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الدورات التدريبية الخاصة
فصل تمهيدي - فئات خاصة

بنين
بدر علي حسني القالف  ٭

بدر غامن عبداللطيف الشطي  ٭
حسن احمد حسن املزدي  ٭

حسني قمبر عباس  القالف  ٭
حسني يعقوب احمد علي  ٭

يعق���وب  س���الم  حم���ود   ٭
الدوسري

حمود محمد احمد العصفور  ٭
سالم نايف بشر العنزي  ٭

سعود فهد زيد السعد  ٭
سعود محمد سالم الزعابي  ٭

مطل���ق  موف���ي  س���ليمان   ٭
العدواني

س���محان عص���ام س���لطان   ٭
السمحان

ابراهي���م محم���د  ش���عيب   ٭
اخلارجي

عباس  فؤاد حسني دشتي  ٭
عبدالرحمن انور حسني احمد   ٭

حلدان
عبدالرحمن عبدالوهاب ابراهيم   ٭

املسعد
عبدالعزيز اس���امه سليمان   ٭

الشنار
عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز   ٭

حيدر
عبدالعزي���ز محم���د عبداهلل   ٭

الدليمي

عب���داهلل توفي���ق محم���د   ٭
يوسف

عبداهلل وليد محمد جالل  ٭
عبداحملسن عدنان عبداحملسن   ٭

الصالح
علي عدنان يونس  احمد  ٭

فهد علي صالح عبداللطيف   ٭
امان

فهد قويعان صحن املطيري  ٭
محمد بدر جاسم االرملي  ٭

محمد عبداهلل يعقوب مؤمن  ٭
محمد عمران صخي العنزي  ٭

محمد فالح علي العازمي  ٭
محمد مناور محمد العتيبي  ٭
محمد وليد جابر العطوان  ٭

مرشد احمد مرشد الرشيدي  ٭
ناصر جاسم محمد البحراني  ٭
يعق���وب يوس���ف محم���د   ٭

الشعيبي
يوسف محمد شداد احلربي  ٭

بنات
احالم احمد محمد الراشد  ٭

امي���ان حمود عبدالرس���ول   ٭
القالف

بدور فهد طهماز السعدون  ٭
بشاير خالد محمد الهندي  ٭

س���ليمان  محم���د  حن���ان   ٭
اخلميس 

ساره خالد محمد الشمري  ٭
ساره وليد سالم الزايد  ٭

ش���يخه خضي���ر عب���داهلل   ٭
مبارك

ش���يماء خالد عل���ي عبداهلل   ٭
الشطي

عائشه مساعد زيد العبداهلل  ٭
فاطم���ه توفي���ق عبدالكرمي   ٭

بهبهاني
فاطمه جاسم احمد القالف  ٭
فاطمه حمد ناصر الهمالن  ٭

عل���ي  عبداالمي���ر  م���رمي   ٭
اخلميس 

ندي ماجد حسني عبداهلل  ٭
هناء محسن خليف املطيري  ٭

الدورات التدريبية الخاصة - 
سجالت طبية

ابرار مبارك محمد الكندري  ٭
افراح زيد غامن السهلي  ٭

االء ابراهيم فهد العنزي  ٭
اميان ناصر راشد النعيمي  ٭

عتق���ه  ع���وض   بش���اير   ٭
الرشيدي

ابراهي���م  ط���ارق  حن���ان   ٭
االنصاري

رمي عيسي حسني العنزي  ٭
زهراء عادل نوري اجباره  ٭
ساره نافل عثمان العازمي  ٭

شمه عجيج فالح الزايد  ٭
شيخه عبداهلل احمد الرقم  ٭

راش���د  عيس���ي  ضح���ي   ٭
اجلساس 

عائش���ه محم���د عب���داهلل   ٭
الكندري

عائشه هشام محمد الكندري  ٭

غدير حسني حمد النبهان  ٭
فاطم���ه طريج���ي صال���ح   ٭

الشالحي
فاطمه محمد حمد فرج  ٭

فج���ر عبداجللي���ل حس���ني   ٭
القطان

فج���ر عب���داهلل ضويح���ي   ٭
العنزي

كرميه ماجد عبداهلل الشيحه  ٭
مرمي عبداهلل محمد الصراف  ٭

مش���اعل دخي���ل اهلل فال���ح   ٭
العدواني

مناير بدر ثامر اخلالدي  ٭
مها محمد ثامر الشمري  ٭
ندي محمد حسني صفر  ٭

نوره زهير شعبان التميمي  ٭
هبه سلطان ماجد احلملي  ٭

ه���دي عب���داهلل ضويح���ي   ٭
العنزي

الدورات التدريبية الخاصة -
مساعد فني

احمد كامل شماس  حسني  ٭
احمد معتق هوير الظفيري  ٭

احلسن علي محمد الهران  ٭
باسل حمزه ميرزا مراد  ٭

ثامر سعود احمد العطوان  ٭
جاسر نصار مطر الشمري  ٭

جاس���م منتص���ر عبدالرزاق   ٭
املوالني

جمال فيروز فرج الهندي  ٭
حربي مطلق محمد العازمي  ٭

حسن حميد مجيد بوشهري  ٭
حم���د خليف���ه محمدخميس    ٭

خلف
حمد عبيد حمد الهاجري  ٭

خالد جاسم راشد العنزي  ٭
خال���د عبداحلمي���د احم���د   ٭

االنصاري
خالد علي حسني الصانع  ٭

خالد محمد موسي املشاكل  ٭
راشد محمد علي املري  ٭

رضا كمال عبداهلل امليرزا  ٭
سالم حسني سالم النغيمش   ٭
سالم حمدان خضر الشمري  ٭
سعد عبداهلل ياسر العنزي  ٭

س���عد مس���اعد عبدالوهاب   ٭
املسلم

سعود جريد سعد احلريجي  ٭
سعود حربي شاكر الظفيري  ٭

س���عود عبدالعزي���ز الف���ي   ٭
املطيري

س���ليمان ص���الح س���ليمان   ٭
الصهيل

سند سعد مسند املطيري  ٭
ضاري علي عسكر احلربش   ٭
ضاري محمد عبداهلل حسني  ٭
طالل يعقوب احمد يعقوب  ٭

عبدالرحم���ن فه���د خل���ف   ٭
املطيري

عبداهلل خدام صنت العتيبي  ٭
محم���د  راش���د  عب���داهلل   ٭

احلضينه
عبداهلل عامر محمد العجمي  ٭

عب���داهلل م���رزوق حم���ود   ٭

الرومي
علي حسني علي دشتي  ٭

علي محمد عبدالرضا علي  ٭
علي يوسف احمد الغريب  ٭

عيسي حسني محمد حسني  ٭
س���عدان  محم���د  عيس���ي   ٭

الرشيدي
فهد احمد علي اجلريد  ٭

غف���ران  جاس���م  فه���د   ٭
عبدالرحمن

فهد عيد سعد العتيبي  ٭
محمد حيدر حبيب اجلريدان  ٭
محم���د  خال���د  محم���د   ٭

العبدالهادي
محم���د  عب���داهلل  محم���د   ٭

املطيري
محمد عيد محمد الرشيدي  ٭

مش���اري رجع���ان حم���ود   ٭
الرشيدي

مشعل ناصر مطلق العنزي  ٭
معاذ سامي حسني القطان  ٭

معاذ صباح عبدالكرمي سطام   ٭
العنزي

نايف مياح بردي املطوطح  ٭
نايف منر سعران اجلميلي  ٭

يوسف عبداملجيد حسن مال   ٭
عبداهلل احمد

الدورات التدريب المهني
ابراهيم سيد ابراهيم مكنون  ٭

محم���د  خش���مان  احم���د   ٭
الهاجري

احمد س���الم عطشانشكبان   ٭

الفضلي
احمد عبداهلل علي التميمي  ٭

احمد علي حسن قمبر  ٭
باس���ل عبدالرحم���ن محمود   ٭

حسن
بدر محمد فهد حمود  ٭

جراح خالد عيد العنزي  ٭
حسن عادل مبارك علي  ٭

حسني ابراهيم راشد مبارك  ٭
حبي���ب  راض���ي  حس���ني   ٭

العيوس 
حسني علي محمد املهنا  ٭

حسني وليد عبداالمير مكي  ٭
حمود علي غالي العنزي  ٭

خال���د حرب���ي ه���الل تركي   ٭
صلبوخ

خالد صالح حسني محمد  ٭
خالد عبدالس���تار ش���عبان   ٭

غلوم
خليفه محمد مجيد حمدان  ٭

ابراهي���م  خمي���س  محم���د   ٭
حسن

دعيج نايف مطلق العنزي  ٭
راشد فرج فالح العازمي  ٭
راشد مطلق راشد مثيب  ٭

رشيد راشد محمد الرشيدي  ٭
خال���د  ش���جاع  رفاع���ي   ٭

الهرشاني
زبن مشعل عوده العنزي  ٭
زيد طارق مهدي الظفيري  ٭
سالم خالد سالم القباسي  ٭

سالم مجيد قرين الظفيري  ٭
سالم مطلق عبداهلل العازمي  ٭

ه���ادي  منص���ور  س���الم   ٭
الدوسري

سعد سامي مدلول عناد  ٭
سعد سعود سعد العازمي  ٭
سعد علي عيفان سلطان  ٭

سلطان فايز محمد العازمي  ٭
سند حمود عبداهلل الشمري  ٭

سند سيد ابراهيم مكنون  ٭
عب���داهلل  حم���ود  س���يف   ٭

الشمري
ش���مالن  ولي���د  ش���مالن   ٭

عبدالوهاب
شنار ابراهيم ظفر الهاجري  ٭
صالح ماطر عفاش  العنزي  ٭

ط���ارق عب���د وادي جدي���ع   ٭
العنزي

طالل عبد وادي العنزي  ٭
طالل محمد حوران املرزوق  ٭
عادل عيد عوض  العازمي  ٭

س���عد  محم���د  عاي���ض    ٭
الرشيدي

عبداحلمي���د هاب���س  خليف   ٭
احلربي

ابراهيم حس���ن  عبدالرحمن   ٭
محمد

عبدالرحمن عبدالكرمي محمد   ٭
السعد

عبدالرحمن عيس���ي دغيمان   ٭
املطيري

عاي���د  فه���د  عبدالرحم���ن   ٭
املطيري

عبدالرحمن فهد مطر كزار  ٭
عبدالعزيز جزا زايد املطيري  ٭

الرفاعي: قبول 1848 متدرباً ومتدربة في المعاهد والدورات الخاصة بـ »التطبيقي«
ما دون الشهادة الثانوية للفصل التدريبي األول 2011/2010
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محمد الخالدي
اعتمد مدير ع��ام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري��ب د.يعقوب الرفاعي نتائج قبول املتقدمني 
ملعاهد التدريب والدورات اخلاصة للفصل التدريبي 
االول 2011/2010 )ما دون الش��هادة الثانوية(، حيث 

بلغ عدد املقبولني 1848 متدربا ومتدربة.
واف��ادت نائ��ب املدير الع��ام لش��ؤون التدريب 
بالتكلي��ف س��عاد الرومي بأنه مت قب��ول 1848 من 

املتقدمني باملعاهد التالية:
ففيم��ا يخص البنني، مت قب��ول جميع املتقدمني 
للمعهد الصناعي/ صباح السالم والبالغ عددهم 477 
متدربا و504 متدربني مبعهد الصناعي/ الش��ويخ، 
و409 متدرب��ني مبعه��د التدريب االنش��ائي و154 
متدرب��ا في الدورات التدريبي��ة اخلاصة )تخصص 

طباعة وتس��جيل بيانات(، باالضاف��ة الي قبول 35 
متدرب��ا من فئة الفص��ول اخلاص��ة بالتعليم العام 
ب��وزارة التربية، وقبول 143 متدربا مبعهد التدريب 

املهني.
ام��ا البنات فق��د مت قبول 126 متدرب��ة باملعاهد 
التالي��ة: 70 متدرب��ة مبعه��د الس��ياحة والتجميل 
واالزياء بع��د اجتيازهن بنجاح اختب��ارات القبول 
حي��ث مت قبول 22 متدربة ب��دورة تنفيذ ازياء و20 
متدرب��ة بدورة تصفيف ش��عر و28 متدربة بدورة 
فن مكي��اج و16 متدربة من فئ��ة الفصول اخلاصة 
بالتعليم العام بوزارة التربية و40 متدربة بالدورات 

التدريبية اخلاصة دورة سجالت طبية.
وناش��دت مدير ادارة قبول وتسجيل املتدربني 
بالتكليف مليحة الكن��دري جميع املقبولني مراجعة 

املعاه��د حس��ب املواعيد املعلن��ة مصطحبني معهم 
صورة ع��ن البطاق��ة املدنية و4 صور ش��خصية 
عند املراجعة، اما غير املس��توفني لبعض مستندات 
القبول املبينة اسماؤهم فعليهم مراجعة ادارة قبول 
وتسجيل املتدربني )مبني رقم 7 � ديوان عام الهيئة 
� العديلية( وذلك اعتبارا من 19 سبتمبر ملدة اسبوع 

ولن يقبل اي طلب بعد هذا التاريخ.
واوضحت الكندري انه س��يتم توزيع استمارات 
الفحص الطبي والصحيف��ة اجلنائية علي املقبولني 
الس��تكمال اجراءات القبول املطلوبة، علما ان قبول 
املت��درب ال يعتبر قب��وال نهائيا اال بعد اس��تيفائه 
اللياق��ة الصحي��ة والصحيف��ة اجلنائي��ة. ومتنت 
الكن��دري جلميع املقبولني التوفيق والنجاح، وفيما 

مليحة الكندرييلي االسماء: سعاد الرومي د. يعقوب الرفاعي



محلياتالخميس 2 سبتمبر 2010 14

عبدالعزي���ز س���المه اديل���م   ٭
العنزي

عبدالعزي���ز طالب ش���ريف   ٭
جبر

عبدالعزي���ز عبدالهادي علي   ٭
العبدالهادي

عبدالعزيز فهد مطر كراز  ٭
عبدالعزيز ماجد   حسن  ٭

عبدالعزي���ز محمد ضحوي   ٭
الظفيري

عبداللطيف طل���ق مريزيق   ٭
الرشيدي

عبداللطيف فهد مطر كزار  ٭
عبداهلل جزا زايد املطيري  ٭

عب���داهلل حس���ني عب���داهلل   ٭
العنزي

عب���داهلل ط���الل عب���داهلل   ٭
الشرف

عبداهلل عادل علي اخلليفه  ٭
عب���داهلل عاي���ض  عبداهلل   ٭

زهيه
عب���داهلل عبدالرزاق عبداهلل   ٭

العبداهلل
عبداهلل علي ناصر اجلطيلي  ٭

عبداهلل مس���اعد عبدالكرمي   ٭
الفرحان

عب���داهلل منص���ور صال���ح   ٭
الكريديس 

عب���داهلل ه���الل صغير جنم   ٭
الشمري

عبداملجيد محمد عبداحملسن   ٭
العتيبي

عبداحملس���ن جمع���ان دحام   ٭
الرحيلي

عثمان هادي هالل الديحاني  ٭
عدنان عبداهلل هندي حاجم  ٭

علي سعود فالح الهاجري  ٭
عل���ي عبداالمي���ر عيس���ي   ٭

عبدعلي
عب���داهلل  فيص���ل  عل���ي   ٭

احلويس 
علي مبارك حماد العازمي  ٭

عمار ضحوي كياد احلسيني  ٭
ابراهيم  عم���ر عبداحلمي���د   ٭

االحمد
عمر مبارك مصلح الرشيدي  ٭

مري���ف  صبي���ح  ع���واد   ٭
احلريجي

عواد مبارك عواد مفتاح  ٭
ع���وض  عب���داهلل حم���ود   ٭

املطيري
عيد عبداهلل عيد ثاني  ٭

غ���ازي ش���وميي مت���روك   ٭
العازمي

فارس  حمود محل ختالن  ٭
فهد احمد مظلوم ياسني  ٭

س���ليمان  عب���داهلل  فه���د   ٭
الرشيدي

فهد علي عيفان سلطان  ٭
فهد فرحان سويلم العنزي  ٭

فهد مزعل جاسم حمد  ٭
فهد مطشر محمد حسني  ٭

فواز عل���ي عيفان س���لطان   ٭
الظفيري

مبارك خالد مرزوق العازمي  ٭
مبارك نايف كنيهر املطرفي  ٭

محمد احمد براك العازمي  ٭
محمد احمد شخير الهاجري  ٭

محمد احمد عذاب عبداهلل  ٭
محمد جمال فيروز عبداهلل  ٭

محمد حمود حنيف العازمي  ٭
عبدال���رزاق  داود  محم���د   ٭

العبداجلليل
محمد زامل عايد فهدالشمري  ٭

عب���داهلل  س���عود  محم���د   ٭
العتيبي

دعي���ج  س���لطان  محم���د   ٭
اخلالدي

محمد عباس  محمد احلواج  ٭
راش���د  عب���داهلل  محم���د   ٭

الرشيدي
محم���د عب���داهلل عبدالكرمي   ٭

سرحان
محمد عبداهلل هاشم دشتي  ٭

محمد فرج فالح العازمي  ٭
محمد فرحان حسني االحمد  ٭

محمد فضوان عواد ذهب  ٭
محمد مجيد خضير بغالني  ٭

محمد منصور صالح الريش   ٭
مخلد راهي عبداهلل رشيد  ٭

مرزوق سعد علي سيف  ٭
مساعد حمد شاهر العنزي  ٭

عب���داهلل  راه���ي  مس���اعد   ٭
رشيداملطيري

مشاري حامد علي حسني  ٭
مش���اري معي���وف عبداهلل   ٭

فرحان
ه���زاع  حم���ود  مش���عل   ٭

القحطاني
مشعل سالم راكان سالم  ٭

مشعل عذاب حسني اخلالدي  ٭
جدع���ان  مطل���ق  مني���ف   ٭

راشدالظفيري
منيف نواس  منيف املطيري  ٭
ناص���ر خل���ف جاس���م حمد   ٭

ساهر
دغيم���ان  خلي���ف  ناص���ر   ٭

العدواني
ناصر سعد عجنان العازمي  ٭
ناصر سعود ناصر العجمي  ٭

ناصر عيد براك العازمي  ٭
ناصر فايز حمدان الرشيدي  ٭

طمي���ش   نه���ار  ناص���ر   ٭
السعيدي

نايف فهد اديغم الرشيدي  ٭
نايف متعب سعد املطيري  ٭

نواف عبداحلسني جبر خلف  ٭
نواف محمد احمد الشمري  ٭

نواف مساعد صلبي العنزي  ٭
ولي���د خالد مب���ارك حوبان   ٭

العازمي
وليد مجيد سليمان قرين  ٭

وليد مشعل يوسف العنزي  ٭
وليد وحيد جبار سواري  ٭

يعق���وب يوس���ف عب���داهلل   ٭
احلربي

معهد التدريب االنشائي
ابراهيم حجي راش���دالهيلع   ٭

العازمي
س���عد  حط���اب  ابراهي���م   ٭

العازمي
ابراهيم حمود مدغم العازمي  ٭

م���رزوق  خال���د  ابراهي���م   ٭
العازمي

ابراهيم شريد ثجيل شريده  ٭
ابراهي���م عب���داهلل محم���د   ٭

العازمي
ابراهيم قاسم هندي حاجم  ٭

ابراهي���م ه���ادي عب���داهلل   ٭
العازمي

احمد جابر خلف مطر  ٭
احم���د جاس���م محمدرج���ا   ٭

العنزي
احمد جن���اع مصلح عبداهلل   ٭

الرفاعي
احمد حمد دغمان العازمي  ٭

احمد خلف سعود الرشيدي  ٭
احمد سالم عقيلي قعيد  ٭
احمد سامي مدلول عناد  ٭

احمد سعود سلمان شديد  ٭
احمد ص���الح احم���د محمد   ٭

كرمي
احمد ضامن عيس���ي نصير   ٭

العنزي
احمد طريد جدعان الصقري  ٭

احمد عباس  فاضل علوان  ٭
احم���د عبدالعال���ي خزع���ل   ٭

حمود
احمد عيد مبارك العازمي  ٭
احمد متعب ضعني سعد  ٭

ناج���ي  مصطف���ي  احم���د   ٭
العازمي

احم���د ناص���ر فهيدجريس    ٭
العازمي

احمد هادي عيد العازمي  ٭
احمد هليل الزم فرحان  ٭
احمد هويدي خلف علي  ٭

احمد يحيي منصر سعيد  ٭
انور مجبل مروي مرزوق  ٭

انور محارب فالح العازمي  ٭
ايوب حمد مجبل العازمي  ٭
باسل عياد فالح العازمي  ٭
بدر خالد مبارك العازمي  ٭

بدر رحيل فريج هليل  ٭
بدر سعد دواس  العازمي  ٭
بدر ضاحي محمد مطلق  ٭

بدر محمد مطلق العازمي  ٭
بسام ناصر غلوم كرماني  ٭

ثامر حبيب غشام العازمي  ٭
ثامر الفي فهاد العازمي  ٭
جابر زامل صالح زامل  ٭

جاسم محمد راشد الهيلع  ٭
جراح براك اعقيل العازمي  ٭
جراح ذياب مفرح العازمي  ٭

حربي سامي مدلول عناد  ٭
حسن غازي حياوي بديوي  ٭

حس���ن نصراهلل دشتي زاده   ٭
رودباري

حسني سعد محسن العجمي  ٭
حسني علي حسني القالف  ٭

ف���ارس  عب���داهلل  حس���ني   ٭
الفارس 

حسني محمد نذير حمادي  ٭
حسني يوسف محمد لقمان  ٭

حمد ذياب عبداهلل مطلق  ٭
حمد سالم عطشان شكبان  ٭

حم���د عدنان حمداس���ماعيل   ٭
العنزي

حمد علي مفرح العازمي  ٭
حم���د فاض���ل قصي���م علي   ٭

العنزي
حمد محمد حمد شنيتر  ٭

حمد منهل ظاهر اخلالدي  ٭
حمد ناصر محمد العازمي  ٭
حمود خالد علي اخلتالن  ٭

حمود سالم حمود العازمي  ٭
حمود مفلح ناصرفرج سعد   ٭

العجمي
خالد ابراهيم مهدي كثير  ٭

خالد ب���در حس���ن علي مال   ٭
اهلل

خالد جدعان قريني العازمي  ٭
خالد حميد مجيدعيفان علي  ٭

خالد خالد حسنني ابراهيم  ٭
خال���د س���رور حمادعي���د   ٭

العازمي
خالد سعدون سعد العازمي  ٭

خالد شرشاب عبداهلل مطلق  ٭
خالد عبيد هادي العازمي  ٭
خالد عجيل خزعل صغير  ٭

خالد عماش  جعيثن احلربي  ٭
خالد مبارك سعد العازمي  ٭

خالد مبارك صالح العازمي  ٭

خالد محسن راشد الغريب  ٭
خالد محميد فالح العازمي  ٭
خالد مفلح مرضي العازمي  ٭

دعي���ج جميل ع���واد غازي   ٭
الشريفي

رائد محمد مجيد حمدان  ٭
راشد عوض  سعد الغريب  ٭

راشد فضل حكم جمعان  ٭
راشد مجبل مهنا العازمي  ٭

راشد ناصر محمد العازمي  ٭
ردعان خالد ردعان العازمي  ٭

رضا عبدالناصر شيرعلي زاده   ٭
زيتوني

ركاد هادي زايد حجاب  ٭
سالم علي الفي علي  ٭

سالم محمد حمد الهاجري  ٭
سعد حمد   هيشان  ٭

سعد سعد محمد العويد  ٭
سعد سعود سعد العازمي  ٭

سعد علي سعد العازمي  ٭
سعد ناصر سعد العازمي  ٭
سعد هادي عايد العازمي  ٭

سعود سالم جابر مطر  ٭
سعود سلطان عبيد املجرن  ٭

ع���وض   مب���رك  س���عود   ٭
املهيميل

م���رزوق س���عود  س���عود   ٭
العازمي

سعيد محمد سعيد املري  ٭
س���لطان س���عود مصب���ح   ٭

العازمي
س���لمان ضاري ف���ارس فنر   ٭

العنزي
سلمان محمد محسن علي  ٭

ف���الح  عب���داهلل  س���ليم   ٭
الرشيدي

س���ليمان عب���داهلل ف���الح   ٭
الرشيدي

س���ليمان فال���ح عبدالعزيز   ٭
السعيد

سيف سعد سيف العازمي  ٭
شافي ناصر عبيد العجمي  ٭
صالح احمد خلف العازمي  ٭
صالح حسني صالح سعيد  ٭

صالح حس���ني هابس متعب   ٭
الظفيري

صالح عاتي حسن قطافه  ٭
صالح هيثم مكي صالح  ٭

ظاه���ر  فرح���ان  صاه���ود   ٭
غضيب

صقر عبداهلل راشد البربر  ٭
صالح سالم صالح الشمري  ٭
صالل راشد مرزوق العتيبي  ٭

ضاري جابر محمد اخلشم  ٭
ضاري غامن عواد العازمي  ٭

طارق دهام فنيطل الظفيري  ٭
طالل خيال جضي���ع ريكان   ٭

جابر
طالل سعد عبده الشمري  ٭

حم���دان  ضبي���ب  ط���الل   ٭
العتيبي

طالل عماش    احلزوم  ٭
طالل محمد ياسر شايع  ٭

طالل هادي فالح العازمي  ٭
عادل سالم سعود العازمي  ٭
عادل سلطان خلف العنزي  ٭

ع���ادل عق���اب عبداحملس���ن   ٭
صطام

عبال���رزاق مرج���ي س���مير   ٭
العنزي

عبداحلمي���د س���عد حام���د   ٭
العازمي

عبدالرحمن احمد   بجاري  ٭
عبدالرحمن حمود مس���عود   ٭

املطيري
عبدالرحمن خليل حميدعلي   ٭

العنزي
عبدالرحم���ن زام���ل صالح   ٭

زامل
عبدالرحمن زياد عبدالرحمن   ٭

العازمي
عبدالرحمن ضاحي عويدهديب   ٭

منصور
عبدال���رزاق  عبدالرحم���ن   ٭

جابرصالح العتيبي
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن   ٭

محمد

عبدالرحمن محس���ن محمد   ٭
احلربي

عبدالرحم���ن محم���د عل���ي   ٭
العتيبي

عبدالرحمن محمد مهديصالح   ٭
العنزي

عبدالرحمن مس���اعد راش���د   ٭
اخلتالن

عبدالرحمن منصور مطرشالش    ٭
العنزي

عبدالعزيز احمد قاطع قطان  ٭
عبدالعزي���ز جاس���م معجل   ٭

الصاري
عبدالعزيز حميد عيال بادي  ٭
عبدالعزيز زامل صالح زامل  ٭

عبدالعزيز سعد خلف شمالن   ٭
العيالن

عبدالعزيز س���عود س���لمان   ٭
شديد

عبدالعزي���ز س���عود محمد   ٭
اللوغاني

عبدالعزي���ز عب���داهلل هاني   ٭
نايف

عبدالعزي���ز ع���الوي منفي   ٭
عابر

عبدالعزي���ز فاض���ل عل���ي   ٭
االحمد

عبدالعزي���ز ف���الح ادغيمان   ٭
العازمي

عبدالعزي���ز مب���ارك مرزوق   ٭
العازمي

عبدالعزي���ز مرض���ي رهيف   ٭
العجمي

عبدالعزي���ز موح���ان كاظم   ٭
خضر

عبدالعزي���ز نش���مي غثيث   ٭
العنزي

ض���اوي  احم���د  عب���داهلل   ٭
العازمي

عب���داهلل احم���د عب���داهلل   ٭
اسيري

عب���داهلل بدر صال���ح نعمه   ٭
عناد

عبداهلل حسني سالم البدري  ٭
عب���داهلل حم���دان عب���داهلل   ٭

العازمي
عب���داهلل حم���ود مرض���ي   ٭

السحيب
عبداهلل خالد خليل العنزي  ٭

عاي���ش   خال���د  عب���داهلل   ٭
العازمي

عبداهلل خل���ف قريطع خالد   ٭
العنزي

س���الم  راض���ي  عب���داهلل   ٭
العازمي

عبداهلل سالم ماجد فرحان  ٭
عبداهلل سالم يعقوب نايف  ٭

فرح���ان  س���عد  عب���داهلل   ٭
اجلشعمي

عب���داهلل س���لمان عب���داهلل   ٭
العازمي

عب���داهلل س���وادي مش���رف   ٭
حمود

عبداهلل صالح علي العازمي  ٭
عبداهلل صالح محمد العلي  ٭
عبداهلل صباح ردام موزان  ٭

عب���داهلل ص���الح محس���ن   ٭
العنزي

مب���روك  طال���ع  عب���داهلل   ٭
الشالحي

عبداهلل طلق هزمي العازمي  ٭
عل���ي  عب���اس   عب���داهلل   ٭

العازمي
عبداهلل عالوي منفي عابر  ٭
عبداهلل علي احمد عبداهلل  ٭
عبداهلل علي شناوه مريهم  ٭
عبداهلل علي عبداهلل علي  ٭

عبداهلل علي عويد عبداهلل  ٭
عبداهلل فالح رجاء الظفيري  ٭
عبداهلل فهد شيال الشمري  ٭

عبداهلل كاسب   شاهر  ٭
حم���اد  مب���ارك  عب���داهلل   ٭

العازمي
عب���داهلل مب���ارك ع���وض    ٭

العازمي
عب���داهلل متع���ب عب���داهلل   ٭

العنزي

عبداهلل مجالد عبداهلل مطلق   ٭
اخلالدي

عبداهلل محمد   املنفي  ٭
عبداهلل محمد االسود عزاره  ٭
عبداهلل محمد بنيه الصانع  ٭
عبداهلل محمد طلق العازمي  ٭

فري���ج  محم���د  عب���داهلل   ٭
السليماني

عب���داهلل مطل���ق عاي���ض    ٭
العازمي

عبداهلل ناجم فالح العازمي  ٭
عبداهلل ناصر غازي الدماك  ٭
عبداهلل نواف مطر عبداهلل  ٭

عبداهلل وس���مي سيفرومي   ٭
العازمي

عبداملجي���د س���ويد صالح   ٭
مشخص  الرشيدي

عبداله���ادي عبداملجيد احمد   ٭
احلمود

عبدالوهاب مرزوق غضبان   ٭
الشمري

عتيق نهار عتيق العازمي  ٭
عثمان عيفان كعيد عباس   ٭
عدنان هادي فالح العازمي  ٭

عذبي جمال مرزوق العازمي  ٭
عذبي خالد مبارك العازمي  ٭

عل���ي ابراهي���م مهديكثي���ر   ٭
ونحي

علي تركي حسن عيد  ٭
عل���ي جمي���ل عبدالواح���د   ٭

سمير
علي حسان   خاروف  ٭

علي حس���ني خميس غدير   ٭
الصليلي

علي حسني مانع رشيد  ٭
علي خالد سعد العازمي  ٭

علي خليف فرحان عجاج  ٭
علي سلمان رجعان العازمي  ٭
عب���داهلل  عب���اس   عل���ي   ٭

فرجاهلل
عل���ي عزي���ز نه���ار صفيق   ٭

الفضلي
علي كرمي   حمود  ٭

علي محمود علي جعفر  ٭
علي مرزوق عيد العازمي  ٭

علي ممدوح عيد نصار  ٭
االس���ود  مهي���دي  عل���ي   ٭

الرشيدي
علي ناصر محمد صالح  ٭

عمر محمد قمدان العجمي  ٭
عوض  ناصر جبار ناصر  ٭

عيد سعود فرحان العازمي  ٭
عيسي رحيم شهيل مشرف  ٭

عيس���ي ناص���ر احلمي���دي   ٭
العازمي

غازي بركه فهد املطيري  ٭
غالب حسني مانع رشيد  ٭

ف���ارس  جمع���ان عب���داهلل   ٭
الظفيري

ف���ارس  ضاري ف���ارس فنر   ٭
العنزي

ف���ارس  عبدالرضا س���عيد   ٭
عوض 

فاضل سالم صالح العجمي  ٭
فالح خالد هرماس  العازمي  ٭

فرج حمود فرج العنزي  ٭
فرج محمد عبدعواد العنزي  ٭
فالح مناور شري الرشيدي  ٭

فالح ناصر حماد العازمي  ٭
فهد حمود جروان العازمي  ٭

فه���د حم���ود عنادمحم���د   ٭
العنزي

فهد حمود محمد العازمي  ٭
فهد حميدي سعد الصبحان  ٭

فهد خالد عايض  العازمي  ٭
فهد راشد عطشان العازمي  ٭

فهد سالم خضير محل  ٭
س���عدون  س���رحان  فه���د   ٭

سرحان
فهد سعد عبداهلل دهش   ٭

فهد سعدون شاهر الشمري  ٭
فهد سعود فهد العازمي  ٭
فهد عبيد محمد العازمي  ٭

فهد عصام فليح الشمري  ٭
فهد عطااهلل محمد الفريش   ٭

فهد عواد خليفه الرشيدي  ٭
فهد عيد مجبل العازمي  ٭

مش���عل هاني عباس فاضل   ٭
الروضان

مطلق فالح سويد العازمي  ٭
مفلح حمد مطر العازمي  ٭

مناور محمد فراج العازمي  ٭
ناص���ر راش���د فهادالزب���ن   ٭

العازمي
ناصر زيد الهبي العازمي  ٭

ناصر سيف سحيم العجمي  ٭
ناصر فالح عباير العازمي  ٭

ناصر كامل رجا العنزي  ٭
نايف محم���د مصبح مبارك   ٭

العازمي
نهار جارد نهار املطيري  ٭

نوار عبداهلل جهز العتيبي  ٭
نواف ذياب سالمه خلف  ٭
نواف محمد هليل عبار  ٭

ه���ادي عيف���ان كعيد عباس   ٭
الشمري

هالل سفر هالل العتيبي  ٭
وليد جمعه صلبوخ رهيف  ٭

وليد عماش    احلزوم  ٭
يعق����وب احم����د عبداملجي����د   ٭

اجلدي
يوسف براك مصبح العازمي  ٭

يوس����ف عبدالرضا س����عيد   ٭
عوض 

يوسف كاظم ادريس  محمد  ٭
يوسف محمد   رمضان  ٭

يوسف محمد وسمي العازمي  ٭
يون����س  ابراهي����م ش����رهان   ٭

مجيد
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ابرار كرمي محمد جاسم  ٭
انوار بهلول هادي الرشيدي  ٭
انوار عبداهلل بشير املطيري  ٭

اميان علي جمعان العازمي  ٭
بش���اير ط���ارق س���ليمان   ٭

الصهيل
جنان جنم عبداهلل حسن  ٭
دانه سعود راشد احلملي  ٭

رقي���ه عبدالوه���اب عبداهلل   ٭
القليش 

زهراء جواد محمد الرامزي  ٭
زين���ب عبداملجي���د محم���د   ٭

بولند
س���عاد عبدالك���رمي صبيح   ٭

صالح
شيخه علي عيفان سلطان  ٭

صاحل���ه عقي���ل محس���ن   ٭
احلسيني

عذاري مرزوق حسني الزايد  ٭
فاطمه خليل   شيخي  ٭

فاطم���ه ف���وزي عب���داهلل   ٭
عبدامللك

ب���ردي  مرض���ي  فاطم���ه   ٭
العازمي

مرمي ظاهر عجيل الشمري  ٭
هاجر ابراهيم جاسم القطان  ٭
وديان خليف عناد العطايا  ٭

معهد السياحه والتجميل 
واالزياء - تنفيذ االزياء

ابتسام علي مراد سلطان  ٭
افراح عبداهلل صباح حسن  ٭

اف���راح عب���داهلل م���رزوق   ٭
بنسعيد

حاك���م  خال���د  العن���ود   ٭
املهينيالشمري

امنه فيصل ياسني احلداد  ٭
انفال فالح صقر الديحاني  ٭

بشاير علي جدعان الراجحي  ٭
جواه���ر عب���اس  ع���وض    ٭

محمدرضا
حوراء محمد حسني محمد  ٭

رغد عايد كسار هداد  ٭
داود  عبدالرحم���ن  زه���ره   ٭

الشمري
عاليه حمدان غتار املطيري  ٭

عالي���ه عب���داهلل عيس���ي   ٭
العميري

عبير محمد حسن زيد  ٭
فاطمه احمد محمد االثري  ٭

فاطمه بدر ناصر الهيد  ٭
فرح حواس  عواد العنزي  ٭

مرمي فاضل محمد حسني  ٭
معالي صالح محمد اجلالوي  ٭
كري���دي  ش���نيف  جن���الء   ٭

املطيري
هنادي عبدالعزيز عبدالسالم  ٭

والء خالد غافل جدعان  ٭

معهد السياحه والتجميل 
واالزياء - فن المكياج

ابرار بدر محمدعلي الهاشمي  ٭
استقالل علي عواد علي  ٭

عب���داهلل  ف���وزي  اس���ماء   ٭
عبدامللك

امينه علي قاسم محمد علي  ٭
ابراهي���م  حتري���ر ط���ارق   ٭

االنصاري
ترفه ادهم فارس  العنزي  ٭
تهاني حسني مانع رشيد  ٭

تهاني عبداهلل عبيدالعارضي   ٭
املطيري

خديجه عباس  رجب محمد  ٭
دالل بدر مهنا الهاجري  ٭

زهراء توفيق بدر البلوشي  ٭
زينب حسني علي جابوك  ٭

فهد قاعد مسلم املطيري  ٭
فهد الفي بطيحان العازمي  ٭

فهد الفي عتيق العازمي  ٭
فهد مبارك ناصر العازمي  ٭

فهد مجالد عبداهلل اخلالدي  ٭
فهد محم���د االس���ودعزاره   ٭

الرشيدي
فهد محمود جدوع العبد  ٭

فهد مرزوق عواد الشمري  ٭
فهد مسلم فهد املويزري  ٭

فهد منهل ظاهر ثامر  ٭
فهد نايف مطر جزار  ٭

فهد نبيل احمد العيدان  ٭
فواز مبارك جاعد قطامي  ٭

فيصل فالح فهد الدوسري  ٭
فيصل محمد خضير جمعه  ٭
فيصل محمود محمد الغنيم  ٭
الفي مصلف ضحوي عبيد  ٭
ماجد ناصر سعد صفتان  ٭
مانع ناجي مانع مصبح  ٭
مبارك احمد محمد عقله  ٭

مبارك خالد جديع العازمي  ٭
مبارك خضير مقذل العازمي  ٭
مبارك غنام مبارك العازمي  ٭

مب���ارك  مرض���ي  مب���ارك   ٭
العازمي

مب���ارك ولي���د علي هاش���م   ٭
عبداهلل

متعب حمد غامن العازمي  ٭
ابراهيم سردارجاسم  محمد   ٭

محمد
محمد بدر صالح نعمه  ٭

محمد جمع���ان محمدهجاج   ٭
داهوم

محمد حسن عبدالقادر مطر  ٭
محمد خضير مبرك العازمي  ٭
محمد خليل جعفر البراهيم  ٭

محمد سامي مدلول عناد  ٭
محمد سعد مهنا العازمي  ٭

محمد صباح راضي العازمي  ٭
محم���د ضي���ف اهلل عتي���ق   ٭

العازمي
محمد عادل سليمان مبارك  ٭

محمد عايض  سالم العازمي  ٭
محمد عبداهلل خالد العازمي  ٭

علي���ان  عب���داهلل  محم���د   ٭
العنزي

محمد عيد صحن العازمي  ٭
محم���د غ���ازي محمدغازي   ٭

املطيري
محمد فاضل شناوه عسكر  ٭
محمد متروك فالح العازمي  ٭
محمد مديح جياد اجلشعم  ٭

محمد مرتضي   شيري  ٭
محمد مرزوق الفي العازمي  ٭

محمد مطلق فالح البادي  ٭
محمد مطلق مناحي العازمي  ٭

محمد منهل ظاهر ثامر  ٭
محمد ناصر محمد العازمي  ٭

محم���د هلي���ل الزم فرحان   ٭
الشمري

محمد يحيي منصر ناصر  ٭
حس���ن  ولي���د  محم���ود   ٭

البحطيطي
محمود يحيي منصر سعيد  ٭

س���الم  ش���بيب  م���رزوق   ٭
العازمي

مرزوق فهد مرزوق العازمي  ٭
مس���اعد س���عد عبدالوهاب   ٭

العنزي
مساعد هداد دليان الظفيري  ٭
مشاري سعد دغيم العازمي  ٭

مش���اري عبدالرحمن فارس    ٭
السبيعي

مشاري عدنان علي السماك  ٭
مش���اري محم���د اس���كندر   ٭

اسكندر
مش���اري محمد جنم مشعان   ٭

الشمري
مشعل اياد داود عيسي  ٭

مش���عل خليف���ه عم���وش    ٭
املطيري

مشعل ضاحي عويد هديب  ٭
مشعل عادل هشام املغربي  ٭

مش���عل فايز سميرقش���عم   ٭
العنزي

مشعل محمد خضير عباس   ٭

زينب علي عواد علي  ٭
ساره محسن مبارك العجمي  ٭

شهد دحام سهيل العنزي  ٭
غدير عبداالمير علي البناي  ٭
فاطمه ابراهيم سالم املنزل  ٭

محم���د  عب���داهلل  فاطم���ه   ٭
القفاص 

فاطم���ه عط���اهلل عب���داهلل   ٭
كوميان

فاطمه عقيل احمد عبداهلل  ٭
في عادل صالح النسيم  ٭

مها مطلق   علي  ٭
مي صالح معيوف الفردان  ٭

نشميه سعود مطر املطيري  ٭
نوره جابر فاضل املري  ٭

نوره جاسم محمد الصعيب  ٭
هدي ناصر هاشم البلوشي  ٭
ياسمني عامر رجب الدالمه  ٭

المعهدالصناعي – الشويخ
ابراهي����م عيس����ي عش����بان   ٭

العنزي
ابراهيم فؤاد سيدعبدالرحمن   ٭

الرفاعي
ابراهي����م مس����تور مصل����ح   ٭

املطيري
احمد احلميدي سالم املطيري  ٭

احم����د احلمي����دي عبدالهادي   ٭
املطيري

احمد بدر احمد اخلليفي  ٭
احمد ثامر غالي العنزي  ٭

عب���داهلل  حس���ني  احم���د   ٭
السعيدي

احم���د خال���د عبدالك���رمي   ٭
مالعواد

احمد خالد فرحان الهاجري  ٭
احمد سعود فارس  الطيب  ٭

احمد سعيد ندا العازمي  ٭
حم���ود  عاي���ض   احم���د   ٭

املطيري
احمد عبدالعزيز علي كرم  ٭

احم���د عبدالك���رمي س���امي   ٭
صالح

احمد عدنان راشد املاص   ٭
احمد علي يوسف محمد  ٭

احمد عواض  عايد الرشيدي  ٭
احمد عيد بريكان املاجدي  ٭

احمد عيد محمد العنزي  ٭
احمد عيسي احمد يوسف  ٭
احمد غازي خلف املطيري  ٭

احمد فالح مبارك العدواني  ٭
احمد فهد حويان الديحاني  ٭
احمد فهد راضي السعيدي  ٭
احمد فيحان نهار احلربي  ٭

احم���د محم���د احمدمحم���د   ٭
املضاحكه

انور راشد خميس  هاشم  ٭
بدر احمد عباس  بارون  ٭
بدر خالد ركيان املطيري  ٭

بدر سليم راشد البطحاني  ٭
بدر عبداهلل الفي املطيري  ٭

بدر عصام فيصل قمبر  ٭
بدر مبارك يوسف العبداهلل  ٭

بدر محمد حمد العازمي  ٭
بدر ناصر عبيد الرشيدي  ٭

برج���س  رضيم���ان عميش    ٭
املطيري

بندر خالد صيوان اخلالدي  ٭
غري���ب  ابراهي���م  بني���ان   ٭

العجمي
جابر حسني علي العنزي  ٭

جاسم حميد عوض  الشطي  ٭
جاسم رضا محمد عبداهلل  ٭
جاسم مبارك فهد البذالي  ٭

جاسم محمد بدر محمد  ٭
جراح جاسم ناصر العبيد  ٭

جراح سرحان فهد املطيري  ٭
جراح عيد سعد املجرب  ٭

جراح نعيم جمال شحاده  ٭
جعفر صالح سلمان الهزمي  ٭
حامد فهد كدمييس  الراشد  ٭

حجرف مبارك حجرف هيف  ٭
حس���ن عبداالمي���ر عاصي   ٭

حيدر
حسن عيسي حسن الفضاله  ٭
حسني عبداهلل حسني فيروز  ٭

حسني فؤاد كرمي مسير  ٭
حمد جمال ابراهيم سكيني  ٭
حمد حمود سعود الصلبي  ٭

حمد سعود عواد السليماني  ٭
حمد طلق حسني الرشيدي  ٭

حمد علي حمد احلبيني  ٭
حمد الفي حمد املطيري  ٭

حمد محمد سليمان العنزي  ٭
حمد مرزوق حمد الهاجري  ٭

حم���د ناص���ر حمدمحم���د   ٭
العجمي

خالد جزا نهار املطيري  ٭
خالد حمود محيي الظفيري  ٭
خالد خزمي ارحيل الضفيري  ٭

ادلوه  خالد راش���د مب���ارك   ٭
راشد

ده���ام  رخي���ص   خال���د   ٭
الظفيري

عاي���ض   ش���امخ  خال���د   ٭
الرشيدي

خالد طالل محمد الزعبي  ٭
خال���د عبداللطيف اعجيمان   ٭

العجيمان
خالد عبداهلل عواد الشمري  ٭

ش���حيبان  عماي���ر  خال���د   ٭
الرشيدي

الرفاعي: قبول 1848 متدرباً ومتدربة في المعاهد والدورات الخاصة بـ »التطبيقي«
كشف مواعيد مراجعة المستجدين لمعاهد التدريب والدورات الخاصة للفصل التدريبي األول 2011/2010

)الحاصلين علي شهادة المرحلة المتوسطة وما دونها(
مقر المعهدمواعيد مراجعة المستجدينالمعهد

بنني

املعهد الصناعي / صباح السالم

يومي األربعاء واخلميس 2010/9/22 
و2010/9/23 � الساعة 10 صباحا

صباح السالم قطعة )13(

الشويخ � املجمع التكنولوجي � املعهد الصناعي / الشويخ
شارع جمال عبدالناصر

الشويخ � املجمع التكنولوجي � معهد التدريب اإلنشائي
شارع جمال عبدالناصر

شرق � خلف مبني وزارة معهد التدريب املهني
التعليم العالي القدمي

الدورات اخلاصة

حولي � كلية الدراسات األربعاء 2010/9/22 � الساعة 2 ظهراطباعة وتسجيل بيانات
التجارية � بنني

حولي � شارع اليرموك � مقر األربعاء 2010/9/22 � الساعة 4 عصراسجالت طبية
الدورات اخلاصة

حولي � شارع اليرموك � مقر اخلميس 2010/9/23 الساعة 5 مساءفئات خاصة
الدورات اخلاصة

بنات

حولي � شارع شرحبيل � مقر األربعاء 2010/9/22 � الساعة 10 صباحامعهد السياحة والتجميل واألزياء
الدورات اخلاصة

الدورات 
حولي � شارع شرحبيل � مقر األربعاء 2010/9/22 � الساعة 5 مساءفئات خاصةاخلاصة

الدورات اخلاصة
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خالد غازي هادي السعيدي  ٭
خالد ملاس  مشعل املطيري  ٭

خالد مبارك فهد البذالي  ٭
خال���د محم���د عبدالرحمن   ٭

العازمي
خالد محمد مهدي العازمي  ٭

ع���وض   مس���هوج  خال���د   ٭
الصليلي

خالد مطلق سعد الشمري  ٭
خالد مفلح جليل الراجحي  ٭

خالد يعقوب محمد الصميط  ٭
خلي���ف  خال���د  خلي���ف   ٭

الرشيدي
خليف مطلق خلف البرازي  ٭

داود محمد داود الشمري  ٭
دعيج عادل ابراهيم الراشد  ٭

دعيج فاضل عبداهلل يوسف  ٭
دعي���ج يعق���وب عبدالقادر   ٭

البهدهي
راشد عبداهلل سعود الدوسري  ٭

راشد الفي سالم غريب  ٭
عب���داهلل  محم���ود  رض���ا   ٭

عبداهلل
زياد سعود زياد العتيبي  ٭
سالم خالد سالم الهليلي  ٭

سالم محمد احمد الوهيب  ٭
سعد خالد سعد املطيري  ٭

سعد عبداهلل دغيم الرشيدي  ٭
سعد عبداهلل ليل العنزي  ٭

سعد عوض  سعد املطيري  ٭
سعد محمد سعد العتيبي  ٭

سعد نشمي سلمان املاجدي  ٭
سعود سالمه سعود البذالي  ٭

س���عود عبدالعزيز سليمان   ٭
احمليطيب

س���عود عبدالعزيز عبداهلل   ٭
الفريج

س���عود علي عويد عبداهلل   ٭
صالح

سعود غازي عويد العنزي  ٭
صغي���ر  محم���د  س���عود   ٭

العازمي
سعود محمد كرمي العنزي  ٭

حاج���م  يوس���ف  س���عود   ٭
العتيبي

س���لطان رخي���ص  جف���ال   ٭
احلميدي ظاهر

س���لطان طرق���ي عش���وي   ٭
العنزي

س���لمان عب���داهلل مف���رج   ٭
الهاجري

س���لمان محم���د عبدالهادي   ٭
العنزي

س���لمان مع���دي عب���داهلل   ٭
العتيبي

سلمان مهدي ثويني العنزي  ٭
س���لمان  ناص���ر  س���لمان   ٭

العصيمي
سليمان خالد محمد اجلمعه  ٭

س���ليمان عبداهلل س���ليمان   ٭
الرشيدي

عل���ي  محم���د  س���ليمان   ٭
احلويس 

س���ليمان من���اع س���ليمان   ٭
الرشيدي

سند خالد سعد الرشيدي  ٭
صالح حشان مانع العجمي  ٭

صالح سعد صالح الصليهم   ٭
الهاجري

صالح عبدالرزاق عبدالعزيز   ٭
اللهو

صالح عتيق مناور العنزي  ٭
صالح محمد سالم الثالب  ٭
صالح وليد صالح العمر  ٭

صباح احمد محمد حصاوي  ٭
صالح خالد عوده العنزي  ٭
ضاري خالد محمد احلربي  ٭

طالل حسن منر غاطي  ٭
طالل صالح مرزوق املرزوق  ٭
طالل محمد حييان العنتري  ٭

ط���الل مط���ر فيروز ش���ايع   ٭
الشمري

ط���الل مفلح س���عدالصواغ   ٭
العازمي

عادل عبداحملس���ن عبداهلل   ٭
الشمري

ضح���وي  خل���ف  عام���ر   ٭
عبيدالعنزي

عباس  عبداحملس���ن حميد   ٭
السماك

عب���اس  مهدي س���يد نعمه   ٭
علي

عبدالرحمن بدر علي الوزان  ٭
عبدالرحمن جابر عياد عواد  ٭

عبدالرحم���ن جاس���م محمد   ٭
العنزي

عبدالرحم���ن راش���د احم���د   ٭
القطان

عبدالرحم���ن س���عد عل���ي   ٭
بنعون

عبدالرحم���ن ع���ادل عل���ي   ٭
احلمدان

عبدالرحمن عبدالرزاق سند   ٭
الشمري

عبدالرحم���ن عبداهلل خليف   ٭
غنيم العنزي

عبدالرحم���ن عب���ود مطلق   ٭
ابوظهير

عبدالرحم���ن فؤاد يوس���ف   ٭
العرج

عبدالرحم���ن فاض���ل طعمه   ٭
الشمري

عبدالرحم���ن فه���د ش���ريد   ٭
الرشيدي

عبدالرحمن فهد ضحويرحيم   ٭
الظفيري

عبدالرحم���ن مب���ارك حماد   ٭
العازمي

عبدالرحم���ن محمد جميعان   ٭
احلربي

عبدالرحم���ن محم���د فه���د   ٭
املجاوب

عبدالرحم���ن مط���ر عجمي   ٭
الوردان

عبدالسالم فهد برد العنزي  ٭
عبدالعزي���ز ثام���ر حليوان   ٭

الهرشاني
عبدالعزيز جاس���م عبداهلل   ٭

اجلناع
عبدالعزي���ز جاس���م محمد   ٭

الباتل
عبدالعزي���ز جاس���م محمد   ٭

الشمري
عبدالعزي���ز جليل تريحيب   ٭

الديحاني
عبدالعزيز حس���ن دغيمان   ٭

املطيري
عبدالعزيز حسني صالح زيد   ٭

اسماعيل
عبدالعزي���ز س���الم زفي���ر   ٭

العنزي
عبدالعزي���ز س���عد قص���ر   ٭

الشمري
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز   ٭

املطر
عبدالعزي���ز غال���ي س���نيد   ٭

اخلصيلي
عبدالعزي���ز ماطر ش���القه   ٭

الصلبي
عبدالعزي���ز محم���د ثام���ر   ٭

الشمري
عبدالعزي���ز محم���د عاي���د   ٭

الصليلي

عبدالعزيز محم���د عبداهلل   ٭
العتيبي

عبدالعزي���ز محم���د ع���واد   ٭
املطيري

عبدالوه���اب  عبدالك���رمي   ٭
عبدالرزاق الشمري

عبداللطيف عايف عش���وان   ٭
العنزي

عبداللطيف محمد عبدالرحمن   ٭
الرويشد

عبداللطيف ناصر عبداللطيف   ٭
احلبشي

عبداهلل احمد عبداهلل البناق  ٭
عبداهلل احمد قبالن العازمي  ٭
عبداهلل انور محمود حسني  ٭

عب���داهلل جاب���ر عب���داهلل   ٭
املرهون

ابراهي���م  عب���داهلل ج���الل   ٭
سكيني

عب���داهلل جم���ال عب���داهلل   ٭
القطان

عب���داهلل حام���د عب���داهلل   ٭
شريف

عبداهلل حامد عبداحملس���ن   ٭
احلماد

عب���داهلل حام���د م���رزوق   ٭
املطيري

ع���وده  حس���ن  عب���داهلل   ٭
الشمري

عب���داهلل خال���د عب���داهلل   ٭
املطيري

عب���داهلل خل���ف عب���داهلل   ٭
الصهيبي

اش���تيل  س���الم  عب���داهلل   ٭
الدوسري

عب���داهلل صال���ح عب���داهلل   ٭
شبكوه

عب���داهلل ص���الح عب���داهلل   ٭
املضف

عبداهلل عادل حسني رضا  ٭
عب���داهلل عبدالرحمن ناصر   ٭

القطان
عب���داهلل عبدالغني س���عيد   ٭

احلسن
عبداهلل علي عوده القحطاني  ٭
عبداهلل عي���د فالح عبداهلل   ٭

الصليلي
عبداهلل فالح سعد العازمي  ٭
عبداهلل فيصل حسن باقر  ٭

عب���داهلل فيص���ل يعق���وب   ٭
القبندي

ش���افي  مب���ارك  عب���داهلل   ٭
العجمي

عبداهلل مبارك فالح العازمي  ٭
عب���داهلل محس���ن منصور   ٭

الشمري
عبداهلل محمد سعد العجمي  ٭

عب���داهلل محم���د عب���داهلل   ٭
العالطي

عب���داهلل محم���د عب���داهلل   ٭
عبدالرحمن

عبداهلل مزيد محمدبن صبح   ٭
الرشيدي

عب���داهلل مس���اعد س���عود   ٭
الصلبي

عبداهلل مكي حسن املسري  ٭
عب���داهلل ملق���اط ع���وض    ٭

العنزي
ح���زام  ناص���ر  عب���داهلل   ٭

املطيري
عب���داهلل ناي���ف عب���داهلل   ٭

الشقيحي
احم���د  عب���داهلل يوس���ف   ٭

املوينع
عبداله���ادي عفاس  س���طام   ٭

الشمري
عبدالهادي عيسي سيدموسي   ٭

سيدحسن
عبدالوه���اب راش���د محمد   ٭

الرشيدي
عاي���د  عب���داهلل  عثم���ان   ٭

السليمان
عثم���ان محم���د صلفي���ج   ٭

املطيري
عثمان مريف صالح البذالي  ٭

عدن���ان علي عبداحلس���ني   ٭
غلوم

عصام داوود موسي حمود  ٭
علي احمد حافظ احلافظ  ٭

علي انور عبدالكرمي مبارك  ٭
فرح���ان  خي���راهلل  عل���ي   ٭

املطيري
س���عد  دن���وس   عل���ي   ٭

الضويحي
علي رجعان سعد غريب  ٭
علي عباس  علي حسني  ٭

عل���ي عبداحملس���ن عبداهلل   ٭
اسيري

عل���ي عبداله���ادي ش���نار   ٭
املطيري

عل���ي عطش���ان رخي���ص    ٭
البرازي

فهد نشمي سلمان املاجدي  ٭
فواز رفاعي سيد الرفاعي  ٭

فواز عبداالمير حمادي علي  ٭
ف���واز عب���داهلل عبدالكرمي   ٭

محمد
فواز فاروق شهاب حمادي  ٭
فواز محمد عبداهلل مرزوق  ٭
فيصل جابر تركي العنزي  ٭

فيصل سالم عبداهلل نومان   ٭
دهلوس 

فيصل صالح غازي الشمري  ٭
ماجد احمد مبروك مقذل  ٭

م���رزوق  بع���اج  ماج���د   ٭
الرشيدي

مبارك جابر حمد العازمي  ٭
مبارك جمال مبارك اخلرافي  ٭

مبارك عيد مبارك العراده  ٭
مبارك فالح مبارك احلجرف  ٭

مبارك مطر سعد العازمي  ٭
متع���ب  س���عود  متع���ب   ٭

املطيري
متعب عجمي متعب احلربي  ٭

عب���داهلل  ج���ازع  مح���دا   ٭
املطيرات

محمد احمد عباس  بارون  ٭
محمد جاسم محمد العميري  ٭

محمد حامد نزال البذالي  ٭
محمد حيدر حسن بلوشي  ٭
محمد خالد جواد الشمري  ٭
محمد خالد عيسي السعد  ٭

محم���د خال���د محمدغريب   ٭
النكاس 

محمد خالد يوسف بوعركي  ٭
محمد خلف غالب املطيري  ٭
محمد رخيص  جفال ظاهر  ٭
محمد سالم راشد اليحيوح  ٭
محمد سعود مهنا الرشيدي  ٭

محم���د ش���جاع عب���داهلل   ٭
املطيري

محمد طلق سالم العازمي  ٭
محمد عبدالعزيز مالعبداهلل   ٭

اجلاركي
محم���د عبداللطي���ف خالد   ٭

اخلميس 
محمد عب���داهلل عبدالرحمن   ٭

حسن
محمد عبيد زامل الرشيدي  ٭

محم���د عقي���ل عبدال���رزاق   ٭
املطوع

محم���د ع���واض  عب���داهلل   ٭
العازمي

علي فيصل علي بوناجمه  ٭
علي محمد عذاب عبداهلل  ٭

علي محمود حاجي حسني  ٭
عمار محمد عبدالكرمي جراغ  ٭

عمر بندر عبداهلل املنيع  ٭
عمر حسن حسني حسن  ٭

عمر سامي عبيد املسعود  ٭
عمر صالح عمر خليفوه  ٭

عمر ناصر حافظ احلافظ  ٭
عمر يوسف محمد الرخيص   ٭
ماش���ع  مفل���ح  ع���واض    ٭

املطيري
عوض  فراج عوض  ضويحي  ٭
عيد جمعان حمود الرشيدي  ٭
عيسي احمد بردي العازمي  ٭
غازي ماجد غازي املطيري  ٭

فايز سعيد سعود الهاجري  ٭
فايز محمد دوخي املطيري  ٭
فراج منور فراج الشمري  ٭

فراج نصار مطلق العازمي  ٭
فرج سعد حسن العنزي  ٭

فالح راكان حزام العجمي  ٭
حم���دان  ش���بنان  ف���الح   ٭

الرشيدي
مح���ارب  عب���داهلل  ف���الح   ٭

اجلسار
فهد احمد جعفر البدري  ٭

فهد احمد عباس  الفيلكاوي  ٭
فهد بداح فريج املطيري  ٭

فهد تركي حبيب الفضلي  ٭
فهد جديع علي اجلديع  ٭

فهد حربي غازي احلربي  ٭
فهد حسني علي العنزي  ٭

فهد حمد مطر الرقعي  ٭
فهد سالم طعمه اخلالدي  ٭

فهد صالح علي البذالي  ٭
فهد صالح محمد احلوطي  ٭
فهد صباح مزعل العنزي  ٭

فهد عب���داهلل شيحانش���ذر   ٭
عفات

فهد عبداهلل علي الكندري  ٭
فهد عبداهلل مرزوق بنسعيد  ٭

فهد علي حمد الهرشاني  ٭
فهد فراج معزي املطيري  ٭

فهد فرج فالح العازمي  ٭
فهد فالح عبداهلل املطيري  ٭
فهد مبارك حمود العنزي  ٭

فه���د مب���ارك عبدالرحم���ن   ٭
الدوسري

فهد مرزوق فهد املجاوب  ٭
فهد ملبس  خالد املطيري  ٭

محم���د ع���وض  حلي���س    ٭
احلربي

س���مير  ع���وض   محم���د   ٭
املطيري

محمد فرحان حاكم بندر  ٭
محمد فهد رجا املطيري  ٭

محمد فهد محمد الدملاني  ٭
محمد كرمي محمد جاسم  ٭

محمد مانع زعال العتيبي  ٭
محمد مصلح مزهد العنزي  ٭

محم���د منص���ور صي���وان   ٭
الشمري

محمد ناصر امير صباغ  ٭
محمد نواف ناصر املطيري  ٭

صال���ح  محمدالنص���ر   ٭
عبدالصاحب محمد

مخلد علي صغير العنزي  ٭
دغي���م  م���رزوق  مخل���ف   ٭

الرشيدي
مش���اري جمع���ان بص���ري   ٭

حسيني
مشاري سعد حمد املطيري  ٭

عم���اش   ط���الل  مش���اري   ٭
االسلمي

مش���اري عبدالعزي���ز حمد   ٭
العجمي

مشاري عيد متعب احلربي  ٭
مشاري فالح حامد العتيبي  ٭

مش���عل صال���ح عب���داهلل   ٭
الشمري

مشعل عبداالمير عبدالرسول   ٭
اخلياط

مش���عل عيس���ي معت���وق   ٭
العباسي

مش���عل محم���د عبدالرحمن   ٭
العازمي

مشعل نايف مجعد املطيري  ٭
مطر خالد مجبل املطيري  ٭

مب���ارك  مطل���ق عب���داهلل   ٭
العراده

مطل���ق عبداحملس���ن مطلق   ٭
املطيري

مطل���ق  محم���د  مطل���ق   ٭
الرشيدي

معاذ خليفه ابراهيم الغرير  ٭
معاذ وليد مبارك الشطي  ٭

مش���اع  عي���د  منص���ور   ٭
الديحاني

مهدي محمد عبداهلل محمد  ٭
نادر مجعد عايش  املطيري  ٭
ناصر حسن يوسف الشطي  ٭
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فهد حمد عبداهلل احلربي  ٭
فراج عبداهلل صالح الدوسري  ٭
يوسف احمد حمزة اجلميعي  ٭

سعد فالح مبارك العازمي  ٭
فهد مفلح عامر العازمي  ٭
حسني نبيل علي املياس  ٭

مسلم مفلح سعد العازمي  ٭
عبدالكرمي طارق عبدالكرمي  ٭
جاسم محمد فالح العازمي  ٭
عبدالرحمن عجاج طريخم   ٭

ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم   ٭
عبداهلل رحيل نهار اخلالدي  ٭

عبدالعزيز مشعل نزال  ٭
خالد سند مخلف الديحاني  ٭

عبدالعزيز خالد خلف الشمري  ٭
عادل دميثان نزال الهرشاني  ٭

عبدالكرمي طارق ياسني  ٭
سالم علي مشعل احلربي  ٭

فهد عبدالعزيز سند الشمري  ٭
محمد زيد محمد الراشد  ٭

عبداهلل براك سيق العازمي  ٭
عمر محسن غازي املطيري  ٭
خلف غازي خلف املطيري  ٭
سالم غازي ناصر العتيبي  ٭
سالم مبارك ماطر العازمي  ٭

عبدالعزيز زياد عبدالرحمن العازمي  ٭
سعد عزيز دغيم الرشيدي  ٭

عبداهلل يونس محمود ابراهيم  ٭
سعد هايف سعد العازمي  ٭
عامر حسني عوض مطر  ٭

أحمد حمود سعد العازمي  ٭
مفرح ذياب مفرح العازمي  ٭

احمد ناجي عبداهلل اخلرس  ٭
عبدالعزيز سعود رمضان العنزي   ٭

فالح محمد فالح العازمي  ٭
أحمد خلف مطر العازمي  ٭

خالد عبداهلل محمد العجمي  ٭
تركي الفي صيوان اخلالدي  ٭

سلمان محمد سلمان الرشيدي  ٭
حمد محمد سلمان الرشيدي  ٭

فهد نايف سالم احلربي  ٭
محمد عبداهلل محمد الشامري  ٭

محمد سليم ناعس املطيري  ٭
عبداهلل صفوق العنزي  ٭
سعد غنام الفي املطيري  ٭

محمد سلمان عبدالعزيز سالم  ٭
أحمد اسماعيل احمد محمد  ٭

صالح مطرب بطيحان العازمي  ٭
متعب جازي متعب املطيري  ٭
فايز محمد جريدي الرشيدي  ٭

عبداللطيف محمد علي بورسلي  ٭
عيد مبارك عيد العازمي  ٭

حسني عبداهلل كاظم املزيدي  ٭
عيسي سعود صياح العازمي  ٭

محمد زيد عايض العتيبي  ٭
عذبي خالد هالل اخلالدي  ٭
عبدالرحمن ماطر العنزي  ٭

مشعل فرحان جابر القحطاني  ٭
شالح رجعان محمد الرشيدي  ٭

محمد وليد محمد البصيلي  ٭
فيصل جديع فارس املطيري  ٭

خالد عبدالعزيز خليفة اخلرس  ٭
محمد حمود مناور احلجيالن  ٭

عبدالعزيز جمال عيسي بوغيث  ٭
حمد مزيد حمد العازمي  ٭

ناصر براك ناصر الهليهم  ٭
نايف نواف درزي املطيري  ٭

ضاري طليحان ذياب الشمري  ٭
عبداهلل عادل عبداهلل الهاشم  ٭

ناصر بدر مطلق الوهيدة  ٭
محمد خالد جراد العتيبي  ٭

مبارك فهد مبارك سعد  ٭
بندر حسني فهد العجمي  ٭

عبدالعزيز بدر مفرج العازمي  ٭
مبارك رشيد مبارك الرشيدي  ٭

حسن محمد فهد العجمي  ٭
صالح سالم حمد العنزي  ٭

عبدالعزيز محمد نايف العجمي  ٭
حمد عيد عواد الغريب  ٭

عبدالعزيز عزيز فارع املطيري  ٭
محمد ياسني اسماعيل مال اهلل  ٭

عيد سعيد عيد العازمي  ٭

فهد فراج عبداهلل الزعبي  ٭
عبداهلل فهد محسن الدوسري  ٭

ناصر راشد فهيد العجمي  ٭
محمد شهاب معيض العازمي  ٭

سلطان طالب غامن اخلالدي  ٭
ابراهيم غازي حمود العازمي  ٭

أحمد محمد صالح البذالي  ٭
خالد بدر خالد الدلح  ٭

محمد علي حسني الشويكر  ٭
مهدي راشد مهدي العازمي  ٭
محمد خالد هايف املطيري  ٭

أحمد حميد عبد الرسول اخند  ٭
حمد عبداهلل علي املري  ٭

مشعل غريب حميد غريب  ٭
محمد سالم حسني الشمري  ٭
عامر عبداهلل محمد بهبود  ٭

أحمد صنهات زبن املطيري  ٭
بدر سالم عيد العازمي  ٭

صالح هادي ناصر العجمي  ٭
بدر ناصر ابراهيم العبداهلل  ٭
ثامر مرعي عبيد الدوسري  ٭
زيد عماش شامان الهاجري  ٭

بدر علي حجاج الشمري  ٭
علي عبدالوهاب جاسم بهزاد  ٭

زيد صالح سيف املطيري  ٭
عبداللطيف صالح عبداللطيف  ٭

فيصل ناهي حسني هزاع  ٭
سعد جاسم راشد عجيل  ٭

عبداهلل جاسم سليمان عجران  ٭
محمد حمود سعد اخلرفشي  ٭

بندر سعد محمد العازمي  ٭
صالح مبارك صالح العازمي  ٭

ناصر مناحي محمد القحطاني  ٭
علي قاسم علي املجادي  ٭

أحمد بركه عباد الديحاني  ٭
فهد سالم حطاب الهيفي  ٭

محمد فوزي اسماعيل بوقبماز  ٭
مشاري ضويحي رافد املطيري  ٭

طالل سعيد مهنا الرشيدي  ٭
حسني نوري حسن عبدالكرمي   ٭

بدر خالد مضحي الرشيدي  ٭
عبداهلل عيسي عبداهلل احمد  ٭

عبدالرحمن مبارك كنيهر الشمري  ٭
حسني نوري حسن عبدالكرمي  ٭

عيد مفلح ناصر الرشيدي  ٭
حمود فالح مناور العنزي  ٭

صالح محمد ظاهر العازمي  ٭
فهد عبدالباقي عيد أحمد  ٭

ناصر مناحي محمد القحطاني  ٭
احمد عبداحملسن عبداهلل الدوسري  ٭

محمد حباب حبيب العازمي  ٭
حسن محمد حسن العجمي  ٭
احمد بركة عبار الديحاني  ٭

سالم ناصر كميهان الدوسري  ٭
عامر دبيس مجيد الظفيري  ٭

ناصر فهد فالح الرشيدي  ٭
محمد مسير رشم الشمري  ٭
راشد فالح مهني العازمي  ٭

مشعل غريب حميد غريب  ٭
محمد رجعان ناصر البحيري  ٭

خالد عايد عيد الظفيري  ٭
محمد سلطان علي سلطان  ٭

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز احلويل  ٭
سعد عبداهلل سعد العجمي  ٭
بدر ناصر ابراهيم العبداهلل  ٭

جراح جاسم ناصر العبيد  ٭
عبداهلل الفي عبدالهادي املطيري  ٭

عبداللطيف مبارك الشمري  ٭
فيصل عوض طينان العنزي  ٭

خزنة علي غالب محمد  ٭
مرمي علي شرمي عبداهلل  ٭

عذراء عادل نوري اجباره  ٭
عزيزة مضحي صالح الصليلي  ٭

عليا عساف جزاع احلسيني  ٭
أمل مبارك علي الهاشمي العجمي  ٭

حنان علي سويد العازمي  ٭
بدور احمد حسن العنزي  ٭

ابتسام محمد عوض الشمري  ٭
عواطف طلق وضاح العازمي  ٭

راشدة طالب غلوم طالب  ٭
أبرار بدر جياد الشمري  ٭

محلياتالخميس 2 سبتمبر 2010 16

نوع املشروع

دكان تصليح اجلواالت 
وقطع الغيار 

العنوان
نفذ هذا املشروع في باكستان

القرض  صاحب  أصبح 

باكستانية  روبية  يربح 5000 

بفضل  ثم  اهلل  بفضل  شهريا 

طيب  مبلغ  وهو  الهيئة  قرض 

للغاية في املجتمع الباكستاني 

خصوصا إذا علمنا دخله كان 

هذا  من  تأثرت  للغاية  ضعيفا 

سلبي  بشكل  أسرته  الوضع 

على ولكن اهلل شاء من خالل 

قرض الهيئة أن يحسن أحواله 

وتستقر معه أوضاع أسرته ، 

وقد ساعده القرض أن يشتري  

بعض األجهزة الالزمة لتطوير 

اجل��واالت  تصليح  في  عمله 

الغيار  قطع  بعض  وإححضار 

الهواتف  لتصليح  ال��الزم��ة 

والشكر  هلل  فاحلمد  النقالة 

للمحسنني الكرام .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

ناص���ر حني���ف ضح���وي   ٭
الظفيري

ناصر رشيد نداء املطيري  ٭
ناصر سعد عاذي العتيبي  ٭

ناصر سعود ناصر املطيري  ٭
نايف نواف مشعل الديحاني  ٭

جن���م عبداللطي���ف ابراهيم   ٭
السلطان

نقا بهيشان نقا املطيري  ٭
ن���واف س���مير عبداللطيف   ٭

بورسلي
نواف قنني عبداهلل املطيري  ٭

ثان���ي  ناي���ض   ن���واف   ٭
الرشيدي

هزاع مزعل عواد الرشيدي  ٭
مب���ارك  م���رزوق  وائ���ل   ٭

الغضوري
وديد عبداهلل وديد الهاجري  ٭

وليد خليفه عامر حجر  ٭
وليد علي مطلق العدواني  ٭

يحيي بدر فهد البذالي  ٭
ابراهي���م خلي���ل  يوس���ف   ٭

الشطي
يوسف بدر علي الوزان  ٭
يوسف خالد سالم املذن  ٭

يوسف رشيد سهو العازمي  ٭
يوس���ف س���لطان س���لمان   ٭

الطويلع
يوسف سليمان مذخراملذخر   ٭

الضعيان
مل���وح  صال���ح  يوس���ف   ٭

املطيري
يوس���ف مجن���ب س���عود   ٭

الشمري
يوسف نواف مهدي العنزي  ٭

المعهدالصناعي - صباح 
السالم

ابراهي���م ادبي���ان رميض���ي   ٭
العازمي

ابراهي���م س���عود صي���اح   ٭
العازمي

ابراهيم مبارك فهد العجمي  ٭
ابوبكر محمد علي العجمي  ٭

رميض���ي  ادبي���ان  احم���د   ٭
العازمي

اس���حيب عاي���ض   احم���د   ٭
العازمي

احمد بدر سعد العازمي  ٭
احمد حسني علي النجدي  ٭
احمد رشيد راشد العازمي  ٭

احمد روضان سبع الشمري  ٭
احمد سامي محمد الرشدان  ٭
احمد سعيد ظاهر الشمري  ٭
احمد سالمه اديلم العنزي  ٭
احمد صالح خلف الصالح  ٭
احمد طارق احمد املنصور  ٭
احمد طالل الفي الكريباني  ٭

احم���د غصن محم���د جحدل   ٭
العجمي

احمد الفي هجاج العازمي  ٭
رجع���ان  مب���ارك  احم���د   ٭

الرشيدي
احمد مبارك عايد العازمي  ٭

احمد محمد عبدالرضا علي  ٭
احمد مرشد منديل املطيري  ٭

احمد مطلق عبداهلل حمد  ٭
احمد وليد احمد الشطي  ٭

باسل خليل عشوان العنزي  ٭
بدر حمد سند السهلي  ٭

بدر سعد صالح العازمي  ٭
بدر سعد محمد العازمي  ٭

بدر عدنان بدر العويشير  ٭
بدر علي راشد العازمي  ٭

بدر عواد عباير العازمي  ٭
بدر محمد علي املطيري  ٭

بدر منصور ظافر القحطاني  ٭
بندر فهيد محمد الهاجري  ٭
بندر هادي محمد العجمي  ٭

مناح���ي  س���عد  ترك���ي   ٭
الدوسري

ثنيان طارق اسماعيل املال  ٭
جاسم حسني علي احملميد  ٭

جراح فهد ابراهيم املطيري  ٭
جراح قبالن فراج العازمي  ٭

ج���راح مج���ول عط���ااهلل   ٭
العتيبي

ح���امت عبدالصم���د خنياب   ٭
بريسمي

حامد فالح حمد العازمي  ٭
حس���ن حس���ني عبدالرضا   ٭

الصائغ
حسن عبدالصمد عبدالواحد   ٭

عبدعلي
حسن علي حسن علي  ٭

حسن محمد قمبر اجلعفر  ٭
حسني حمد حسني العازمي  ٭

حس���ني س���ليمان حبي���ب   ٭
يوسف

حسني صالح حسني املكيمي  ٭
حسني عادل حسني الهالل  ٭

حس���ني عبداجللي���ل حبيب   ٭
احلمر

حس���ن  ن���وري  حس���ني   ٭
عبدالكرمي

حمد اكليفيخ ناصر العجمي  ٭
حمد خالد خليل الشطي  ٭

حمد راشد عبداهلل العجمي  ٭
حمد س���عود نهارالعصفور   ٭

الهاجري
عب���داهلل  فيص���ل  حم���د   ٭

الهاجري
س���اير  نص���ار  حم���دان   ٭

الظفيري
حمزه حسن حمزه الصليبي  ٭

حمود فالح حمود العازمي  ٭
خالد بشير محمد الصائغ  ٭
خالد حمد محمد العازمي  ٭
خالد حمود فهاد العازمي  ٭
خالد خميس  عواد عويد  ٭

خالد راشد سعران املطيري  ٭
خالد سالم سعود العازمي  ٭
خالد سعود نفاع الرشيدي  ٭

محم���د  عب���داهلل  خال���د   ٭
الهاجري

مناح���ي  عب���داهلل  خال���د   ٭
السبيعي

خال���د عبداهلل يوس���ف مال   ٭
اهلل

خالد عيد علي العازمي  ٭
خالد فالح مطلق العازمي  ٭

خال���د فالح مطل���ق طريفان   ٭
العازمي

خالد فهد سالم الصواغ  ٭
خال���د معي���ض  جعيث���ن   ٭

العبداهلل
خالد يعقوب جابر الشمري  ٭

خالد يوسف فهد الرقم  ٭
خليفه زياد خليفه الشمري  ٭

س���ليمان  عي���اد  خليف���ه   ٭
العازمي

راشد باتل راشد العازمي  ٭
راشد حبيب احمد القطان  ٭

راش���د الفي محمد العميري   ٭
العازمي

رش���يد ولي���د عبدالرحمن   ٭
العبيد

زامل نايف زامل العتيبي  ٭
زينالعابدين علي السيد كرم  ٭
عب���داهلل  راج���ح  س���الم   ٭

الهاجري
سالم شافي سالم العجمي  ٭

سالم علي ابل محمدحسني  ٭
سالم مبارك سالم العازمي  ٭
سالم محمود محمد سبتي  ٭

س���الم  خصي���وي  س���عد   ٭
العازمي

س���عد خي���راهلل مط���رف   ٭
املطيري

سعد محمد محسن العتيبي  ٭
سعد هادي عبداهلل العجمي  ٭

سعود حمد مشعل ضيف  ٭
س���عود  س���لمان  س���عود   ٭

بنجامع
س���عود عب���داهلل س���عود   ٭

العجمي
سعود عزيز حبيب الشمري  ٭
سعود نايف سعود العجمي  ٭
سعود هيثم حسن املعيلي  ٭

سلطان محمد حمد السكران  ٭
اس���ود  س���عيد  س���ليمان   ٭

العنزي
ابراهي���م  س���ليمان محم���د   ٭

اخلليفي
سليمان مسلم احمد املويل  ٭

سند علي سند الشطي  ٭
سيف فالح موسم املطيري  ٭
شايع ناصر محمد السهلي  ٭

شبيب عبداهلل حمد العجمي  ٭
شمالن عايش  هادي شميالن   ٭

العازمي
صالح احمد مالزايد سعيد  ٭

صال���ح س���ليمان صال���ح   ٭
الشمري

صال���ح عبداحملس���ن طاهر   ٭
الشمالي

صالح محمد صالح العازمي  ٭
صالح عايد سالم الرشيدي  ٭

طالل عبداهلل صالح الطبيخ  ٭
طالل عواد هجاج العازمي  ٭
طالل فيصل حسن الهندي  ٭
عامر مبارك بطاح العازمي  ٭
عامر محمد سيف العازمي  ٭

عايد علي غرير املطيري  ٭
عاي���ض  عب���داهلل عاي���ض    ٭

العازمي
عب���اس  احم���د عبدالرزاق   ٭

القالف
عبدالرحمن امسيعيد محمد   ٭

العازمي
عبدالرحم���ن حم���د زب���ن   ٭

املطيري
عبدالرحم���ن حم���ود مبارك   ٭

اخلتالن
عبدالرحم���ن خالد حس���ني   ٭

علي
عبدالرحمن خال���د عبداهلل   ٭

العتيبي
عبدالرحم���ن س���الم عي���اد   ٭

العازمي
عبدالرحم���ن س���عد جعفر   ٭

العدواني
عبدالرحم���ن عايض  عوض    ٭

املطيري
عبدالرحم���ن عل���ي عبداهلل   ٭

العازمي
عبدالرحم���ن فه���د عبداهلل   ٭

املطيري
عبدالرحم���ن متع���ب مبارك   ٭

الهاجري
عبدالرحم���ن معل���ي فهي���د   ٭

املطيري
عبدالرحم���ن ملفي ضحوي   ٭

العازمي
عبدالعزي���ز احم���د بجران   ٭

العواد
عبدالعزيز اس���حيب عايض    ٭

العازمي
عبدالعزيز رجا عليان رجا  ٭

عبدالعزيز عب���داهلل مطلق   ٭
اخلالدي

عبدالعزي���ز فه���د قب���الن   ٭
العازمي

عبدالعزي���ز قاس���م خلي���ل   ٭
الهندال

عبدالعزي���ز محم���د مناحي   ٭
العازمي

عبدالعزي���ز محم���د منيخر   ٭
العازمي

عبداللطي���ف كاظم ش���اكر   ٭
الشطي

عبداهلل احمد بجران العواد  ٭
عبداهلل احمد عبداهلل حسن  ٭

عب���داهلل حبي���ب معي���ض    ٭
العازمي

عبداهلل حمد خالد العجمي  ٭
عب���داهلل حمي���دان مب���ارك   ٭

العازمي
عبداهلل خالد غازي املطيري  ٭
عبداهلل سالم عبيد العازمي  ٭
عبداهلل سعد علي العازمي  ٭

عب���داهلل صال���ح عب���داهلل   ٭
املرجتي

عب���داهلل ض���اري محم���د   ٭
الكهيدان

مب���ارك  ط���الل  عب���داهلل   ٭
العازمي

عب���داهلل عبدالس���الم علي   ٭
االستاذ

عب���داهلل عثم���ان جاس���م   ٭
العثمان

عبداهلل علي صالح العجمي  ٭
عب���داهلل عل���ي عبداللطيف   ٭

خليفوه

عب���داهلل ع���وض  غ���ازي   ٭
الدماك

عبداهلل عيد مجبل العازمي  ٭
عبداهلل غازي عايد املطيري  ٭

عب���داهلل  الف���ي  عب���داهلل   ٭
العازمي

عب���داهلل مب���ارك س���ميليل   ٭
العازمي

ح���زام  محم���د  عب���داهلل   ٭
القحطاني

عبداهلل محمد قدوري الالمي  ٭
عب���داهلل محم���د موس���ي   ٭

العصفور
عبداهلل مساعد علي حماده  ٭

عبداهلل مهدي براك العازمي  ٭
عبداهلل نزال عبيد شبيب  ٭

عبداهلل يحي���ي عليامناطر   ٭
مطيران

عبداحملس���ن احمد حس���ن   ٭
رمضان

عبداحملس���ن ف���اروق عمر   ٭
الفليج

عبدالوهاب حس���ني س���عد   ٭
العازمي

عبدالوهاب عبدالكرمي جعفر   ٭
الفيلي

س���ليمان  ب���در  عثم���ان   ٭
الصقعبي

عل���ي ابراهي���م عبدالرض���ا   ٭
عبدالرحيم

علي حمد سالم املري  ٭
ابراهي���م  خال���د  عل���ي   ٭

احملمدعلي
علي صالح حسن احمد  ٭

علي صالح علي الكهيدان  ٭
علي عايد فالح العازمي  ٭

علي عبداحلميد محمد حياه  ٭
عل���ي عبدالعزي���ز محم���د   ٭

احلبابي
احم���د  عبدالك���رمي  عل���ي   ٭

الصايغ
علي عبداهلل محمد بوحمد  ٭
علي ماهر كشاش  العنزي  ٭

علي محمد سعد العازمي  ٭
علي محمد فهد العجمي  ٭

علي محمد قنيفذ الهاجري  ٭
علي مطلق سعد املطيري  ٭
علي ناصر خالد العازمي  ٭

عم���ر صال���ح عبدالعزي���ز   ٭
اسماعيل

عمر عبداهلل مليفي املليفي  ٭
عمر ناصر زابن الرشيدي  ٭

عيد حمود فهاد العازمي  ٭
عيد مطلق حماد العازمي  ٭

عيسي حسن عيسي القطان  ٭
عيس���ي عب���داهلل محم���د   ٭

القطان
عيسي مجبل حمد العازمي  ٭
فارس  هادي فالح العازمي  ٭

فالح راشد فالح العازمي  ٭
فالح غامن عيد العازمي  ٭
فالح مهل فهم الهاجري  ٭

فالح عامر محمد العجمي  ٭
فهد احمد سعد الغريب  ٭
فهد باذر مطر حصيني  ٭

فهد برجس  محمد العازمي  ٭
فهد جديعان علي العنزي  ٭

فهد جريان سعود العازمي  ٭
فهد جمال محمد العريفان  ٭
فهد جمعان محمد داهوم  ٭

فهد جمعان ناشي الرشيدي  ٭
فهد حسني عبداهلل العجمي  ٭

فهد حمد حسني العجمي  ٭
فهد حمود سالم العازمي  ٭
فهد راشد مبرك البواردي  ٭

فهد زامل رجا الرشيدي  ٭
عبدالرحم���ن  زي���اد  فه���د   ٭

العازمي
فهد سالم زايد العازمي  ٭

فهد سعد شبيب بوحقطه  ٭
فهد سلطان عيد العازمي  ٭
فهد صباح ظاهر العازمي  ٭

فهد عوض  سالمه العازمي  ٭
اهلل  مني���ع  غ���ازي  فه���د   ٭

الرشيدي
فهد فراج فهد الدوسري  ٭
فهد مانع راشد العجمي  ٭
فهد محمد حمد العازمي  ٭

فهد محمد رشيد الرشيدي  ٭
فهد محمد علي املطيري  ٭
فهد محمد مزيد العازمي  ٭

فهد مرزوق ارشيد العازمي  ٭
فهد مطلق صحن العازمي  ٭

فهد مهدي قضيان العازمي  ٭
فهد ناصر منصور اخلالدي  ٭

فهد هايف جايز الديحاني  ٭
فهد هايف فالح املطيري  ٭

فهيد مبارك فهيد العجمي  ٭
فواز فيصل احمد بوقريص   ٭

فواز مراجي رباح العنزي  ٭
ابراهي���م يوس���ف  فيص���ل   ٭

اليوسف
فيص���ل عب���داهلل جبري���ن   ٭

العصيمي
فيصل محم���د حجي الدهوم   ٭

العازمي
فيصل مطلق دغيم العازمي  ٭

مب���ارك جل���وي  مب���ارك   ٭
العازمي

مبارك سالم مبارك دغمان  ٭
ابراهيم  مبارك عبداحلمي���د   ٭

خريبط

مب���ارك عف���اس  عب���داهلل   ٭
العجمي

مبارك فراج مبارك العجمي  ٭
مت���روك  عق���اب  مت���روك   ٭

املطيري
ابراهيم اس���ماعيل  محم���د   ٭

الشطي
محم���د بري���كان عب���داهلل   ٭

الهرشاني
محمد جاسم احمد البراهيم  ٭

محمد حاجي غلوم حسن  ٭
خلي���ف  حراب���ه  محم���د   ٭

الضفيري
محمد حسني يوسف احلامت  ٭

محمد حمود مطلق القمالس   ٭
محمد خالد منير املطيري  ٭

حبي���ب  راض���ي  محم���د   ٭
العيوس 

محمد زهير حسن اخلرس   ٭
محمد سالم حبيب العازمي  ٭

محم���د س���الم دويهي���س    ٭
العازمي

ضويح���ي  س���عد  محم���د   ٭
العازمي

محمد سعد ماطر عميره  ٭
محمد سعود رجا العازمي  ٭

محم���د س���عود عبدالعزيز   ٭
السليطني

محمد عادل صالح اجلطيلي  ٭
محمد عايد سعيد العازمي  ٭

محم���د عبدالرض���ا رديني   ٭
الرديني

محم���د عبدالعزي���ز خضر   ٭
اخلضر

خال���د  عب���داهلل  محم���د   ٭
السبيعي

محم���د  عب���داهلل  محم���د   ٭
الكهيدان

محمد علي كاظم حسن  ٭
محمد علي محمد الوهيب  ٭
محمد عيد محمد العازمي  ٭
محمد فالح سعد االصفر  ٭

محم���د مرش���د ش���حيتان   ٭
الشحيتاوي

محمد مطلق فالح الهاجري  ٭
محم���د معي���ض  عاي���ض    ٭

العازمي
محمد منصور مناحي رشدان  ٭
محمد ناصر محمد السهلي  ٭

محمد هادي عيد العازمي  ٭
محمد وليد صفر علي  ٭

م���رزوق رش���يد بطيح���ان   ٭
العازمي

مرزوق محمد جدوع النمالن  ٭
مساعد علي مساعد احلميده  ٭

ناص���ر  مب���ارك  مس���اعد   ٭
العازمي

مس���عود ناج���ي مس���عود   ٭
اجلمعه

مس���فر محم���د عبداملان���ع   ٭
العجمي

مشاري احمد محمد صادق  ٭
مشعل صالح محمد العمير  ٭

ناه���ض   فال���ح  مش���عل   ٭
العتيبي

مشعل محمد مسفر احليان  ٭
مناور حمود حامد العازمي  ٭

منص���ور عب���داهلل س���مير   ٭
الصليلي

ناص���ر  مطل���ق  منص���ور   ٭
املطيري

مهدي عبدالرضا عيدان عبداهلل   ٭
عيدان

مهدي هادي حسني العجمي  ٭
ميثم ناصر محمدمحمد علي  ٭

ناصر بدر براك العازمي  ٭
ناصر بدر ناصر اجلابر  ٭

ناصر خالد طلق العازمي  ٭
مفره���د  رجع���ان  ناص���ر   ٭

العازمي
ناصر صالح فرج السعد  ٭

ناصر عايد جياد الشمري  ٭
ناصر فالح ناهض  العتيبي  ٭
ناصر محمد ناصر العجمي  ٭

نايف حمد فالح العازمي  ٭
حم����ود  دليب����ح  ناي����ف   ٭

املطيري
نايف فيحان هالل املطيري  ٭

محم���د  مبخ���وت  ناي���ف   ٭
العجمي

ن����ص����ار ع�������ادل م��ح��م��د   ٭
االنصاري

نواف فراج عبداهلل الزعبي  ٭
نواف مبارك مفلح العازمي  ٭

ن���واف مرش���د ش���حيتان   ٭
الشحيتاوي

وليد عايض  سالم الرشيدي  ٭
يعقوب احمد صقر اخلالدي  ٭
يعقوب خالد يعقوب العلي  ٭

يوسف اس���امه عبدالرحمن   ٭
الزواوي

يوس���ف امي���ن عبداجلليل   ٭
رمضان

يوسف بدر خليل الشطي  ٭
يوس���ف جمع���ان مطل���ق   ٭

املرجتي
يوس���ف خضي���ر س���عود   ٭

العازمي
يوس���ف فيص���ل عبدالكرمي   ٭

مالعواد
ناص���ر عاي���ض   يوس���ف   ٭

الوهيده

الرفاعي: قبول 1848 متدرباً ومتدربة في المعاهد والدورات الخاصة بـ »التطبيقي«
»التطبيقي« تدعو 163 مقبواًل ومقبولة بمعاهد 
التدريب والبرامج الخاصة من غير المستوفين 

لبعض المستندات لمراجعتها
دعت الهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب الطلب���ة املقبولني مبعاهد التدريب 
والبرامج التدريبية اخلاصة وغير املستوفني 

لبعض مس���تندات القبول بن���ني وبنات إلي 
مراجعتها في العديلية مببني رقم 7 من تاريخ 

19 سبتمبر حتي 23 منه وفيما يلي األسماء:


