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»التربية« اعتمدت ندب ونقل 179 موجهاً وموجهة للوظائف اإلشرافية
ـ مبارك الكبير

خالـــد صـــادق احمـــد بوحمدـ    ٭
العاصمة

ـ  أشـــرف رضـــوان رضـــوان   ٭
اجلهراء

حســـن محمد عبداهلل بوحمد ـ   ٭
التعليم اخلاص

أســـامة فوزي ابراهيـــم عبده ـ   ٭
التعليم اخلاص

ناصر يعقوب يوســـف دمخي ـ   ٭
حولي

عبدالكرمي صالح سويلم العنزي   ٭
ـ االحمدي

نواف فالح ناصر عتيق السويحلي   ٭
ـ اجلهراء

مساعد حســـن راشد الغريب ـ   ٭
االحمدي

عـــادل فهد فحيصـــان املياس ـ   ٭
اجلهراء

زيد مبارك زيد جدوع العدواني   ٭
ـ العاصمة

فهد جاراهلل ماجد جرمان املطيري   ٭
ـ اجلهراء

عبداهلل عبود ســـالم العتيبي ـ   ٭
الفروانية

باســـل مانع مطلـــق املطيري ـ   ٭
اجلهراء

نايف معيبر ســـرعان الظفيري   ٭
ـ العاصمة

فراج جويعد حســـن العجمي ـ   ٭
الفروانية

احمد علي موسى علي ـ التعليم   ٭
اخلاص

جابر ســـعود زيد بـــن راكب ـ   ٭
التعليم اخلاص

ضياء عبدالعال محمد عبدالعال   ٭
ـ حولي

عبداللطيـــف عبداحلميد احمد   ٭
الصالح ـ حولي

ابراهيم عبدالنبي ابراهيم محمد   ٭
علي ـ العاصمة

ناصر عبيد شحادة هادي محمد   ٭
العنزي ـ حولي

مانـــع ســـعد ابراهيـــم املانع ـ   ٭
اجلهراء

أسماء املشموالت بالترقية لوظيفة   ٭
موجه فني

بدور فالح جعفر حسن النصار   ٭
ـ الفروانية

عواطف حســـن احمد البغلي ـ   ٭
مبارك الكبير

هبة عبداحملســـن محمـــد ابل ـ   ٭
العاصمة

منار محمد السعيد محمد النادي   ٭
ـ حولي

دينا دســـمان بخيـــت األحمد ـ   ٭
العاصمة

عواطف خلف راشـــد اخلتالن ـ   ٭
حولي

امـــل حمـــود ســـعد الهـــرار ـ   ٭
الفروانية

ســـهام عبدالرحمن زيد حجاب   ٭
السعيد ـ الفروانية

انتصـــار عبدالعزيـــز معتوق ـ   ٭
األحمدي

شيماء فيصل علي قاسم حمادة   ٭
ـ االحمدي

ســـلوى صباح مبارك الشمري   ٭
ـ اجلهراء

الهـــام حســـن علي االســـتاذ ـ   ٭
اجلهراء

ناهد عبداهلل علي حسنـ  مبارك   ٭
الكبير

سهام محمد رشيد عقيل الرشيدي   ٭
ـ الفروانية

هـــدى حســـن ابراهيـــم علي ـ   ٭
االحمدي

التعليم اخلاص
صالح عبداهلل عباس حســـن   ٭

الشطي ـ العاصمة
ســـمير محمـــد غلـــوم طالب ـ   ٭

العاصمة
ـ  ســـالم غلـــوم محمد جمـــال   ٭

الفروانية
عباس عبدالكرمي جمعة الصيرفي   ٭

ـ األحمدي
عيسى علم تقي تقي ـ األحمدي  ٭

سهو ســـالم ســـعد الرشيدي ـ   ٭
اجلهراء

نبيـــل جمعة خميـــس عبداهلل   ٭
العويض  ـ التعليم اخلاص

معتز حميد احمد املؤمنـ  التعليم   ٭
اخلاص

خالد هاشم خالد محمدـ  التعليم   ٭
اخلاص

محمد ابراهيم علي األميرـ  التعليم   ٭
اخلاص

ـ  ازاتور  ابراهيم احمـــاد  محمد   ٭
العاصمة

علي محمود العلي ـ حولي  ٭
مشـــاري عـــواد نـــزال برمان ـ   ٭

اجلهراء
عبداحلليم حامـــد احمد غندر ـ   ٭

اجلهراء
محيي الدين محمد الدقهـ  التعليم   ٭

اخلاص
أسامة عبداحلكيم جبر سيد احمد   ٭

ـ التعليم اخلاص
جاســـم محمد اســـماعيل احمد   ٭

الفيلكاوي ـ العاصمة
بدر جابر علي املري ـ األحمدي  ٭

بـــدر عبداهلل هـــادي العجمي ـ   ٭
األحمدي

علي محمـــد فهيد مناع العجمي   ٭
ـ األحمدي

محمد خميس ســـعيد العجميـ    ٭
األحمدي

عوض يحيي عوض شـــالش ـ   ٭
اجلهراء

فايز هـــدل محيســـن العنزي ـ   ٭
اجلهراء

ميزر معـــدي ميـــرز العازمي ـ   ٭
التعليم اخلاص

بدر عبيـــد مرســـم الديحاني ـ   ٭
التعليم اخلاص

عبداهلل حمود اجلنيدلـ  التعليم   ٭
اخلاص

عايد باتع شمروخ عجاب العتيبي   ٭
ـ التعليم اخلاص

خالد عبداهلل حمـــد البصيلي ـ   ٭
التعليم اخلاص

خالد علـــي عبـــداهلل ابراهيم ـ   ٭
حولي

ناصر فالح العبيان الشـــمري ـ   ٭
الفروانية

مجـــدي علي محمـــود عجالن ـ   ٭
الفروانية

عيد حامد جراغ قنيفذ الضفيري   ٭
ـ اجلهراء

رفاعي مطلق بـــداح الصليلي ـ   ٭
اجلهراء

ابراهيـــم محمـــد علي عـــودة ـ   ٭
اجلهراء

عبدالفتاح ياسن محمود االكرت   ٭
ـ التعليم اخلاص

عبدالرحمـــن محمـــود طحان ـ   ٭
التعليم اخلاص

يحيـــى محمـــد علـــي نصـــر ـ   ٭
الفروانية

عمـــاد ابراهيم عبدالقادر عامر ـ   ٭
الفروانية

أميـــن أبوزيـــد عـــز العـــرب ـ   ٭
اجلهراء

علي عباس عبدالعزيز اخلالدي   ٭

حولي
سليمان فردان حسن عبداهلل ـ   ٭

مبارك الكبير
فيصل معال جعـــدان العتيبي ـ   ٭

األحمدي
مهـــا علـــي محمـــد الصحاف ـ   ٭

األحمدي
ـ  العطار  نادية صالح ســـلمان   ٭

األحمدي
أمل فؤاد محمد عمر سريـ  مبارك   ٭

الكبير
هاجـــر خـــالف عليج ســـالم ـ   ٭

األحمدي
اجلوهـــري أحمـــد اجلوهـــري   ٭

أبوياسن ـ الفروانية
ســـعيد احمـــد محمد ســـعيد ـ   ٭

الفروانية
محمـــود محمـــد علـــي محمد ـ   ٭

حولي
نبيل عبداهلل يوســـف جرجس   ٭

ـ اجلهراء
أحمد عبداحلميـــد خالد محمد ـ   ٭

مبارك الكبير
حسن سعد مساعد ـ اجلهراء  ٭

محســـن محمد غلوم محســـنـ    ٭
مبارك الكبير

أماني يعقوب علي سفرـ  التعليم   ٭
اخلاص

رضـــا علـــي رجـــب حســـن ـ   ٭
العاصمة

أسماء المشمولين بالترقية 
لوظيفة موجه فني

محمد فتحي محمد عطية ابراهيم   ٭
ـ األحمدي

عصام محمد ابراهيم األشـــقر ـ   ٭

مي أحمد راشد األستاذ ـ حولي  ٭
دالل مبـــارك فـــالح احلجرف ـ   ٭

اجلهراء
منى عبداللطيف موسى العومي   ٭

ـ مبارك الكبير
نوال محمد دهام الشمريـ  التعليم   ٭

اخلاص
خالـــدة محمد خميـــسـ  مبارك   ٭

الكبير
نورة ســـالم محمد الشـــمري ـ   ٭

اجلهراء
ناصر حســـن صالح يوسف –   ٭

الفروانية
ـ  محمد فاروق خالـــد مارديني   ٭

العاصمة
منى اســـماعيل جاســـم محمد ـ   ٭

اجلهراء
منى عبداللطيف سلطان النجدي   ٭

ـ الفروانية
أحمد عاصم عبدالعزيز عبدالوهاب   ٭

ـ مبارك الكبير
عبدالهادي محمد حسن احلسيني   ٭

ـ مبارك الكبير
أحمد محمود محمد حسنـ  مبارك   ٭

الكبير
محمـــد معتوق أحمـــد الوائل ـ   ٭

غامن علي جاسم ـ مبارك الكبير  ٭
عبلـــة عبدامللك محمـــدـ  مبارك   ٭

الكبير
الســـعيد محمد محمد البمبي ـ   ٭

العاصمة
جمال احمـــد محمد عبدالكرمي ـ   ٭

اجلهراء
عبدالفتـــاح محمود عبدالفتاحـ    ٭

التعليم اخلاص
السيد صبري متولي ـ حولي  ٭

محمـــد نـــور الديـــن محمـــد ـ   ٭
اجلهراء

محمد نهـــار مجبـــل املطيري ـ   ٭
الفروانية

محمد علي محمد الشـــرقاوي ـ   ٭
العاصمة

سمر محمد جابر اسماعيلـ  مبارك   ٭
الكبير

ســـونيا محمد يوســـف توكل ـ   ٭
التعليم اخلاص

رأفت كامل مصطفى الهنداوي ـ   ٭
التعليم اخلاص

محمـــد حافـــظ محمد يســـن ـ   ٭
العاصمة

منيرة ســـعد راشـــد الهاجري ـ   ٭
األحمدي

حنان عبدالمعبود
الوزير  اصـــدر 
د.هالل قرارا يقضي 
بتعديل البند الثاني 
الثانية  املـــادة  من 
الـــوزاري  بالقرار 
رقم 29 لسنة 2010 
واخلـــاص بالئحة 
العـــالج باخلارج، 
ليكـــون تشـــكيل 
الطبيـــة  اللجـــان 
لتخصصيـــة  ا
باملستشفيات العامة 

على النحو التالي:
أ – رئيس القسم املختص.

ب – عدد 2 من رؤساء الوحدات.
ت – الطبيب االستشاري أو االختصاصي املعالج 

للمريض.
كما أصدر الوزير قرارا آخر يقضي بإنشاء شعبة 
تعقيم مبستشـــفى األمراض الصدرية، ليتولى مهام 

التعقيم بجميع أقسام املستشفى. 
من جانـــب آخر أصدر وكيل الـــوزارة د. إبراهيم 
العبدالهادي قرارا إداريا بتشـــكيل جلنة لإلشـــراف 
واملتابعة علـــى تنفيذ عقود اســـتغالل مواقع أبراج 
االتصاالت احمللية وفق البروتوكوالت املتعارف عليها 
على أن يرأســـها الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات م. 

سمير سلمان يوسف.
كما أصدر العبدالهادي قرارا آخر طالب فيه اجلهات 
املعنية بالوزارة من إدارة املشتريات واملخازن، إدارة 
التجهيزات الطبية، إدارة املستودعات الطبية واإلدارة 
املركزية للشؤون الهندسية، وغيرها من اإلدارات التي 
تقوم بطرح مناقصات أو ممارسات الستدراج عروض 
الشركات في املجاالت املختلفة، بإضافة بند بكراسات 
الشروط اخلاصة بهذه املناقصات بعدم تقدمي أكثر من 

عطاء وأال يتضمن العطاء بداخله أكثر من عرض.

وزير الصحة يحدد اللجان التخصصية 
بالمستشفيات ضمن الئحة العالج بالخارج

د.هالل الساير

اللوغاني: »ديوان الخدمة« أفتى بعدم أحقية »التربية« في تحويل المعلمين المتالعبين 
في درجات الطلبة والصندوق المالي ومسربي االختبارات إلى العمل اإلداري

أكدت أنه ال يجوز اإلبقاء على المعلم المخل أخالقياً بواجبات وظيفته في العمل بالميدان التربوي

منى اللوغاني متاضر السديراوي د. موضي احلمود

لـــذا، نقترح عـــرض اآلتي 
عليكم:

أ ـ بـــدء التباحث مع ديوان 
املدنيـــة لتقنن حق  اخلدمـــة 
الوزارة في اتخاذ اجراء محدد 
جتاه الكوادر التعليمية الوظيفية 
في حال استنفاد جهود التنمية 
املهنية واملتابعة الفنية حرصا 
على مصلحة الطالب وضمانا 
جلودة تنفيذ العملية التعليمية 
وتالفيا حلصول املتضررين على 
احكام قضائية مســـتقبال ومن 
االجدى ان يتم اقناع ديوان اخلدمة 
املدنية بأهمية االلتزام مبواصفات 
التعليم ملا في  وواجبات مهنة 
ذلك من تأثير مباشر في اعداد 
وصناعة االجيال، ومثلها مثل 
مهنة الطبيب، وبالتالي ال يجوز 
ابقاء متدني االداء )بعد فشـــل 
تدريبـــه ومتابعتـــه( او املخل 
بواجبات وظيفته اخالقيا للعمل 

بامليدان التربوي.
بـ  االهتمام بتفعيل مشروع 
الوزارة اخلاص بتمهن التعليم 
املهنة( والتي  )رخصة مزاولة 
يجب جتديدها كل 5 ســـنوات 
وتعد مسوغا الستمرار احلصول 
على امتيازات مادية )الكادر مثال( 
وكذا الترشيح للترقي للوظائف 
التعليمية االشـــرافية بجانب 

الضوابط املتبعة.

ومتكينهـــم من العـــودة ملهنة 
التدريس.

ونظرا خلصوصية وطبيعة 
مهنة التدريس وتأثيرها املباشر 
على مستقبل االبناء وما يتطلبه 
ذلك من ضرورة احلرص على 
استبعاد متدني االداء عن امليدان 
املباشر والتعامل مع  التربوي 

الطلبة.
وحرصا على ما تبذله الوزارة 
من جهود متواصلة سنويا جتاه 
متابعة وتقييم مستوى االداء 
للكوادر التعليمية واعداد وتنفيذ 
خطط وبرامج التدريب وفق آلية 
وبرنامج زمني قد ميتد لعامن 
دراسين متتالين دون استجابة 

من قبل املعلم.
وقد حرص قطـــاع التعليم 
العام على تنسيق جهود املناطق 
الفنية  التوجيهات  التعليمية/ 
العامة ودفعها في سبيل احلرص 
على تنفيذ برامج وخطط ملتابعة 
متدني االداء بامليـــدان واعداد 
مناذج متابعة تتضمن مختلف 
محـــاور االداء املهني التربوي 
آلية تتضمـــن مواعيد  واعداد 
واســـاليب املتابعة، ولم يتبق 
سوى حسم االجراءات الواجب 
اتخاذها في حال التأكد من عدم 
اســـتجابة متدنـــي االداء لهذه 

اجلهود التربوية املكثفة.

مريم بندق
كشـــفت وكيلـــة التعليـــم 
العـــام منـــى اللوغاني عن ان 
ديـــوان اخلدمـــة املدنية افتى 
بعدم احقية وزارة التربية في 
حتويل املعلمن املتالعبن في 
درجات الطلبة والصندوق املالي 
ومسربي االختبارات الى العمل 

االداري.
وقالت الوكيلة اللوغاني، في 
مذكرة رفعتها لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، انه ال يجوز ابقاء املعلم 
املخل اخالقيا بواجبات وظيفته 

في العمل بامليدان التربوي.
وشـــرحت وكيلـــة التعليم 
العام ـ في املذكرة الشاملة التي 
حصلت »األنباء« على نســـخة 
منهاـ  ضوابط االحالة الى العمل 
االداري اآلن والرؤيـــة اجلديدة 
التي تـــرى اضافتهـــا الى هذه 
الضوابط، وقالت اللوغاني في 
بداية املذكرة: في اطار احلرص 
على تفعيل االجراءات واآلليات 
التـــي تضمن متابعـــة الكوادر 
التعليمية واالرتقاء مبستوى 
كفاءتها املهنيـــة، ومن منطلق 
حرص الوزارة على تركيز جهود 
التوجيهات الفنية العامة نحو 
متابعة الكوادر التعليمية وتقييم 
وتنظيـــم الـــدورات التدريبية 

والتنمية املهنية.
وقد صدر القرار الوزاري رقم 
411 بتاريخ 2004/7/4 متضمنا 
احلاالت االربع املذكورة، اال ان 
ديـــوان اخلدمة املدنية قد افتى 
بعدم احقية الوزارة في حتويل 
املعلـــم للعمـــل االداري )دون 
رغبته( ـ اي للحالتن »الثالثة/ 
الرابعة« اســـتنادا ملســـؤولية 
الـــوزارة في  واختصاصـــات 
تأهيل وتدريب »متدني االداء« 
وصالحيتها في اتخاذ االجراءات 
القانونية والعقوبات الرادعة في 
حال االخـــالل بواجبات املهنة، 
وهذا مـــا ادى حلصول بعض 
احملولن للعمـــل االداري على 
احـــكام قضائية ضـــد الوزارة 

القدرة على العمل مبهنة التدريس 
)ويتم املوافقة عليها( وذلك لعدم 
توافر اللياقة الصحية بناء على 

تقرير اللجنة الطبية.
2 ـ رغبـــة املعلـــم في عدم 
العمل مبهنة التدريس لظروف 
شـــخصية )يتم املوافقة عليها 
بعد مضي عشر سنوات بالعمل 

بالتدريس(.
3 ـ نتيجـــة حتقيق قانوني 
بســـبب االخـــالل بواجبـــات 
املهنـــة )التالعب في الدرجات/ 
تسريب االختبارات/ التالعب في 

الصندوق املالي.. الخ(.
4ـ  التحويـــل بقـــرار اداري 
نتيجة تدني االداء املهني وعدم 
االســـتجابة لبرامـــج التدريب 

لتنميـــة مهاراتهـــم وقدراتهم 
التدريس  في اســـاليب وطرق 
لضمان تفعيـــل تواصلهم مع 
املتعلمن، اال ان هناك حاالت ال 
تستجيب جلهود التنمية املهنية 
والتدريب وتتوقف قدرتها في 
مســـتوى »متدن مـــن االداء« 
ويتعذر اســـتمرارها في ميدان 
العمل ملزاولة مهنة التدريس ملا 
ميثله ذلك من تأثير سلبي نحو 
الطلبة ومستوى تنفيذ العملية 

التعليمية.
حـــاالت التحويل من العمل 
مبهنة التدريس الى العمل االداري 

متعددة:
1 ـ وجـــود توصيـــة طبية 
صريحة من املجلس الطبي بعدم 

بالتعاون مع جريدة
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�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.
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من �سنن يوم اجلمعة : 	• 

•	االكثار من ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.  

•	قراءة �سورة الكهف.  

•	التبكري ل�سالة اجلمعة.  

•	جميع ما �سبق.  

ال�سوؤال ال�ساد�س

على من يجب ال�صوم؟

على امل�صلم البالغ املكلف.  -1  

على جميع النا�س.  -2  

على الن�صاء والأطفال.  -3  

16 اأغ�صط�س 2010م6 رم�صان 1431هـ

مريم بندق
اعتمدت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني ترقية ونقل 179 موجها 
وموجهة فنيا. وبحس��ب االحصائي��ة املعتمدة من مراقبة الش��ؤون 
التعليمية لرياض األطفال واالبتدائي بإدارة التنسيق هنادي النصراهلل 
مت ترقية 136 وحتقيق رغبات نقل 43 موجها وموجهة للعام الدراس��ي 
اجلديد 2011/2010. وفيما يلي أسماء املوجهني واملوجهات املنقولني مع 

اسماء املناطق املنقولني اليها:

منى محمـــد عبداهلل محمد علي   ٭
ـ االحمدي

ســـلوى علي حسن شـــعالن ـ   ٭
اجلهراء

مـــرمي مذخـــر غالـــي العنزي ـ   ٭
العاصمة

ناديـــة رجا عبـــداهلل العازميـ    ٭
حولي

بدرية ماجد جنم عطية الفضلي   ٭
ـ الفروانية

معصومة جاسم خضير حاجية   ٭
محمد ـ االحمدي

ـ  بثينة نواف فايـــز اجلرماني   ٭
التعليم اخلاص

التعليم  ـ  حنان احمـــد عرفـــة   ٭
اخلاص

ـ  ســـناء متولي عبدالعال علي   ٭
مبارك الكبير

عايدة علـــي عبـــداهلل ـ مبارك   ٭
الكبير

امـــال حبيـــب راضـــي ـ مبارك   ٭
الكبير

ســـارة مهـــدي بـــراك هـــادي ـ   ٭
العاصمة

خولـــة خليـــل عبـــاس فرمن ـ   ٭
الفروانية

غصون حسن علي سعد العباس   ٭
ـ االحمدي

جميلة محسن مرزوق املطيري   ٭
ـ اجلهراء

العدواني  بشرى فرحان خليف   ٭
ـ اجلهراء

الرضوان  انوار عيسى رضوان   ٭
ـ الفروانية

سمر محمود عبداهلل ـ االحمدي  ٭
امل علي حسن العليـ  التوجيه   ٭

العام
صفاء احمد يوســـف ـ التوجيه   ٭

العام
لولوه مشاري يعقوب بن جبل   ٭

ـ حولي
ـ  البالم  افراح اسماعيل محسن   ٭

اجلهراء
عهـــود جاســـم علي الســـيف ـ   ٭

العاصمة
ـ  امـــل ايـــوب يعقوب حيـــدر   ٭

الفروانية
منيرة فهاد محمـــد الضفيري ـ   ٭

العاصمة
فاطمـــة جواد احمـــد احلاضر ـ   ٭

حولي
امـــل عبدالكرمي محمـــد البلك ـ   ٭

الفروانية
دخيلة محمـــد عبداهلل اخللف ـ   ٭

العاصمة
ازهيـــة ثنيان فراج الشـــمري ـ   ٭

الفروانية
نعيمة خزعـــل طايف العنزي ـ   ٭

االحمدي
امل عساف العنزي ـ اجلهراء  ٭

فاطمة مطلق ضيدان ـ اجلهراء  ٭
هناء خالـــد عبدالعزيز الصالل   ٭

ـ العاصمة
\فاطمة أحمد ســـعيد األصبحي   ٭

ـ حولي
هدى عبداهلل محمد ـ حولي  ٭

ليلى عبدالرحمن عوض املطيري   ٭
ـ حولي

مرمي فهيد مناور املطيريـ  التعليم   ٭
اخلاص

هيفاء مال اهلل علي ابراهيم كنعان   ٭
ـ العاصمة

ـ  هنـــد يوســـف احمد جمـــال   ٭
االحمدي

سوسن عبداهلل مبارك الدليمي   ٭
ـ اجلهراء

صفـــاء محمد طاهر الشـــماليـ    ٭
مبارك الكبير

هـــدى عبدالرحمن علـــي تقي ـ   ٭
العاصمة

نوال منصـــور محمد املنصور ـ   ٭
حولي

أمينة مرتضى سيد هاشم سيد   ٭
عيسى ـ الفروانية

منـــى ســـعود نافـــل الغريب ـ   ٭
األحمدي

فايزة جاسم عبداهلل حسن حمود   ٭
العنزي ـ العاصمة

غدير عبدالعزيز ناصر حاجية   ٭
خدادة ـ التعليم اخلاص

جميلة علي ســـهراب سهرابي ـ   ٭
العاصمة

ســـلمى عبدالصمد محمد حسن   ٭
دشتي ـ حولي

سارة نافع فالح رشدان العدواني   ٭
ـ االحمدي

بدرية عبدالرسول محمد الكندري   ٭
ـ التعليم اخلاص

ـ  العازمي  غنيمة عيد اردينـــي   ٭
مبارك الكبير

هـــدى علي عبـــداهلل العتيبي ـ   ٭
مبارك الكبير

مـــرمي احمد محمـــد عبدالعزيز   ٭
احملارب ـ اجلهراء

مليـــاء محمد عيســـى بوقمبر ـ   ٭
الفروانية

عادلـــة محمد ناصـــر الهوميلـ    ٭
اجلهراء


