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 »األنباء« تنفرد بنشر أسماء 1064 مستحقًا لزيادات »الخدمة المدنية« بـ »التربية«
 ٭  مرمي عويض الفي املطيري

خليف���ة  حم���ود   ٭  خليف���ة 
الدريعي

 ٭  احمد صعب فالح الظفيري
 ٭  محمد سعد سليمان العنزي

 ٭  ضياء علي احمد الهاجري
 ٭  ص���الح داب���س مليح���ان 

الرشيدي
ندح���ان  م���رزوق   ٭  راش���د 

املطيري
 ٭  خليفة حمود مس���لم غريب 

العنزي
 ٭  طالل نهار مجبل املطيري
 ٭  حياة فهد سالم بوحديده

عيس���ى  احم���د   ٭  ف���وزي 
العاشور

 ٭  اجل���ازي ابراهي���م محم���د 
العراده

 ٭  سهيلة هاشم محمد حاجيه
 ٭  خال���د عب���داهلل رمض���ان 

اخلباز
 ٭  منال جاسم محمد اخلنفر

 ٭  وسمية عامر حمد العجمي
 ٭  دالل نوح سلطان بورسلي

 ٭  احمد محمد علي بن عبداهلل 
بن حسن

 ٭  امينة عبدالرس���ول ابراهيم 
علي

منص���ور  محم���د   ٭  بج���اد 
املطيري

 ٭  امينة سيد خلف سيد حسن 
سيد علي

 ٭  محمد جاسم محمد علي
 ٭  رجاء حيدر عباس يتيم

 ٭  محسن عيسى غلوم ميرزا
 ٭  منى سليمان خليفة خلفان

 ٭  معصوم���ة حس���ن عل���ي 
دشتي

 ٭  آمال جاسم السيد الزلزلة
 ٭  جابر عبداهلل حسن جاسم
 ٭  غادة باقر عبداخلضر العلي

 ٭  عبدالوهاب عبداهلل اسماعيل 
الصحاف

 ٭  خالد محمد حيدر احملمد
 ٭  مرمي عوض فرحان دوخي

ابراهيم   ٭  عباس عبدالرسول 
علي

نق���ا  ابليعي���س   ٭  عاي���دة 
العتيبي

 ٭  نادية جاسم محمد الفهد
 ٭  ليلى علي حسن بوعباس

 ٭  فاطم���ة يوس���ف س���عود 
احلوال

ناص���ر  ع���وض   ٭  محم���د 
الهاجري

ناص���ر  رجع���ان   ٭  ن���وال 
البحيري

 ٭  امينة كمال مسيب يتيم
 ٭  سلوى مفرح مفلح االصفر

 ٭  يعق���وب يوس���ف يعقوب 
القالف

 ٭  غنيمة خليل س���يد ابراهيم 
القالف

 ٭  ه���دى خليف���ة اس���ماعيل 
املعتوق

 ٭  هدى محمد علي احمد
 ٭  س���ناء عبدالعزيز حس���ن 

بوعباس
 ٭  احمد محمد حسن رضا
 ٭  الهام علي غلوم حسن

 ٭  محمود محمد س���عيد محمد 
رشيد محمد سعيد

حم���ود  عل���ي   ٭  س���ميحة 
الشحومي

 ٭  عيد محمد ضعن الرشيدي
 ٭  عيد جذنان مبارك هندي

 ٭  عب���داهلل عبدالهادي غصن 
العجمي

 ٭  خال���دة محم���د عب���داهلل 
العيسى

 ٭  اميان مرزوق فرج الزاحم

 ٭  حنان محمد عبداهلل احمليمي
 ٭  يسرى ياسن محمد احلواج
 ٭  سعاد محمد خالد الدوسري
 ٭  فاطمة ملفي عباس املطيري

 ٭  غنيمة علي حسن حسن
 ٭  مرمي محمد جودة العنزي
 ٭  جمال حسن علي الصانع

 ٭  سعاد جابر موسى العطوان
 ٭  رمي عبداهلل سعود املقهوي

 ٭  جنله احمد صقر املهندي
احم���د  عب���داهلل   ٭  فاطم���ة 

العويصي
 ٭  منى علي راشد الرقاص

س���ليمان حس���ن   ٭  ه���دى 
العوضي

 ٭  سوسن قاس���م عبدالرحيم 
بوشهري

 ٭  حس���يبة غضبان مش���اري 
محمد

 ٭  سعاد باقر أسد اهلل
 ٭  رقية عبداهلل عيسى الهزمي
 ٭  أسرار عبداهلل علي العياف

 ٭  س���لوى عبدالعزيز س���الم 
السالم

 ٭  نادي���ة عبدالرحم���ن محمد 
املال

 ٭  منى كمال مصطفى علي
 ٭  زينب علي احمد عبدالكرمي

 ٭  حميده عبداحلس���ن محمد 
صفر

 ٭  بدرية سعد بدر احلربي
 ٭  هدى علي عيسى احلداد

الندى ناصر يوس���ف   ٭  قطر 
شاهن

 ٭  عبلة عبدالعزيز س���ليمان 
الدوسري

 ٭  مزنة مطلق محمد العلي
 ٭  صغرى ميرزا علي محمد
 ٭  فتوح جاسم سالم جاسم

 ٭  ص���ادق محم���د عب���داهلل 
بوخلف

 ٭  ف���وز محم���د عبداحملس���ن 
املياس

 ٭  ليلى عبداهلل احمد اجليران
 ٭  عماد سلمان طاهر القطان

 ٭  موض���ي عبدالكرمي ابراهيم 
املانع

 ٭  دليل عبداهلل سالم الوليد
 ٭  صالح سند دغش السهلي

 ٭  خيرية حجي علي بوشهري
 ٭  سامية احمد محمد خليل

 ٭  فواز عجمي حمد الشمري
 ٭  عايض خليف فهد الشمري
 ٭  فهيد سالم فهيد الظفيري

 ٭  حم���د عبدالك���رمي مزع���ل 
السعيد

 ٭  زبار محمد زبار اجلميلي
 ٭  أس���ماء عب���داهلل محم���د 

الصفار
ابراهيم   ٭  ش���اكر عبدالوهاب 

العوض
 ٭  عبدالصمد عبداهلل أمان اهلل 

املوسوي
 ٭  سهيلة حسن علي العطية

 ٭  زه���رة مرتض���ى محم���د 
عبداهلل

 ٭  منال حميد محمد عبد علي
 ٭  ليلى سيد كاظم السيد عبداهلل 

املوسوي
 ٭  تهاني فيصل علي الشعيبي
 ٭  احمد عجاج صقر العتيبي

س���المة  س���عود   ٭  أمين���ة 
الظفيري

 ٭  نورة عياد غرير العدواني
 ٭  ناص���ر عبدالرحمن ابراهيم 

السيف
 ٭  س���عود ناص���ر عبدالرزاق 

املطيري
 ٭  فالح عاتي عيد الشمري

 ٭  عادل عبداهلل بركة املطيري
 ٭  حسن محمد راكان العجمي

 ٭  عماد سليمان علي الغنيم
 ٭  خليفة حمد سعد الغربة

 ٭  نهلة عيسى احمد العوضي
 ٭  نض���ال س���ليمان عبداهلل 

احلداد
 ٭  جن���اح س���ليمان محم���د 

احلصان
داود  عبدالرحم���ن   ٭  دالل 

القمالس
 ٭  محمد عب���اس عباس غلوم 

أشكناني
ابراهي���م   ٭  فوزي���ة محم���د 

العبيدلي
 ٭  س���مية احمد محمد اليوحة 

السميط
 ٭  منى عيسى حمد املطر

 ٭  ج���واد عبدالرض���ا طاه���ر 
الوزان

 ٭  سلوى مفرح سالم القصبا
 ٭  سعاد حسن علي العجمي
 ٭  منى حبيب غلوم اسيري

 ٭  س���ميرة موس���ى محم���د 
الغريب

 ٭  ابراهيم حسن علي سبتي
 ٭  عيسى عبداهلل حسن كاظم

محم���د  ابراهي���م   ٭  ولي���د 
الفويرس

 ٭  لواح���ظ عيس���ى خلي���ل 
بوحمرة

 ٭  محمد اسماعيل علي حسن
 ٭  نبي���ل حاجي عبداحلس���ن 

غالب
 ٭  محم���د احم���د عبدالق���ادر 

احملمد
ابراهيم   ٭  عبداهلل احمد غيث 

الغيث
 ٭  مرمي علي احمد الكنكوني

 ٭  غنيم���ة اس���ماعيل محم���د 
الكندري

 ٭  قماش���ة عب���داهلل منصور 
الزبيران

 ٭  عادلة جبر علي اجلبر
 ٭  سكينة حمزة عباس كندري

 ٭  خولة علي عبداهلل األمير
 ٭  عواط���ف محم���د حم���ود 

الناصر
 ٭  ظريف���ة خضر عبدالس���الم 

ميالد
 ٭  ابتسام علي حسن حمادي

 ٭  هن���ادي عبدالوه���اب احمد 
املنيس

 ٭  فت���وح عب���داهلل جمع���ة 
بورحمة

 ٭  بدري���ة س���عود عبدالعزيز 
الفايز

 ٭  عادل جاسم حمد املفتاح
 ٭  جاسم محمد احمد الكندري

ابراهي���م  احم���د   ٭  فوزي���ة 
الصفار

 ٭  هاشم سيد محمد سيد علي 
القالف

 ٭  زينب عبداهلل غلوم عباس
 ٭  عادل ابراهيم علي حسن

 ٭  صديقة حسن غلوم حسن
س���ليمان  محم���د   ٭  وف���اء 

بوخضور
 ٭  سعاد حسن خلف مال اهلل

 ٭  زمزم حس���ن عبداحملس���ن 
رمضان

 ٭  ضياء بدر يعقوب أبوغيث
 ٭  سلوى محمد الراشد الروق

 ٭  عب���داهلل حم���د عب���داهلل 
الشراح

  
  أسـماء 6٩6 املسـتحقني 
للمكافأة التشجيعية الواردة بقرار 
2010/15 من العاملني بالوزارة 
حسب الدرجة الوظيفة )األæلى( 

æالبالغة 200 دينار
 ٭  علي محمد حاجيه محسن

غل���وم  حس���ن   ٭  فوزي���ة 
الفيلكاوي

 ٭  موضي منير بركة املطيري
مطل���ق  راش���د   ٭  جميل���ة 

الرشيدي
 ٭  نوف مهنا عيسى العدواني

 ٭  نبيلة بحر علي البحر
 ٭  جميلة محمد زيد الديحاني

 ٭  حس���نة ص���رداح خل���ف 
املطيري

 ٭  رفعة فراج سالم العجمي
 ٭  محمد احمد عبداهلل الراشد

 ٭  عبدالعزيز جاس���م س���عود 
النشمي

 ٭  س���امي ابراهي���م عب���داهلل 
بوزيد

 ٭  هناء محمد عيد املسلم
 ٭  ابتسام احمد خميس جاسم
 ٭  ثنوي خالد عبيد بوحواس

 ٭  ناص���ر رخي���ص ناص���ر 
الضفيري

 ٭  حسن عباس احمد حسن
عبدال���رزاق  س���الم   ٭  وداد 

الصقالوي
 ٭  بدري���ة فه���د عبداللطي���ف 

البحر
 ٭  س���لطان ف���ارس ف���اروس 

احلطاب
 ٭  باسمة بدر خضر اخلضر

 ٭  خديج���ة ف���زاع حس���ون 
العنزي

 ٭  شريفة س���حاب وصل اهلل 
املطيري

 ٭  بدرية عبداهلل علي الروقي
 ٭  طيبة محمد ابراهيم اخلزام
 ٭  عفاف محمد احمد اجلاسم

 ٭  وفاء دينار خليل مبارك
 ٭  رباب احمد غلوم محمد

 ٭  خالد طاهر حسن النكاس
محم���د  ابراهي���م   ٭  خول���ة 

الصالح
 ٭  سليمة علي محمد غلوم

 ٭  ش���هاب عب���داهلل حس���ن 
الشهابي

 ٭  منى محمد احمد العلي
 ٭  منى عبداهلل صفر محمد

عب���داهلل  جاس���م   ٭  جن���اة 
الدمخي

 ٭  س���عدية احم���د ش���ريف 
اكروف

 ٭  كوثر جمعة محمد جمعة
 ٭  اميان حسن غلوم االطرم
 ٭  حميدة حسن غلوم مقيم

 ٭  منى ارحمة عبداهلل ارحمة
 ٭  عبدالرضا شعبان عبدالرضا 

سليمان
 ٭  مكية عبدالعزيز عبدالوهاب 

الدريع
 ٭  عالي���ة غري���ب عب���داهلل 

الياقوت
 ٭  فوزية احمد عبداهلل حسن

 ٭  عبدالرزاق عبدالوهاب عبداهلل 
الفارس

عيس���ى  حم���د   ٭  س���ميرة 
الرجيب

 ٭  وحيد عباس عبداهلل امير
 ٭  يوسف فرج محمد حاجي

 ٭  أش���واق عبدالعزيز راش���د 
العلبان

 ٭  حميدة عيدان عيسى سليم
 ٭  معصوم���ة ج���واد ياس���ن 

األمير
 ٭  حورية عبدالرحيم حس���ن 

ابراهيم األنصاري
 ٭  سعاد حسن احمد السواحة

 ٭  معصوم���ة عب���داهلل محمد 
صفر

 ٭  فتحية جمعة أحمد غلوم
 ٭  حنان فاخر علي اخلباز

جاس���م  محم���د   ٭  باس���مة 
القبندي

العيسى
 ٭  رغداء عبداللطيف عبدالعزيز 

العمر
 ٭  منال مبارك مطلق العدواني

 ٭  امل ابراهيم جاسم القطان
 ٭  ماجدة فهد سعود العرج

 ٭  س���عاد ابراهيم عبدالرحمن 
اجلسار

 ٭  سميرة فهد محمد بوزبر
يوس���ف  خال���د   ٭  الط���اف 

العدساني
 ٭  علي محمد احمد الكندري

عبدالرس���ول   ٭  س���ميرة 
عبدالرحمن العوضي

 ٭  ياس���من عبداحلميد جواد 
مقدم

 ٭  الهام محم���د عبداهلل العمر 
الدرباس

 ٭  من���ى عبدالرحم���ن محمد 
البريكان

 ٭  جعف���ر س���لمان س���لطان 
املتروك

 ٭  وف���اء عبدالعزي���ز غدي���ر 
القديري

محم���د  جاس���م   ٭  نادي���ة 
احلميدي

 ٭  فضيلة جواد حسن احلداد
 ٭  جناة عبداهلل طاهر عبداهلل

 ٭  ناجي جاس���م رمضان احمد 
التميمي

 ٭  مشعل تريحيب عبداحملسن 
البسام

 ٭  هدى خليفة علي العوض
 ٭  داود سليمان علي املسيليم
 ٭  هدى يوسف محمد الكندري

 ٭  حن���ان صالح عبداحملس���ن 
السليمان

ابراهيم عبدالرحمن   ٭  فوزية 
السالم

 ٭  بشرى عبدالرسول عبداهلل 
الفايز

 ٭  رجاء موسى احمد صالح
 ٭  سلوى راشد حسن جناع

 ٭  اس���ماعيل جاس���م عبداهلل 
كرم

 ٭  ضياء سلمان سعد العلي
 ٭  منى عبداهلل عمر السرحان

زي���د  احم���د   ٭  فوزي���ة 
الصرعاوي

 ٭  احالم عب���داهلل عبدالعزيز 
املسعد

 ٭  منى خالد محمد الطاحوس
 ٭  فوزية عبداهلل فراج الغامن

جقيث���م  ذي���اب   ٭  صال���ح 
الديحاني

 ٭  امن جاسم محمدالعوض
 ٭  سها فاخر عبداهلل مقلد

 ٭  سميرة محمود حمد املراغي
 ٭  مرمي علي ابراهيم املناعي

 ٭  ابراهي���م محم���د يوس���ف 
الكندري

 ٭  باشة حمد جابر السهيل
 ٭  سارة خالد عايض املطيري

 ٭  جنة علي ناصر الشريفي

ناص���ر  فال���ح   ٭  ش���يخة 
السويحلي

 ٭  لطيف���ة محم���د هويش���ان 
الديحاني

محم���د  صعف���ك   ٭  س���الم 
الشمري

 ٭  عبداهلل عواد بنيه البركة
 ٭  يوس���ف مريخ���ان عوض 

شالش
 ٭  حسن علي س���يد عبداهلل 

اخلباز
 ٭  علي حسن عون املطوع

 ٭  إبراهيم حسن علي احلجي
صال���ح  مب���ارك   ٭  ش���يخة 

العنيزي
 ٭  يوس���ف محم���د عب���داهلل 

الكندري
 ٭  احم���د الف���ي عبداجلب���ار 

العتيبي
 ٭  نصرة حرابه حميد س���اهر 

الشمري
 ٭  حن���ان س���عود عبدالعزيز 

الفليج
 ٭  خلود عبداللطيف عبدالعزيز 

العمر
ابراهيم   ٭  ام���ال عبدال���رزاق 

البصير
س���عد  عب���داهلل   ٭  غنيم���ة 

الشيتان
 ٭  مي يوسف احمد امليال

 ٭  هناء جاسم خليل ابوحمرة
 ٭  س���ليمان عل���ي عب���داهلل 

السالحي
 ٭  منتهى محمد احمد احلمد

 ٭  سعاد خلف سيف اخلتالن
 ٭  معصوم���ة حاجية عبداهلل 

اشكناني
عب���داهلل  احم���د   ٭  نادي���ة 

احملورفي
 ٭  امين���ة محمود اس���فنديار 

كمال
 ٭  س���لوى عبدالرحمن س���عد 

العبيد
 ٭  نورية حسن صالح العباد
 ٭  بدرية مبارك محمد الفقعان

 ٭  وداد عبدالعزي���ز ش���اهن 
الربيع

 ٭  عبدالعزيز علي عبداهلل شمس 
الدين

 ٭  علي غلوم محمد بوالبنات
 ٭  س���امي عبداهلل عبدالرحمن 

النصيبي
ب���ارون عبداهلل   ٭  عب���داهلل 

عبدالرحيم
 ٭  عبدالعزي���ز محمد عبداهلل 

شمس الدين
 ٭  نبيل���ة عبدالعزي���ز صالح 

العسعوسي
 ٭  منال ناصر صالح السدرة

 ٭  عبدالعزيز س���الم عبداهلل 
الهولي

احم���د  عيس���ى   ٭  ليل���ى 
االنصاري

 ٭  هناء مرزوق سعد العنزي
 ٭  ه���دى عبدالرحم���ن ناصر 

عب���داهلل  حم���د   ٭  ابتس���ام 
الصقعبي

 ٭  حمد عبداحلميد خلف
 ٭  نورية عيسى سيد هاشم سيد 

محسن
 ٭  هند يوسف خميس الشراح

 ٭  فلك سعيد احملايري
 ٭  نبيل يوسف محمد فرس
 ٭  منى رشيد غنام الرشيد

 ٭  سعود عبداحملسن مشلش 
العجمي

 ٭  عبداملجي���د جاس���م محمد 
شهاب

 ٭  إقبال عبدالوهاب عبداملجيد 
الرفاعي

 ٭  نبيل صباح علي البلوشي
 ٭  وفاء عبدالعزيز محمد فرج

عبدالعزي���ز  س���عد   ٭  فه���د 
السلطان

 ٭  آمال علي محمد غريب
ابراهي���م عبداهلل   ٭  س���لوى 

املنصور
عل���ي  عب���داهلل   ٭  فاطم���ة 

القبندي
 ٭  حميد شرهان حسن عباس

 ٭  احمد علي احمد الرشيد
 ٭  نوال محمد ناجح محمد

 ٭  س���عاد ش���هاب احمد حجي 
مهدي

 ٭  هن���اء عبداحملس���ن محمد 
املهنا

 ٭  طالب علي حسن خميس
 ٭  سهيلة حسن محمد حسن

 ٭  ليلى عبداهلل محمد الصفار
 ٭  وفاء احمد عبداهلل مقلد

 ٭  نادي���ة س���ليمان عثم���ان 
النصراهلل

 ٭  فاتن محمد احمد الكندري
 ٭  احمد عباس حيدر فرمن

 ٭  سعاد محمد حسن النجار
عل���ي  ابراهي���م   ٭  عائش���ة 

الفيلكاوي
 ٭  بتول سيد موسى سيد محمد 

حياد
 ٭  نوال احمد غامن الدبوس

 ٭  علي نايف هملول العتيبي
 ٭  بدرية درعان مفرج العازمي
يوس���ف  ب���دران   ٭  س���ارة 

الدوسري
احم���د  عب���داهلل   ٭  فاطم���ة 

عبدالعزيز
ابراهي���م حس���ن   ٭  ناه���دة 

نصراهلل
 ٭  منيرة محمد فهاد العجمي

 ٭  محمد مسدح محمد العنزي
 ٭  محمد بدر طاهر الوزان

 ٭  عبداحملسن عبداهلل حسن 
املويل

 ٭  سميرة مبارك علي القناعي
س���عود  متل���ع   ٭  جميل���ة 

املطيري
 ٭  سلمى خزعل ظايف العنزي
 ٭  عبدالعزي���ز س���عود فريح 

احلربي
 ٭  فوزية سعد مانع العنزي

 أسماء 2٧ مستحقًا للمكافأة 
بقـرار  الـواردة  التشـجيعية 
2010/15 من العاملني بالوزارة 
حسـب الدرجـة الوظيفية )أ( 

æالبالغة 250 دينارًا
 ٭  غنيم���ة عب���داهلل ترك���ي 

الرخيمي
 ٭  طيب���ة محم���د عبدالعزيز 

اجلاسر
 ٭  حصة يوسف احمد الغامن

يوس���ف   ٭  لطيف���ة محم���د 
السليم

 ٭  مجدي ماجد هزاع البزاع
 ٭  مرمي ناصر خليفة عوض

 ٭  عزي���زة عبداحلمي���د خالد 
املطوع

 ٭  نورية سالم احمد العميري
 ٭  س���لوى س���ليمان حم���ود 

الفرحان
 ٭  احمد حبيب عبداهلل محمد

 ٭  بيبي رجب رمضان
 ٭  منيرة سعود مبارك الرقوة

 ٭  س���هام اس���ماعيل احم���د 
اسماعيل

 ٭  شريفة علي محمد بوربيع
 ٭  حص���ة حم���د عبداللطيف 

التورة
 ٭  مي ابراهيم عيسى الراشد

 ٭  حصة محمد حسن احلبيب
 ٭  صب���اح حم���ود مع���روف 

الشطي
 ٭  خات���ون يوس���ف حس���ن 

اليوسفي
ص���ادق  محم���د   ٭  ناه���دة 

عبدالرسول
 ٭  أفراح عبداهلل مندي محمد

 ٭  إميان عبدالرزاق عبداملجيد 
الكاظمي

 ٭  كوثر جاسم سعود النشمي
 ٭  ليلى ناصر غالب علي

 ٭  مرمي عبدالعزيز عبداللطيف 
املاص

 ٭  كاملة احمد عقيل عبداهلل
 ٭  زهرة س���يد كاظ���م عبداهلل 

املوسوي
  

  أسـماء 2٣٩ املسـتحقني 
للمكافـأة التشـجيعية الواردة 
بقـرار 2010/15 من العاملني 
بالوزارة حسب الدرجة الوظيفية 

)æ )Èالبالغة  225 دينارًا
 ٭  سامية محمد احمد الرويح

س���ليمان  داود   ٭  يوس���ف 
الوزان

 ٭  حبيب عايش محمد احلمد 
 ٭  سميرة احمد عبداهلل اسحق 

محميد 
 ٭  ضياء يوس���ف مال حس���ن 

التركيت
 ٭  نوال علي سلطان محبوب

 ٭  ش���ريفة عب���داهلل غل���وم 
الصفار

 من العاملين على الدرجة (أ) ٢٥٠٠ دينار و(ب) ٢٢٥٠ و(األولى) ٢٠٠٠ دينار والخليجيون بحسب الدرجة الوظيفية والصرف مع رواتب الجاري بأثر رجعي من أبريل ٢٠١٠

Þمريم بند 
  تنفرد »األنباء« اليوã بنشر أسماء الدفعة الثانية من املشمولني بالزيادات املالية 
التي أقرها مجلس اخلدمة املدنية بالقرار رقم 2010/15. تشمل األسماء 2٧ 
مستحقا بحسب الدرجة الوظيفية )أ( æبلغت الزيادة املعتمدة لهم 250 دينارا¡ 
2٣٩ مستحقا على الدرجة )È( 225 دينارا¡ 6٩6 الدرجة االæلى 200 دينارا¡ 
102æ من العاملني اخلليجيني æتصرÝ لكل æاحد منهم مكافأة حسب الدرجة 
الوظيفية له. هذا æقالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان قطاÚ الشؤæن اإلدارية انتهى 
من مراجعة األسماء بإشراÝ الوكيلة عائشة الرæضان æأحالها الى القطاÚ املالي¡ 
حيث يعكف الوكيل راضي الرشيدí على االنتهاء من اإلجراءات املطلوبة لتحويل 
املكافآت املستحقة ألصحاÈ األسماء املنشورة مع رæاتب فبراير اجلارæ ¡íبأثر 

رجعي اعتبارا من 22 أبريل æ .2010فيما يلي األسماء: 
 عائشة الروضان راضي الرشيدي

 منح 10 موظفين أعماال Åضافية بالخدمات االجتماعية æالنفسية
Þمريم بند 

  وافقت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي على استثناء ١٠ موظفن من العاملن باملساكن 
الداخلي���ة للطالب التابعن الدارة اخلدمات االجتماعية والنفس���ية من احكام قرار وزير املالية رقم 
٧٧/٣٤ واخلاص مبنح التعويضات عن االعمال االضافية¡ لالش���راف على الطلبة والطالبات بواقع 
ساعتن يوميا وذلك ملدة عشرة شهور اعتبارا من ٢٠١٠/٩/١ واسماء املشمولن باالستثناء هم: عارف 
دندراوي محمد محمود¡ مرفت احمد محمود حسن¡ أماني احمد مرزوق¡ احمد عبدالرزاق احمد¡ ياسر 

احمد اسماعيل االعصر¡ باسم احمد عبدالرحمن¡ تامر محمد محمد وعمرو محمد عبداحلكيم. 

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

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893
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»األنباء« تنفرد بنشر أسماء 1064 مستحقًا لزيادات »الخدمة المدنية« بـ »التربية«

م���رزوق  ناص���ر   ٭س���حر 
الفضلي

 ٭زينب حسن يعقوب العلي
 ٭عادلة محمد فهد الراشد

 ٭فاطمة جاسم احمد اخلليفة
جاس���م  حم���ود   ٭تهان���ي 

الدبوس
حم���ود  صال���ح   ٭نادي���ة 

الشايجي
 ٭منى خلف راشد الشمري

 ٭بديعة ابراهيم علي املزيدي
 ٭نادي���ة ع���وض مش���خص 

العتيبي
 ٭ع���ادل عبدالعزيز حس���ن 

ماجكي
حم���ود  اس���د   ٭ع���ادل 

عبدالرسول
 ٭نبيلة احمد خلف الشطي

 ٭اميان عبداهلل محمد القطان
 ٭ماجدة ايوب اسماعيل بندر
 ٭ممنى حمد صالح العويس

 ٭موض���ي مناح���ي بحي���ر 
العنزي

 ٭نوف عبداهلل احمد الفوزان
عب���داهلل  حس���ن   ٭اله���ام 

املعتوق
 ٭نادي���ة اس���ماعيل جمع���ة 

االنصاري
 ٭بدري���ة عبدالرحمن عوض 

العازمي
 ٭ميزي ساير جدعان شخير

 ٭نوره حطاب حسن احلطاب
 ٭عليا غامن دابس الرشيدي

 ٭مستوره مطلق مطر احلصم 
الرشيدي

 ٭هيفاء صقر محمد الرمضان 
الهاجري

 ٭خوله سيد رجب سيد عمير 
الرفاعي

 ٭غنيمة عبداهلل حمد اخلالد
 ٭ناصر سعد سعيد عيد

ابراهي���م عوي���د   ٭ش���جاع 
املطيري

 ٭ياس���ن عب���داهلل محم���د 
النصراهلل

 ٭عفاف فهد محمد احلمد
 ٭منيرة محمد فريح املطيري

س���الم  س���اير   ٭جميل���ة 
الرشيدي

 ٭نهى بجاد ناصر العطيفة
 ٭محمد عبدالرحمن مس���عد 

الرشيدي
خل���ف  س���الم   ٭مياس���ة 

احلمداني
 ٭عفيفة سعود عالي املطيري

 ٭منال فيصل محمد نقي
 ٭س���لوى مج���رش طش���ة 

الرشيدي
عب���داهلل  حس���ن   ٭أم���ل 

الفيلكاوي
 ٭باشه فهد جهاد العدواني

 ٭ه���دى عب���داهلل عب���داهلل 
بوزيد

ع���وض  مجب���ل   ٭بدري���ة 
الغضوري

أبا   ٭نادي���ة س���الم ع���وض 
القلوب

 ٭نورية سالم راشد اليحيوح
 ٭نورة فهد هدمول العدواني

 ٭رمضان محمد عواد العنزي
مني���ع  متع���ب   ٭س���لمان 

املطيري
 ٭جميلة علي مهنا العدواني
 ٭مشاعل سند عيسى املطر

 ٭وليد سالم سعيد ابورحمة
 ٭مني���رة عب���داهلل ابراهي���م 

املزين
 ٭مستورة فاطم علي الدواس 

املطيري
هج���اج  دغي���م   ٭لطيف���ة 

الرشيدي
محم���د  نص���ار   ٭بدري���ة 

العدواني
 ٭فاطمة مهدي محمد صالح

 ٭نوال محمد مطلق الرشيدي
 ٭نوال بنيه متعب اخلرينج

 ٭صبيح���ة ياس���ن جمع���ة 
الفودري

 ٭أمينة علي محمد الزعابي
 ٭فضيلة حس���ن علي احمد 

السالمن
 ٭حنان شمالن علي الشمالن

محم���د  س���عد   ٭س���ميحة 
اخلطاف

 ٭أمل ابراهيم محمد بياتي
 ٭مناء حمد عثمان بن عيدان

 ٭عواط���ف عب���داهلل برك���ة 
املطيري

 ٭مرمي يوسف علي يوسف
 ٭ن���ورة عبدالرحمن بطيحان 

املطيري
 ٭سامية فواز حمد الفواز

 ٭فوزي���ة م���رزوق مرج���ي 
اخلالدي

دخن���ان  ضح���وي   ٭هي���ا 
الرشيدي

 ٭مرمي عبدالصمد راشد
 ٭ولي���د عب���داهلل مس���عود 

املسعود
 ٭عبدالوه���اب احمد عبداهلل 

محمد
 ٭محم���ود عبداهلل عاش���ور 

املصيليخ
 ٭محم���د عبدالعزيز عبداهلل 

ساملن
 ٭ش���يخة ضويحي اطريخم 

العدواني
 ٭جواه���ر مريزي���ج راض���ي 

العازمي
 ٭فوزية صالح خالد الدهيمي

الهنيدي
 ٭وضحة سالم علي املري
 ٭خلود فهد خلف العنزي

 ٭جوزاء بنت عبداهلل بن فراج 
السبيعي

 ٭تركية صفوق سويد العنزي
ف���راج  عب���داهلل   ٭عمش���اء 

السبيعي
 ٭خوال سماح مطلق احلربي

 ٭منى علي وادي الشمري
 ٭خط���ر بنت س���اير بن دهش 

الشمري
 ٭بشاير بنت مناور بن مصنت 

الشمري
 ٭اس���ماء بنت مسفر بن سمير 

احلربي
 ٭خيرية منصورين عطاء اهلل 

املطيري
عش���وي  مل���وح   ٭ألط���اف 

الظفيري
ب���ن مهدي   ٭جناة بن���ت غامن 

الظفيري
 ٭فاطمة حميد عالي الرشيدي

 ٭تهاني بن���ت الفدعي بن خلف 
العنزي

 ٭فهاد عقيل راكان الظفيري
 ٭فوزية سالم نافع احلربي

 ٭فالح رحيل خليف الشمري
صلفي���ق  لوف���ان   ٭فاي���زة 

الظفيري
 ٭أمي���رة عبداله���ادي صفوق 

املرشد
 ٭نوفة نومان جروان الصلبي
 ٭عذاري عناد مجول الشمري

 ٭صيتة بنت فه���د بن عبداهلل 
الظفيري

 ٭فيصل ناصر صنيديق العنزي
 ٭عبير محمد غوطان العنزي
 ٭منيفة خلف عوده الشمري
 ٭وسمية شاكر براز املطيري
 ٭أفراح فالح ساير الظفيري

 ٭نورة عيدان راشد الظفيري
 ٭عائش���ة بنت مرزوق بن عايد 

العنزي
ب���ن خالد   ٭رح���اب عب���داهلل 

القمالس
 ٭بتول علي سلمان األمير
 ٭جنالء علي سلمان األمير

 ٭مرمي بنت حس���ن ب���ن محمد 
العجمي

 ٭عبدالناص���ر طاه���ر جاس���م 
القطان

 ٭اميان صغير حصن الراشد
 ٭بن���دا بن���ت عبيد ب���ن دغيم 

املطيري
 ٭أم���ل عبدالعزي���ز طليح���ان 

املطيري
 ٭أبرار فاضل حركان خلف

 ٭محمد سعود عودة الشمري
 ٭س���هام بنت محم���د بن ماطر 

الظفيري
دوج���ان  راض���ي   ٭س���عاد 

الظفيري
 ٭عمشة محمد حمود املطيري

س���ليمان  محم���د   ٭ش���يخة 
احلويس

 ٭محمد حمود صعيقر املطيري
 ٭محم���د عبداله���ادي مطل���ق 

املطيري
 ٭رمي مسعود سعد العتيبي

 ٭نوف جميعان حربي الشمري
 ٭بدور بنت تومي بن عبدالعزيز 

احلربي
كري���دي  ف���ارس   ٭ش���يخة 

السويط
 ٭وضحى بنت بجران بن بداح 

السبيعي
محم���د  خمي���س   ٭أش���واق 

الفارسي
عوي���ش  ن���واف   ٭ابراهي���م 

رشيدي
 ٭مطرة كرمي ذوقان الظفيري

ب���ن غثيث   ٭فاي���ز بن مط���ر 
الظفيري

 ٭سامية مبارك خليف املخلف
طلق املطيري سهام محسن م ٭
 ٭أمل علي حسن سعد فزيع

 ٭أبرار عبداهلل عبد رب الرسول 
املبارك

 ٭فاطم���ة جعف���ر س���عيد آل 
ابراهيم

 ٭علياء سند فياض العنزي
 ٭مهى قادم بحل الرويلي

 ٭محمد حسن علي آل حمقان
 ٭عقيل���ة بنت محمد بن احمد 

بومره
 ٭سكينة عزيز عبدالرسول أبا 

حمزة
 ٭نورة خالد مبارك العجمي

 ٭خول���ة منص���ور ابراهي���م 
العجيري

 ٭أحمد عباس احمد آل غزوي
 ٭أحالم بنت علي بن حس���ن 

الصقر
ابراهيم   ٭فتحية عبدالنب���ي 

حسن عباس
 ٭فاطم���ة يعق���وب يوس���ف 

السيحان
 ٭شريفة مسفر حسن اليامي

 ٭ش���يماء عل���ي عبدال���رزاق 
النصار

حصيب���ان  ش���عوي   ٭رمي 
املطيري

 ٭سعاد عناد محمد الظفيري
حم���ود  مس���لم   ٭وس���مية 

السبيعي
 ٭مرام عيد فايد الرشيدي
 ٭محمد جعفر زهير خليل

 ٭مرمي بنت محمد بن عبداحملسن 
اخلرس

الربيعان
 ٭ثناء سيد هاشم السيد يعقوب 

الطبطبائي
 ٭ماجدة احمد علي املواش

 ٭فاطم���ة صي���اح عب���داهلل 
سميران

 ٭سوزان محمد السيد
 ٭وسمية علي براك الشيتان

 ٭باسمة سليمان عيسى املطر
 ٭هالة احمد سليمان الغاشم
 ٭حياة احمد عباس الفارسي

 ٭عائدة احمد علي املواش
 ٭جميلة حسن علي ابراهيم
 ٭منتهى جواد حسن احلداد

 ٭ماج���دة ابراهي���م خليل بن 
اسود

عبدالرحم���ن  ب���داح   ٭دالل 
املطيري

 ٭ربيع���ة عبداللطيف عباس 
احلمر

 ٭س���المة عبداألمير حس���ن 
الفيلي

احم���د  يوس���ف   ٭رج���اء 
العطيبي

 ٭زين���ب عبدال���رزاق احم���د 
العبدالرزاق

 ٭امي���ان يعق���وب يوس���ف 
بوشهري

 ٭هيف���اء منص���ور ابراهي���م 
املنصور

 ٭سوس���ن ش���عبان حاج���ي 
غضنفري

ابراهيم اس���حاق   ٭انتص���ار 
الهاجري

 ٭ابتس���ام راش���د عب���داهلل 
الغريب

 ٭أحالم فهد يوسف البالول
 ٭س���ارة محمد السيد محمود 

املوسوي
 ٭فات���ن عبدالصم���د محمود 

بوشهري
 ٭مس���تورة احم���د منصور 

زبيران
 ٭منى ناصر حمد اجلالهمة

 ٭منصور عبدالصمد مال جمعة 
باقر

 ٭أحالم يعقوب محمد فرس
 ٭صيتة فهد منصور العجمي

 ٭وفاء عبداهلل أحمد الذياب
 ٭سميرة علي فهد الدويلة

 ٭فوزية عبدالرحمن عبداحملسن 
الطريجي

 ٭نهال محمد سعد الفوزان
 ٭يوس���ف محم���د يوس���ف 

العمران
 ٭مشاعل هاشم محمد اخللف

 ٭طيب���ة جمع���ة عبدالهادي 
عبداهلل

 ٭عبدالوه���اب محم���د صالح 
عبدالوهاب الهندي

 ٭جمال ناصر محمد الزايد
 ٭محمد س���الم عبداحملس���ن 

العياضي
 ٭جهاد حاجي محمد الكندري

 ٭هيفاء جنم سعد اخلضر
احم���د  يعق���وب   ٭س���امية 

بورحمة
 ٭منال محمد سعد الفوزان

 ٭س���ميرة محم���د مصطفى 
الكندري

 ٭سهام حسن علي الهزمي
 ٭نادية جراح مهنا جراح
 ٭سعاد رجا فهد الرغيب

عام���ر  ضي���دان   ٭حص���ة 
املطيرات

 ٭مطره راشد جليل البذالي
 ٭س���عاد ماج���د عبداله���ادي 

الزيادي
 ٭منى عبدالرزاق اس���ماعيل 

اخلزعل
 ٭ليلى غلوم علي جمعة

 ٭ماجدة حسن زيد الدريع
 ٭مرمي يحيى حمد الصميط

 ٭اماني جاسم محمد السلمان
 ٭كوثر سامي محمد الصالح

 ٭ماج���دة رمض���ان مندن���ي 
رمضان

 ٭ضي���اء محم���د عبدالعزيز 
الدريس

 ٭عبي���ر محم���د العبدالرزاق 
الرشيدان

 ٭ام���ل محم���د عبداللطي���ف 
العماني

 ٭فاطم���ة عب���داهلل ابراهي���م 
املزين

 ٭هناء صالح حمد العيسى
 ٭وداد عبدال���رزاق عب���داهلل 

اخلبيزي
معت���وق  صب���ري   ٭مه���ا 

البلوشي
 ٭جميلة عبدالرسول عبداهلل 

الباذر
حس���ن  محم���د   ٭حن���ان 

البحراني
 ٭فائزة احمد محمد ليري

 ٭وداد عبدالرس���ول حج���ي 
شهاب

ابراهي���م   ٭جليل���ة محم���د 
النجدي

 ٭جنيب بدر خالد الردعان
 ٭امان بالل سعد السعد

 ٭عبداللطيف عب���داهلل علي 
الغامن

 ٭احمد غلوم علي بارون
 ٭جناح مطلق دحام العنزي
 ٭مرمي محمد حسن الدندن

 ٭ابراهيم س���لمان اس���ماعيل 
ابراهيم

 ٭عب���داهلل منص���ور محم���د 
احلاج

 ٭نادرة ابراهيم فريج الفريج
 ٭علي محمد حسن بوعليان

 ٭حنان احمد سالم بوغيث
 ٭جميلة علي محمد مبارك

 ٭حمده سالم علي املري
 ٭منى محمد حسن عاشور
 ٭محمد هاني محمد املتروك

 ٭نوير مطلق سعود الشبيب
 ٭وليد محمد حسن الفودري

 ٭سميرة عبداهلل محمد الغربة
 ٭فاطمة محمود محمد الكندري

 ٭فاطمة غلوم عباس شمش���ير 
علي

 ٭فوزية رجا سلمان العتيبي
 ٭حصة سعد سعود العتيبي

 ٭ه���دى عبداملجيد عبدالس���يد 
الشطي

 ٭جناة عباس علي االستاذ
 ٭فاطمة محمد جابر صحي

 ٭يوسف سعد سليمان احلديب
 ٭دواس سالم مرزوق الدواس

 ٭عائشة محمد عامر الزامل
 ٭مرمي هاشم علي عبداهلل

 ٭رابعة عبداللطيف عبداملجيد 
عبداللطيف

 ٭بشرى عبداهلل محمد الصانع
 ٭نرجس محمود خلف الشطي
 ٭عواطف مصطفى محمد طالب

 ٭فاطمة سعد مطلق احلبيب
 ٭سامية سعيد ناصر املظفر

 ٭مشعل صقر فهد الصقر
 ٭خالد محبوب شهاب احلقان

 ٭احمد جاسم محمد اخلنفر
ثوين���ي  س���عود   ٭وضح���ة 

الثويني
 ٭زهرة موسى حسن اخلياط

 ٭فاطمة حسن ذياب علي
 ٭ليلى موسى حسن احلرز

 ٭مرمي عيسى عبداهلل احلنيان
 ٭هدى بدر سالم القربة

 ٭خالدة فهد معتوق العسالوي
 ٭نوال ناصر حسن اشكناني

 ٭سكينة علي حسن البلوشي
 ٭س���لوى محم���د عبدالرحمن 

عثمان
 ٭نوال عايض مبارك العبيدان

 ٭نرج���س عبدالرض���ا عبداهلل 
قاسم

عب���داهلل  محم���د   ٭وضح���ة 
العنزي

 ٭امل محمد صالح النفيسي
 ٭اميرة عباس حسن ال عباس

 ٭شريفة خليفة سلمان عيد
 ٭موض����ي مب����ارك س����عود 

املضف
 ٭زينب جاسم محمد عبداهلل
 ٭امل حسن يوسف القالف
 ٭ليلى يوسف بالل عبداهلل
 ٭عدنان احمد محمد القالف
 ٭عواطف فرج عيد السالم

 ٭ندى خالد عبدالعزيز الرمح
 ٭رمي ناشي سعد العجمي

حس����ن  عاي����ش   ٭اقب����ال 
السالمن

 ٭كلثوم جاسم محمد حسن
 ٭دالل عبداهلل عمر السرحان

 ٭نادية سعد راشد العازمي
ابراهيم   ٭اعت���دال اس���ماعيل 

عبداهلل
 ٭هاشم السيد محمد عبداهلل 

السيد
 ٭سعد سالم احمد البلوشي
 ٭نادية سعد ناصر العبيدي

 ٭اميان علي طاهر حسن
 ٭مرمي حاجي عبداهلل محمد

 ٭عفيف���ة عبدالرحيم حس���ن 
امير

 ٭عبير جاسم احمد السدرة
 ٭طفلة فالح مناور العازمي

 ٭نعيمة احمد عوض علي
 ٭طريفة سالم محمد الهاجري

أسـماء 102 من املستحقني 
للمكافأة التشجيعية الواردة بقرار 
2010/15 من العاملني بالوزارة 
حسب الدرجة الوظيفة )اخلليجيون( 

العقد الثاني
الدرجة   ٭الزيادة حتدد بحسب 

الوظيفة لكل واحد منهم
 ٭

 ٭هدية هديان سالمة البذالي
 ٭جوهرة سعد علي داعج

 ٭جايز مسحل جزاء املطيري
مب���ارك  خي���ران   ٭بش���اير 

الرشيدي
 ٭بدر ناصر عبداهلل البراهيم

 ٭محمد راشد فرج الروق
 ٭ابرار عامر محمد السردي

 ٭نايفة محمد جالس العنزي
 ٭شريفة علي عدنان السيهاتي

 ٭دليل فالح مشعل
 ٭مقبولة عطية حماد العنزي
 ٭يسرى علي حسن آل يحيا

 ٭فاطمة بنت علي بن س���لمان 
األمير

 ٭أمل حمود عماش املطيري
 ٭مرمي احمد حسن الزهراني

س���عد  ش���وميي   ٭وضح���ى 
السبيعي

 ٭عائشة حمدان علي اجلهوري
 ٭فوزية راشد محمد الشهري

 ٭العنود محمد جنم السعدون
 ٭ش���يخه محم���ود حنت���وش 

الشمري
 ٭منال فرحان منزل العنزي

 ٭عبير بنت يوس���ف بن سعود 
الشايجي

 ٭نرج���س احمد عبدالرس���ول 

 ٭عدن���ان عي���دان يوس���ف 
عبدالرزاق

 ٭نادية مبارك فالح العازمي
 ٭نها نومان خليفة العنزي

 ٭فيح���ان خصي���وي ف���راج 
العازمي

 ٭دعج���ة عب���داهلل محم���د 
القحطاني

 ٭انتصار ش���بيب س���ويري 
العجمي

 ٭نادية رجعان سلمان عميرة
 ٭مي إبراهيم حمزة الشكري

 ٭عادل علي حسن بوحمد
س���عود  عاي���ض   ٭محم���د 

العجمي
 ٭عائشة حنيف جابر حنيف

ضي���دان  عاص���م   ٭ه���دى 
الشمري

 ٭ليلى حمود خيران احلربي
 ٭جميل���ة عب���داهلل هاي���س 

املطيري
 ٭نوال علي رجب اخلباز

 ٭هدى عايد خليف العنزي
 ٭عادل علي الدخيل احلبشي

محم���د  محم���د   ٭حكم���ة 
القحطاني

 ٭سعاد حمد هنيدي الفضلي
 ٭سعاد جبار محمد املطيري
 ٭باسمة سليمان خليفة مراد
 ٭دهلة طالع قنيفذ الصليلي

 ٭ألط���اف محم���د عب���داهلل 
الغضوري

 ٭جازة مبارك عيدالعجمي
 ٭ماجد هدل محيسن العنزي

 ٭الس���كوت دوي���ح وقي���ان 
الشمري

 ٭وضيح���ة حليس س���المة 
غريب

 ٭حامد خلف مطر الشمري
 ٭رفعة محمد محسن العجمي

 ٭حصة عايد سمرا املطيري
هضي���ب  عام���ر   ٭ش���يخة 

العجمي
 ٭موضي فالح عامر العجمي

رش���دان  بج���اد   ٭فوزي���ة 
املطيري

 ٭فاطمة مفرح دخيل مجاهد
عش���وي  مزه���ر   ٭بدري���ة 

الشمري
جي���ال  ض���اري   ٭س���عود 

العاقول
 ٭منى عابر بشيت اخلالدي

س���ليمان  ناص���ر   ٭هن���اء 
العريفان

 ٭نوري���ة مس���عود ه���ادي 
املطيري

 ٭تهاني محمد مانع احلسيني
 ٭صال���ح مجه���ول م���وازي 

عبداهلل
 ٭حميد طنا طواري العنزي

 ٭عبدالعزي���ز طعم���ة صالح 
اخلالدي

 ٭عبدالرحم���ن وليد مريخان 
املطيري

 ٭لولوة عجاج صقر العتيبي
 ٭شاهة عبيد دلى العيادة

راش���د  ف���واز   ٭اجل���ازي 
الظفيري

 ٭فاطم���ة عبداللطي���ف فريح 
الكوح

 ٭مرزوق���ة حم���ود محم���د 
العازمي

 ٭طفل���ة مش���عل مضح���ي 
الصليلي

 ٭مشاعل شداد فهد املطيري
 ٭شيمة هادي فهد املطيري

 ٭سالم شامان سالم الشمري
 ٭س���لوى مه���وس س���عود 

السعيدي
 ٭نادية مرزوق عامر العجمي

 ٭وس���مية عبدالرحمن شريد 
املطيري

 ٭غالية سيف بجاد املطيري
 ٭فرجة علي فالح العجمي

 ٭مديح���ة مس���عود س���الم 
املسعود

 ٭احمد محمد غامن القضيبي
 ٭بس���ام صال���ح عبدالرحمن 

بوبشيت
ابراهيم عبدالعزيز   ٭س���امي 

الهاجري
 ٭مها محمد حمد احلوطي

 ٭فاطم���ة عل���ي عبداللطيف 
املاص

 ٭محمد عبداهلل حسن سويد
 ٭ولي���د خال���د عبدالعزي���ز 

اخلرجي
 ٭راف���ع عبدال���رزاق ج���راح 

االبراهيم
 ٭بدرية غلوم عباس شمشير

م���راد  أحم���د   ٭نفيس���ة 
عبدالرضا

 ٭عبدالعزيز اعجيمان يوسف 
العجيمان

س���ليمان  فه���د   ٭بدري���ة 
الهويشل

 ٭أم���ل عبداحلمي���د احم���د 
القطان

 ٭س���اجدة ابراهي���م جاس���م 
السعيد

 ٭سناء احمد علي الرشود
 ٭باسمة سليمان احمد احلداد
 ٭ليلى محمد حاجي عبد علي

عب���داهلل  احم���د   ٭امي���ان 
التركيت

 ٭نوف طالل احمد الساير
 ٭ناهد خالد ابراهيم املواش

 ٭عبي���ر محمد عبداحملس���ن 
الزامل

س���عيد  محم���د   ٭حن���ان 

التركيت
 ٭فؤاد حسن ابراهيم التورة

 ٭احسان جاسم محمد ابل
 ٭اش���راف عبدالرحم���ن زيد 

الناصر
 ٭انتصار علي عبداهلل االمير

 ٭نهى علي صالح اخلريف
 ٭مرمي خليفة حسن حيدر

 ٭حمدية جاسم محمد البراك
 ٭صفاء محم���ود غلوم محمد 

حسن
 ٭خولة يوسف عيسى الشمالن
 ٭س���عاد عبداحملس���ن ناص���ر 

احلرز
 ٭جن���اح محم���د عبدالس���يد 

معيوف
 ٭ربيعة عوض سيف بوردن

 ٭أميمة احمد احمد عبدالرحمن
 ٭منى صالح حسن النجادة
 ٭احمد محمد عبداهلل االمير

 ٭شيخة احمد علي الشيباني
 ٭ابتس���ام خليفة مال عيس���ى 

عبداهلل
 ٭ليل���ى س���يد جعفر حس���ن 

القالف
 ٭مها مساعد ناصر الوسمي
 ٭تهاني راضي محمد القطان

 ٭آمنة عبدالعزيز عبدالرس���ول 
معراج

 ٭ماجدة فهد جاسم املسباح
 ٭فاطمة صالح عباس حسن

 ٭فاطمة عايش احمد الشمالي
 ٭بدر علي حسن بوحمد

 ٭حمد عبداهلل محمد القعود
 ٭بتول علي محمد االمير

 ٭بش���رى عبدالك���رمي حبي���ب 
احلمر

 ٭نوال محمد فراج لوتيد
 ٭نوال عبداهلل سيف الرميحي
 ٭حنان ابراهيم حسن االحمد
 ٭منى صالح مبارك احلريتي
 ٭قدرية اسد عبداهلل عمادي

 ٭ليلى علي كرم الشطي
 ٭اقبال راشد حسن الدمخي

 ٭نادية سعد فرحان العازمي
 ٭منال محمد عبداهلل جرخي
 ٭رابعة خالد ابراهيم الزنكي

 ٭اسراء حسن محمد حسن
 ٭حصة شبنان وهف ثامر
 ٭منى شهاب احمد احلسن

 ٭نوال سعيد فالح اجلويسري
 ٭دالل ابراهيم سعود املسباح
 ٭زينب جعفر عبداهلل احلداد

 ٭احالم محمد براق جم
 ٭س���عود عبدالعزي���ز عباس 

القطان
 ٭عنان عبدالرضا محمد حسن

 ٭تهاني سالم محمد بطن
 ٭محمد فهيد محمد احلريتي

 ٭عيسى جاسم محمد الساعي
 ٭لطيفة حمود مسلم العميرة

 ٭رضي���ة محم���د عل���ي عل���ي 
بهبهاني

 ٭فاتن ياسن صالح احلربي
 ٭امل عبداهلل سيف الوسمي

 ٭سحر لفتة سبتي حميد
 ٭هن���ادي خليف���ة يعقوب بن 

جبل
 ٭مها ناشي سعد العجمي
 ٭نضال احمد البوفالسة

 ٭باسمة محمد الراشد الروق
مب���ارك  س���عود   ٭عف���اف 

الرميضي
 ٭فرح موس���ى حج���ي نصير 

محمد
محم���د  س���ليمان   ٭ربيع���ة 

السليمان
 ٭منى فليح حمود الصويلح

 ٭سها عبدالكرمي علي أبوطالب
 ٭ربيعة حربي فرج اسماعيل

يعق���وب يوس���ف   ٭فاطم���ة 
العبدوه

 ٭مرمي يونس محمد احلامت
 ٭س���عاد عبدال���رزاق عبداهلل 

الدعي
يعق���وب  س���لطان   ٭هيف���اء 

السالحي
 ٭سارة فالح مالك الصباح

 ٭علي محمد عبدالرضا علي
 ٭جاسم عبدالوهاب عبدالهادي 

جنار
 ٭سعود محمد دلوة العازمي

 ٭عبداحملسن عبداخلضر حسن 
الصراف

 ٭سعاد لهيب سعد سعيد
 ٭آسيا سند عيسى املطر

 ٭عائش���ة عبدالرحمن عبداهلل 
اليوسف

 ٭نوير فهد محمد هادي
 ٭ماجد حجي عبداهلل الفرحان
 ٭جاسم محمد ابراهيم الرغيب

مب���روك  س���لطان   ٭صال���ح 
احلميضي

 ٭صالح جاسم محمد الزايد
 ٭سناء فرج عبداخلالق فرج
 ٭الهام رجب حسن بوشهري

 ٭فؤاد قاسم محمد حاجية
 ٭بدر محمد لفتة بارون

 ٭سامية مفلح شنوف االصفر
 ٭حسن فرج عبداهلل فرج
 ٭بدرية حمد عيد العازمي

 ٭انتص���ار جاس���م مس���باح 
املسباح

 ٭غنيمة مساعد محمد املدعج
 ٭منى سعود سعد العازمي

 ٭احمد طالب مال علي املسري
يعق���وب  كاظ���م   ٭صفي���ة 

الغضبان
 ٭مها فهيد عبدالهادي العجمي

 ٭وليد جواد احمد العطية

 ٭موزة خليفة سعد اجلناع
 ٭نرج���س يوس���ف عبداهلل 

النامي
 ٭حمد حسن عبد العنزي

 ٭وليد راش���د عبداهلل راشد 
قب

 ٭اشواق مساعد احمد الناقة
 ٭مرمي فليج زعيل املطيري

ابراهي���م عب���داهلل   ٭ن���ورة 
الشيحة

 ٭عبداله���ادي محف���وظ الفي 
الرشيدي

 ٭حنان جنم حبيب عبداهلل
 ٭اقبال علي محمد عبدالرحيم

 ٭بدرية فهد مبارك املشوط
ناص���ر  عب���داهلل   ٭من���ال 

الهاجري
عس���يالن  محم���د   ٭ملك���ة 

العتيبي
 ٭منيرة فهد ناصر الهاجري

 ٭انتصار عبداحملس���ن احمد 
الناصر

 ٭وفاء حمود مطلق العدواني
 ٭وفاء ناصر احمد الناصر

 ٭وضحة حمود علي العتيبي
 ٭وسمية يوسف عبدالرحمن 

محمد
 ٭ليلى سبتي علي الكندري
 ٭هدى احمد سالم الشهاب

 ٭حسن سالم مصلح البالود
 ٭مساعد جري فهد اجلري

 ٭نوير مطلق هادي العتيبي
 ٭لول���وة حض���رم حس���ن 

السهلي
 ٭خول���ة س���عود عبدالعزيز 

الفايز
 ٭امل خالد فهد اجلري

 ٭ش���يخة حم���ود محيمي���د 
العتيبي

فه���د  عب���داهلل   ٭وس���مية 
العدواني

 ٭نورة يحيى نافل العازمي
 ٭نهى سعود محمد الدعاس
 ٭سهام زيدان نايف العنزي
 ٭نورية بدر ماشع املطيري
 ٭سارة فراج عبيد احليان

 ٭سارة محمد صياح الزعبي
 ٭منى جاسم نايف العنزي
 ٭فاطمة مناع علي العجمي
 ٭هجا خلف بليل العتيبي

 ٭شفاء عبدالرزاق عبداللطيف 
احلنيف

 ٭شيخة سالم سعد العجمي
 ٭نداء جاسم كرم حسن

 ٭وضح���ة حم���د اخض���اري 
العجمي

 ٭ماجدة عبداهلل مجبل الفرج
 ٭احالم راشد حمد الزوير

ابراهيم   ٭ف���ؤاد عبدال���رزاق 
السيفان

 ٭حامد لفتة محمد الشمري
 ٭احمد شهاب حميد املطيري

 ٭عبداهلل جري فهد اجلري
 ٭غنية برغش موازي حركان

 ٭مزنة محمد عمار العجمي
 ٭فاض���ل عب���اس عبدالرضا 

صفر
 ٭محمد جاسم عبداهلل جاسم

مب���رك  جمع���ان   ٭فوزي���ة 
العازمي

 ٭امينة محمد علي النويعم
 ٭خزنة عيد مبارك صويلح

 ٭ه���دى صال���ح عبدالهادي 
عجمي

محس���ن  عاي���ض   ٭من���ى 
القحطاني

 ٭عايشة محمد مرزوق العواد
 ٭إسراء جميل سعيد بخيت
 ٭نادية خالد حمود السفيح

 ٭هيفاء إس���ماعيل محمد امن 
بستكي

 ٭سلمى سالم محمد الفرج
 ٭إقبال محمد عبداهلل يوسف
 ٭دليل مساعد مطلق العجمي

عل���ي  جديع���ان   ٭ألط���اف 
العنزي

 ٭منيرة عبداهلل حمد املشوط
 ٭نعيم���ة روض���ان عبي���د 

الشمري
 ٭م���رمي محس���ن عبدالهادي 

العجمي
 ٭ماجدة ابراهيم حسن محمد

عوي���ض  فال���ح   ٭من���ال 
الديحاني

 ٭أمل عايض مشلح العايض
 ٭انتص���ار حضي���ري فه���د 

الهمالن
 ٭إميان سالم حسن القاسمي
 ٭نسيمة شافي فزع الشمري

حم���ود  من���اور   ٭عمش���ة 
احلجيالن

 ٭حمد فهد براك اخلميس
 ٭منى علي خلف العنزي

 ٭سعدة راشد حمد الغريب
ع���وض  دوم���ان   ٭هدي���ة 

املطيري
 ٭مشعل راشد حمد املري

 ٭هاشم محمد احمد املوسوي
 ٭سارة حمد عبداهلل العجمي

 ٭شريفة عواد رشيد عبالن
 ٭منتهى مجالد علي الفضلي

 ٭س���مرة مس���عود حس���ن 
العجمي

 ٭فاطمة فهد بشير خشيمان
س���عد  م���رزوق   ٭فري���دة 

الرشيدي
حس���ن  عب���داهلل   ٭أمين���ة 

الكندري
 ٭هيا سالم ماضي العجمي

 ٭سلمى فالح سعود العازمي

 ٭هدية صالح عايد الرشيدي
 ٭سلوى راشد عبداهلل املذن

 ٭سعاد عيد ذياب علي
 ٭مطيرة فضيل فهد الرشيدي

 ٭منى مبارك راشد الزيد
 ٭محمد عواض كتاب ذياب

محم���د  عش���بان   ٭ن���ورة 
املطيري

 ٭عادلة احمد عبداهلل صالح
 ٭قمرة بدر محمد املطيري

 ٭أسماء حسن احمد حسن
عب���داهلل  محم���د   ٭نه���اد 

الصيبعي
 ٭سعاد عبداهلل حمد اخلالد

 ٭وس���مية متع���ب فحيم���ان 
اخلرينج

 ٭س���امية ناش���ي احلمي���دي 
العدواني

 ٭س���لوى فدع���وس س���عود 
الراجحي

 ٭ليلى فالح غزاي املطيري
 ٭دالل محمد غازي احلربي

 ٭بجدة سيف بجاد املطيري
 ٭ابتسام احمد شهاب القالف

 ٭دالل عب���داهلل عي���د عيفان 
الرشيدي

س���عود  س���الم   ٭بدري���ة 
العصيمي

 ٭منى مساعد راشد الشنفاء
 ٭حصة عبيد فالح شوق

 ٭حصة تركي صحن املطيري
 ٭ملياء تقي عبداهلل هاشم

من���اور صاط���ي   ٭فاطم���ة 
العارضي

 ٭سناء خالد جاسر العرادة
 ٭إقبال محمد مطلق الرشيدي
 ٭نورة مروى متعب الشمري

محم���د  حاج���ي   ٭س���عاد 
عبدالهادي

 ٭بدرية ابراهيم احمد ابراهيم
 ٭منيرة سعد عوض املطيري

مش���وح  فه���د   ٭س���لوى 
الرشيدي

حم���ود  عبي���د   ٭عواط���ف 
املطيري

 ٭موض���ي س���عود دغيم���ان 
املطيري

 ٭بدرية راشد جبر الديحاني
 ٭فوزي���ة صن���ت غريب���ان 

الديحاني
 ٭جابر علي شاهن احمد

خال���د  محم���د   ٭وس���مية 
الراجحي

اس���ود  مش���عان   ٭ناه���دة 
العنزي

ه���ادي  عل���ي   ٭ش���ادية 
القحطاني

ناص���ر  مب���ارك   ٭ناص���ر 
اجلطيلي

 ٭احم���د عب���اس س���ليمان 
الدوسري

 ٭فالح محمد فالح املطيري
 ٭علي عبداهلل ضميد محمد

 ٭نادية محمد ربيعة الثويني
س���عود  ناص���ر   ٭فوزي���ة 

املطيري
 ٭نوال فالح شوفان املطيري
 ٭راشد سعد سعود العجمي

 ٭صاحل���ة يوس���ف جاب���ر 
العنزي

جع���دان  ردن   ٭موض���ي 
املطيري

 ٭جاسم فهد يوسف البالول
 ٭فاطمة سالم محمد الشالح

احلمي���دي  عب���اد   ٭دالل 
املطيري

ه���زاع  غ���ازي   ٭اجل���ازي 
املطيري

 ٭عواط���ف طاح���وس غازي 
العتيبي

 ٭منال يوسف علي األنصاري
 ٭وضح���ة عب���داهلل عل���ي 

العجمي
 ٭فهد مشاري محمد الرفدي

 ٭شيمة خالد حمود املطيري
 ٭فاطمة سلمان محمد الهبيدة
عب���داهلل  مجب���ل   ٭ن���وال 

العازمي
 ٭خلود محمد مطر الشمري
 ٭جناة احمد محمد الكندري

 ٭مبارك رجا سلطان العتيبي
 ٭س���لوى س���ليمان محم���د 

الصغير
جاس���م  س���عد   ٭جاس���م 

اخلضاري
 ٭بدرية علي مبارك الهاجري

 ٭زهي���ة عبداله���ادي عل���ي 
الزعبي

 ٭شيخة احمد نايف العتيبي
 ٭محمد عايش محمد احلمد

 ٭نوال حمد عبداهلل اخلريف
 ٭عارف صالح احمد ملك

 ٭عبداهلل حجي محمد حجي
حس���ن  رج���ب   ٭حس���ن 

بوشهري
 ٭عبير س���ليمان عبدالرحمن 

الصالح
 ٭عبير جاسم محمد السقاي

 ٭امين���ة يوس���ف عيس���ى 
الصايغ

 ٭احالم احمد جمال الكندري
 ٭ليل���ى عبدالرحم���ن مرتوه 

العلي
 ٭هدى سلمان عايد الرشيدي

 ٭فاطمة عامر فهد العازمي
 ٭حياة ناصر ردهان املوسى
 ٭آمنة عبداهلل سالم سلطانه

 ٭هدية عبود حزام العنزي
 ٭مها مبارك عايض احلقان

 ٭هناء يوس���ف مال حس���ن 


