املطيري

س��ع��اد ع��اش��ق روي��ض��ان   ٭
محمد

ناصر عبدالرزاق عبدالرحمن   ٭
العبيدان

نادية ناصر فهد الفرحان  ٭
إق����ب����ال اح����م����د س��ال��م   ٭

عبدالسالم
محمد منور نوار العتيبي  ٭
احمد محمد احمد العنزي  ٭

مشعل صالح محمد الريس  ٭
ن����ادي����ة ج���اس���م م��ح��م��د   ٭

احلشاش
فاطمة محسن يحيى جابر  ٭

ع����ب����داهلل ح���م���د م��ح��م��د   ٭
العثمان

منية محسن سعد صقر  ٭
ف����وزي����ة ب���ش���ر ش��ب��ي��ب   ٭

خشيمان
لولوة محمد ناصر سعيد   ٭

العبداهلل
خليف  ع��ب��داهلل  حميدي   ٭

ابوعدل

ام����ان����ي م���رض���ي س��ع��د   ٭
الدوسري

رقية فيصل فهد الراشد  ٭
حسني احمد حسن رمضان  ٭

ش��روق عبدالصمد حسني   ٭
الكوت

خالد احمد حسني عواد  ٭
عبدالعزيز  محمد  مشعل   ٭

املجرن
م��ح��م��د ع����ب����داهلل ع��ل��ي   ٭

احلصينان
خالد فهد خرصان احليان  ٭

م���س���ع���ود ع���ل���ي م��ح��م��د   ٭
املطيري

جاسم قزاز موازي جاسم  ٭
الهام محمد رمضان عوض  ٭
فاطمة احمد عثمان اخلراز  ٭

عبداهلل  عبدالعزيز  سعد   ٭
امللحم

س���ع���د ع����ب����داهلل راش����د   ٭
العدواني

رائد جمال محمد الكندري  ٭
صالح حمد صالح الوشمي  ٭

اميان عزيز معيض الفي  ٭
يعقوب  ع��ب��داهلل  يعقوب   ٭

الثويني
جابر  احمد  محمد  ن��ادي��ة   ٭

املنصوري
ناصر ذعار حميان العتيبي  ٭

حامد خضر عباس بارون  ٭
أبرار موسى خالد الزويد  ٭

م��ش��اع��ل م��ن��اح��ي بحير   ٭
العنزي

عمر ساير عوين الشمري  ٭
ن��ادي��ن ي��ع��ق��وب يوسف   ٭

السبيعي
هدى علي بدر نقي  ٭

معلث  محمد خلف  مشعل   ٭
املطيري

عبدالعزيز غامن صالح مال   ٭
اهلل

مبارك  عبدالرحمن  مبارك   ٭
احليدر

ط�����الل ص��ع��ف��ق ع��ب��ود   ٭
الظفيري

أب��رار احمد يوسف عثمان   ٭
االنصاري

ماجد الفي عبداهلل العتيبي  ٭
محمد ابراهيم يوسف محمد   ٭

اليوسف
مذيب  ثامر  عبداهلل  ساير   ٭

العتيبي
دالل ت��رك��ي ص��ال��ح حمد   ٭

اخلميس
فاطمة عبداللطيف عبدالعزيز   ٭

بن عيسى
رمي خالد احمد الغاشم  ٭

صالح عبدالسالم عيسى مال   ٭
سعيد

الدين  ت��اج  محمد  ح��ن��ان   ٭
عبدالكرمي

ف��ال��ح مبارك  ب��در  م��ب��ارك   ٭
الشمالي

انور معاشي مرزوق جضعان   ٭
الظفيري

ل��ط��ي��ف��ة م��ح��م��د ع��ب��داهلل   ٭
الدعيجاني

مم����دوح خ��ال��د ع��ب��داهلل   ٭
الفيلكاوي

م��ش��ع��ل ي���ون���س محمد   ٭
العنزي

عالي غازي عبدالعالي احملنا   ٭
املطيري

نهى فرج جابر مهنا  ٭
علي  محمود  شاكر  غدير   ٭

البغلي
خديجة سعيد محمد فيروز   ٭

نصيب
هزاع  مجبل عوض  محمد   ٭

القحص
عبدالنبي  علي  ع��ب��داهلل   ٭

عبداهلل
يوسف عويد عباس خليف   ٭

العنزي
امل عبد عيادة عودة  ٭

مرمي حسن عبداهلل حسني  ٭
خ��دي��ج��ة س���ع���ود أح��م��د   ٭

عبداهلل
مها سعد سعود املطيري  ٭

عبداهلل جاسم احمد حجي   ٭
محمد

أح��م��د ع��ل��ي أح��م��د علي   ٭
الرشود

ب���در ع��اب��ر ع���ودة مطلق   ٭
البذالي

ناجي مدعج عواض فاطم  ٭
منصور سند خشان محمد   ٭

اخلالدي
ثعيان  محمد  طفيل  حمد   ٭

الرشيدي
دالل محمود ناصر محمود   ٭

الناصر

عدنان جاسم عبداهلل محمد   ٭
علي الصايغ

م���ب���ارك ع���ب���داهلل حسني   ٭
عبدالكرمي

خالد احمد فهد املضحي  ٭
عبدالعزيز  حسني  محمد   ٭

املشري
جميلة مساعد ناصر الغامن  ٭

عدنان محمد بوطيبان  ٭
س��م��ي��رة ش���ده���ان ش��الل   ٭

العنزي
ع���ب���داهلل ح���م���ود خلف   ٭

العتيبي
ع��ب��داهلل ح��م��اد ع��ب��داهلل   ٭

الضبيبي
حمد عيد عبداهلل املخيال  ٭

حسن علي كرم جوهر محمد   ٭
علي

ب���دري���ة ص��ال��ح ع��ب��داهلل   ٭
احلبيل

منى حسن فهد العريفي  ٭
اب��ت��ه��ال ص��ال��ح ي��وس��ف   ٭

الشايجي
م��ح��م��د س��ل��ط��ان سلمان   ٭

املزعل
خالدة جاسم محمد سبتي  ٭

نصار عليج نصار زايد  ٭
طالل ادخيل ابرمي العنتري  ٭

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز   ٭
البالول

اح��م��د عبدالكرمي  ص��ب��اح   ٭
الدليمي

عائشة محمد زيد الديحاني  ٭
مها جاسم محمد العماني  ٭

عبداهلل زيد ناصر احلمود  ٭
أمينة سعود شبرم غفيصان   ٭

الظفيري
لطيفة بدر حمد النجدي  ٭

رمي يوسف محمد الثويني  ٭
ح��ص��ة ع���ب���داهلل محمد   ٭

اجلالهمة
محمد فراج مطر املطيري  ٭

غليفص  دغ��ش  غليفص   ٭
العجمي

اب��ت��س��ام ي��وس��ف حسن   ٭
النجادة

اقبال محمد حسن الفجام  ٭
امل محمد سالم املرشود  ٭

ن�����وال م������رزوق محمد   ٭
العدواني

اسماء سليمان عبدالرحمن   ٭
يوسف احلداد

ابراهيم  سعود عبدالعزيز   ٭
املخيطر

عبدالرحمن  محمد  شيماء   ٭
الكندري

فيصل حسن علي باقر  ٭
اح���م���د س���ع���د ج��ح��ي��ش   ٭

الرشيدي
ج��م��ال ص��ط��ام ع��ب��داهلل   ٭

العتيبي
جعفر احمد مشعل حسني   ٭

الطراح
رجاء جواد كاظم  ٭

مشعل علي سلمان العنزي  ٭
م��ح��م��د ج���اس���م م��ح��م��د   ٭

الهدهود
محمد ثامر عايض املطيري  ٭
مرمي صالح خالد البخيت  ٭

محمد سليمان عبدالوهاب   ٭
احلمود

ناصر سعود مرزوق البدهة   ٭
الرشيدي

عبدالوهاب  عبداهلل  باسل   ٭
املسلم

ال��دري��ع��ي ن��اص��ر خليفة   ٭
الدريعي

منى عبداهلل محمد احمد  ٭
علي عطية محمد الشمري  ٭
مطلق سالم جزا الديحاني  ٭
خالد مبارك عبداهلل مدلج  ٭

ف��ه��د ع��ب��دال��رح��م��ن خليل   ٭
العنيزي

ب��ادي  ب���ادي ع��م��ر  مفلح   ٭
الشمري

صالح  سالم  راش��د  احمد   ٭
الهويدي

خالد سالم صياح الشمري  ٭
احمد عبداهلل ابراهيم البديوي   ٭

السبيعي
حمد حميد احمد خواري  ٭
وفاء صالح محمد الغامن  ٭

هديل خالد خزام احلمدان  ٭
حليمة عنزان طاهر الوزان  ٭

ج��م��ع��ان ع���وض جمعان   ٭
العازمي

سندس علي فهيد العبيدان  ٭
م���رمي ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م   ٭

املنيس
س���ع���ي���د ث�����الب ح��م��ود   ٭

الهاجري
فهد معاذ فهد الفهد  ٭

ديوان الوزارة

هدى عبداهلل راشد الزير  ٭
خ��ل��ود ع��ب��دال��ع��زي��ز علي   ٭

اخلنيني
محمد فهد محمد احمادة  ٭

حصة عبداهلل عبدالرحمن   ٭
اخلليفة

سعود  عبدالعزيز  م��رمي   ٭
الصقر

نور محمد ابراهيم العيسى  ٭
مبارك فهد راجح الدوسري  ٭
فهد عبداهلل خلف املخيزمي  ٭

ب��ش��اي��ر ي��ع��ق��وب يوسف   ٭
حسن

اسراء احمد مساعد اجلزاف  ٭
ف��اط��م��ة ن���اص���ر حنيف   ٭

املزيعل
ابراهيم  خليفة  ع���ذاري   ٭

العنزي
احمد  عبداللطيف  اح��م��د   ٭

الناصر
منى جالل فتحي دربالة  ٭

جيهان امام سعد علي احمد  ٭
ميثة فرحان حمود نصار  ٭
سالم جنم عبداهلل النجم  ٭

التسجيل العقاري والتوثيق

عبدالعزيز  يوسف  حنان   ٭
املشوطي

سلوى يوسف حسني ملك   ٭
آل هيد

حصة فهد فيحان الزعبي  ٭
ع����ذاري ي��وس��ف ع��ب��داهلل   ٭

الربيعة
اميان عبدالرحمن عبداهلل   ٭

احلشاش
رمي عوض فالح املطيري  ٭

 ٭ ل��ط��ي��ف��ة ف��ي��ص��ل جن��م 
الياسني

نورة وليد جاسم عزران  ٭
شريفة علي عباس بومناه  ٭

اميان علي جبار العنزي  ٭
سارة خالد بدر املطيري  ٭

ع��ب��ي��ر م��وس��ى اب��راه��ي��م   ٭
الريش

زهرية علي عبدو  ٭
بشاير ساجر ماجد خالد  ٭

فاطمة علي سيد مصطفى   ٭
جالل

فاطمة محمد علي شعبان  ٭
عنود مجبل عايد العنزي  ٭

ف���ض���ة س���ع���ود م��ج��ح��م   ٭
املطيري

غزواء عبيد حمود العتيبي  ٭
اس���م���اء ع��ل��ي ج��م��ي��ع��ان   ٭

البلوي
عبير حمد منصور احليان  ٭

مانوليتا تي ميسينا  ٭
زين احمد محمد حسن  ٭

علي  صالح  جاسم  بشاير   ٭
حسن

صلب�����وخ  وادي  احم���د   ٭
احلسيني

الشؤون القضائية

عمر خالد احمد الشرقاوي  ٭
خاطر  عبداملجيد  اح��م��د   ٭

املاجد
عبداهلل  عبدالوهاب  ام��ل   ٭

الهولي
ن��اص��ر عيد  ول��ي��د محمد   ٭

املطيري
م���ن���ص���ور ح���م���د م��اج��د   ٭

الرشيدي
م���ن���ار م��ح��م��د ع��ب��داهلل   ٭

احمليطيب
نورة سعيد عويضة سعيد  ٭
نادية مفلح شنوف االصفر  ٭

مكي محمد حسني القالف  ٭
س�������ارة ج����اس����م س��ع��د   ٭

الصاهود
ط����ارق م��ح��م��د اب��راه��ي��م   ٭

احملارب
سيد عبدالسالم سيد يعقوب   ٭

الرفاعي
جاسم محمد فهد احلماد  ٭
جمال ثني احمد العنزي  ٭

سحر معتوق امام الفليج  ٭
اكبر غلوم علي  نادية علي   ٭

مخصيد
ي��وس��ف ع��ط��ي��ة م���رزوق   ٭

الشمري
فاضل عايد ذهب الشمري  ٭

ج���اس���م م��ح��م��د عيسى   ٭
احلمدان

فضالة  سليمان  ف��اض��ل   ٭
الفضالة

س���ال���م ع���م���اش ط��رج��م   ٭
الشمري

ح��س��ن م��ح��م��د ع��ب��داهلل   ٭
السيافي

املستشار راشد احلماد


