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للدرجات )أ( 121 موظفاً و)ب( 1277 واألولى 702 والثانية 1083 والثالثة 1515 والرابعة 811 واخلامسة 92 والسادسة 107 والسابعة 62 موظفاً

»األنباء« تنشر أسماء املشمولني بالترقيات باالختيار في »التربية«
امينة اسد عبدالباقي اسد اهلل   ٭

مكية عبداهلل محمد الشهاب   ٭
ضياء مبارك خليفة الدريعي   ٭

صفاء صادق سيد كاظم   ٭
منى عابر بشيت اخلالدي   ٭
عواطف عباس علي محمد   ٭

يوسف مطلق سالم العازمي   ٭
استقالل ابراهيم سعد الربيعان   ٭

انعام يوسف جاسم مبارك   ٭
محمد عباس محمد هادي   ٭

عبداهلل بدر نادر كرم   ٭
وليد محمد خميس البصيري   ٭

اميرة حسني محمد باقر   ٭
صبرة حسن سالم العجمي   ٭

اقبال شاكر متروك مكي   ٭
فوزية عبداهلل شبيب السبيعي   ٭

احسان جاسم محمد ابل   ٭
جاسم مروح حزام الشمري   ٭
منيرة علي مرشد الرشيدي   ٭
منيرة داخل غنيم الظفيري   ٭

نادية حميدي مبارك بوظهير   ٭
رحيمة هاشم محمد العوضي   ٭

هيا محمد فرج العجمي   ٭
جنالء غازي فهد الشمري   ٭

غنيمة عبدالكرمي فتح اهلل علي   ٭
عائشة محمد راشد الكفيدي   ٭

ندى عبداحلميد السيد هاشم العبدالوهاب    ٭
احلنيان

احمد محمد سالم زامل   ٭
ثابت محمد عبداهلل االمير   ٭

حمد ظاهر حبيب كرم   ٭
محمود خضير غلوم التركماني   ٭

فاطمة قاسم محمد علي   ٭
هدى علي احمد البهبهاني   ٭

حصة مبارك راجح الهاجري   ٭
هدى علي محارب العنزي   ٭

سهو سالم سعد السهو   ٭
نادية احمد حمد الزمامي   ٭

ياسني سيف مبارك السيف   ٭
نوره خالد فرحان العنزي   ٭

علي محمد غلوم محسن   ٭
زينب حسن حاجية حسن   ٭

صباح حسني صاحي اخلالدي   ٭
ساره ناصر سعيد الدوسري   ٭

عواطف سعود عبدالعزيز العقيل   ٭
دليل سعود عبداهلل الكهيدي   ٭

اميان يوسف ياسني علي الياسني   ٭
حصة صالح علي محمد   ٭

محمد عبدالعزيز محمد الفيروز   ٭
منى جواد علي العطار   ٭

امل تريحيب عبداحملسن البسام   ٭
قماشة مطلق مهنا السنافي   ٭

هاشمية سيد رجب علي الرفاعي   ٭
مرمي احمد تشو كرم   ٭

رحيمة صبر شنات الشمري   ٭
نورة ناصر مضحي العازمي   ٭

فاطمة علي محمد صالح   ٭
كفاح عبداهلل عايض املليحان   ٭
كافية عبيد سلطان السعيدي   ٭

تهاني علي عبداهلل احلسن   ٭
اشواق سالم سعد الدوسري   ٭

مرمي حبيب مدلل العنزي   ٭
فاطمة غنمان خليف شنوف   ٭

امال خلف عقيل العنزي   ٭
سامية عبدالعزيز احمد املسلم   ٭

جميلة محمود علي دشتي   ٭
حورية صالح محمد العنزي   ٭
خديجة حسني احمد دشتي   ٭

عواطف محمد محمد القحطاني   ٭
سعود هداد سعود احلسيني   ٭
هنادي سالم محمود احملمود   ٭

دالل بجاد سعيد املطيري   ٭
منال علي محمد بلوشي   ٭

جنلة عبداهلل محمد العجمي   ٭
سلوى يوسف مبارك مجيبل   ٭

ليلى محمد ابراهيم الدبيان   ٭
سناء سلمان عيسى خضير   ٭
عروبة حسني علي املشري   ٭

نصرة عبداهلل عجيل العنزي   ٭
فاطمة مبارك مغيران العازمي   ٭

نادية جاسم محمد حسن   ٭
نادية خليفة راشد الشحومي   ٭
هدى غالب عبدالكرمي الصالح   ٭

عيدة عيد فرحان العنزي   ٭
منصور حسني يوسف القالف   ٭

منى بركة محمد البخيت   ٭
منى عبدالوهاب سهيل السهيل   ٭

ثريا علي ابراهيم اسماعيل   ٭
فاطمة جاسم سفاح الظفيري   ٭
عواطف داود جمعان العوض   ٭

باسمة عبدالكرمي مال حمد الطيار   ٭
هدى ابراهيم غريب محمد   ٭

خديجة صادق احمد صادق   ٭
شريفة عبدالكرمي محمد االمير   ٭

فؤاد حسني ابراهيم التورة   ٭
مرتضى حبيب محمد معرفي   ٭

جمال عبداهلل فريج الفريج   ٭
عبداهلل فرحان فحيمان اخلرينج   ٭

صالح يوسف غنام الرشيد   ٭
اس����ماعيل  كاظ����م  طال����ب  محس����ن    ٭

االسماعيل
امينة عبداهلل علي عطا اهلل   ٭

زينب عبدالرزاق احمد العبدالرزاق   ٭
فاطمة حسن ذياب علي   ٭

انتصار عبداحملسن احمد الناصر   ٭
محمد مخلف عايد العنزي   ٭

غنيمة احمد محمد اخلطيب   ٭
هالة احمد سليمان الغاشم   ٭

هيفاء جاسم ابراهيم املواش   ٭
خال����د حمد عبداهلل الش����يخ مس����اعد    ٭

العازمي
امنة ابراهيم عبداهلل املياس   ٭

هنادي شاكر عبداهلل علي   ٭
معصومة حسن علي الشواف   ٭

جاسم خليفة علي املجادي   ٭
عائشة ابراهيم محمد الشطي   ٭

ميزي ساير جدعان شخير   ٭
ليلى ناصر سالم الريش   ٭

صباح مدلول ديري اخلالدي   ٭
ابراهيم حسني علي العجران   ٭

ملياء عبداهلل راشد العبدالغفور   ٭
نداء حسن محمود سعدون   ٭
سلمان عيسى علي احلمر   ٭

شريفة راشد محمد الشبلي   ٭
عبداهلل يوسف عباس العنزي   ٭

هلة غالب بركات املطيري   ٭

اسيا حمزة احمد علي الشكري   ٭
سالم مجيد محمد صادق   ٭

صاحلة يوسف جابر العنزي   ٭
عبدالعزيز حسن محمد البلوشي   ٭

عواطف محمد عاشور القالف   ٭
سهام يوسف عبدالرحمن طالب   ٭

شيخة عبداهلل حمد العسعوسي   ٭
نبيلة عبداحملسن دويان الشمري   ٭

منى احمد اسماعيل امليعان   ٭
حسن نايف زيدان املطيري   ٭

صفاء خالد حمد البدر   ٭
معصومة غلوم محمد جعفر   ٭

ليلى ناصر علي القطان   ٭
فيحان خصيوي فراج العازمي   ٭

خلود ابراهيم راشد الراشد   ٭
رجاء جاسم محمد جمعة   ٭

وضحى محمد فهد الهاجري   ٭
فاطمة حمد عيد الشبو   ٭

عجيبة بشير مشهور محمد الشمري   ٭
العنود حمدان عيشان الديحاني   ٭

يوسف علي محمد العبيد   ٭
عبداهلل علي حسني عبدالغفار   ٭

حسن عبد علي ناصر االبراهيم   ٭
فاطمة دغيمان صاهد املطيري   ٭

كفاية مكي حبيب بوفتني   ٭
نادية محمود مندني حيدر   ٭

عارف ابراهيم صالح املطوع   ٭
نبيله عبداهلل محمد شعبان   ٭

منى احمد حسني الصراف   ٭
مليحة عباس محمد هادي   ٭

اميان مناور حمود العازمي   ٭
داود سليمان احمد احلواج   ٭

وفاء عبدالرحمن حمد الهدلق   ٭
عائشة ناصر عبداهلل املنصور   ٭
شيخة خالد يوسف الشايجي   ٭
جاسم حجي جاسم الشمالي   ٭
حياة عبداهلل حسني بلوشي   ٭

سامية عبدالعزيز عبداهلل املعتوق   ٭
منى فرحان حسن الشمري   ٭

فضيلة عباس جاسم الدريع   ٭
خالد راشد عبدالسيد الشطي   ٭

رجاء محمد محمد احلرز   ٭
هدى جاسم محمود ناصر   ٭

سعاد مساعد سعد اخلتالن   ٭
سالم فهد بركة الديحاني   ٭

لولوه دخيل عبداحملسن احلبشي   ٭
فاطمة هادي كاظم الفضلي   ٭
نادية مبارك عبداهلل الرباح   ٭

عواطف تركي سليمان الشمري   ٭
حنان محمد خلف السميري   ٭
غالية سيف بجاد املطيري   ٭

نوال علي رجب اخلباز   ٭
نوال محمد مطلق الرشيدي   ٭

زينب تومان حسني الشمري   ٭
نادية حسني عبداهلل الفيلكاوي   ٭

منتهى جواد حسن احلداد   ٭
مكية حبيب غلوم اسيري   ٭

منى قاسم محمد احمد العلي   ٭
ليلى حسن حاجية حسن   ٭

حنان سالم عبدالعزيز اخللف   ٭
نورة عباد احلميدي املطيري   ٭
ترفة رميض غنيم الظفيري   ٭

سهام خضر سالم الشطي   ٭

وضحة عامر علي ارطام العجمي   ٭
نوال يوسف حسن بوربيع   ٭
سميرة عبداهلل محمد مظفر   ٭
هناء فهد معتوق العسالوي   ٭

فوزية عبداهلل خليف العنزي   ٭
امل عبداحملسن خلف السبعان   ٭
اميان عثمان ابراهيم الياقوت   ٭

منال سعود عبدالعزيز العبيد   ٭
منى عبداهلل مراد اخللف   ٭

لولوة خلف مسلم املنديل   ٭
سعاد حاجي محمد عبدالهادي   ٭

منال محمد داود الباز   ٭
ماجدة مبارك جاسم القحطاني   ٭
لطيفة ياسني جمعة الفودري   ٭

نادية فالح موسى سعدون   ٭
مرمي طاهر عبداهلل احلرز   ٭

غازية حامد رشيد الفضلي   ٭
هنادي حسن محمد حاجي   ٭

مرمي مضيان عار القعود   ٭
سامية بدر سعد اجلري   ٭

هناء ارحمه جابر اجلالهمة   ٭
خلود سليمان عبدالعزيز العجيري   ٭

حصة حمود زغير الضفيري   ٭
هند احمدعبداهلل ملك   ٭

بشرى جاسم محمد اخلميس   ٭
خالدة داود بالد فيروز   ٭

وضحة خالد عبدالعزيز الرشود   ٭
منى ابراهيم عبدالرحمن العصفور   ٭

صديقة احمد احمد العيد   ٭
بدرية ابراهيم احمد ابراهيم   ٭

فاطمة محمد صالح الشروخي   ٭
نوال عيسى شهاب احلداد   ٭

عناية عبداهلل محمد العايض   ٭
عفتة غربي عمر الشمري   ٭
التعليم االبتدائي � األولى   ٭

فاطمة حسني عبداهلل حسن   ٭
فاطمة عبداهلل ناصر القبندي   ٭
نادية صالح حمود الشايجي   ٭

نوال محمود محمد ابراهيم   ٭
سميرة منصور محمد املنصور   ٭

امل محمد علي صرخوه   ٭
باسمة احمد صالح عيادة   ٭

لطيفة قاسم حسن البصري   ٭
جناة محمد عبداهلل الطراروة   ٭

ضياء محمد نايف النويف   ٭
اميان خليفة عبدالرحمن الريش   ٭

عائشة راشد سعد الثويني   ٭
فيصل جودي درويش   ٭

ليلى سيد جعفر حسني القالف   ٭
مويضي عايض عياد الرشيدي   ٭

نورة عبداهلل حسني املال   ٭
لطيفة محمد عبداهلل اخلالدي   ٭

عبداهلل خلف ايوب القالف   ٭
نادية حسن عمران سالم احلمادي   ٭

خديجة عباس ابراهيم بومجداد   ٭
سلوى محمود حسني جمعة   ٭

سعاد عبداهلل ضاحي الظفيري   ٭
عذبية عماش عتيق نافل   ٭
صالح فهد براك اخلميس   ٭

عالية تركي ابراهيم الوزان   ٭
فائزة ناصر ذياب التركي   ٭

هدى سلمان عايد الرشيدي   ٭
حجاب فهد حجاب الدوسري   ٭

سهام حسني علي الهزمي   ٭
صيتة سعد دغيمان املطيري   ٭

منى عبدالهادي فالح اجلويسري   ٭
عذبية ناصر مبارك العازمي   ٭

سهيلة جاسم محمد بن ناجي   ٭
نورة ياسني كنعان   ٭

نوال سالم مطلق ابوحديدة   ٭
امتل جاسم محمد السبت   ٭

عائشة ابراهيم ناصر احلوطي   ٭
رضية ياسني عبدالرضا البناي   ٭
ملياء يوسف عبداللطيف الدهيم   ٭

مها صبري معتوق البلوشي   ٭
مها محمد سيف الهمالن   ٭
ملياء تقي عبداهلل هاشم   ٭

امل محمد صالح النفيسي   ٭
حنان عبدالعزيز غريب الشطي   ٭

منى مساعد راشد الشنفاء   ٭
منى احمد باش باش   ٭

سلوى صالح زايد العبيد   ٭
منال حسني ناصر املسعد   ٭

فاطمة احمد علي العبيدلي   ٭
دالل محمد هادي العجمي   ٭

فريدة بشير محمد بلوشي   ٭
زاهدة جليل السيد عبداملجيد الكاظمي   ٭

سمر محمد علي العماني   ٭
ابتسام عبدالصمد حمزة محمد   ٭

امل صالح علي املشموم   ٭
فاطمة حسني عبداهلل كاكولي   ٭

عبير عبدالرحمن حسن احليدر   ٭
رحاب محمدعبداهلل النيباري   ٭

ليلى احمد حمد البلوشي   ٭
نشمية سعود سالم الوليد   ٭

دالل ناصر فالح العجمي   ٭
سهى فهيد ناصر الفرحان   ٭
سها سبتي محمد السبتي   ٭

عايشة خالد منشان الرشيدي   ٭
مرمي يونس محمد احلامت   ٭

نورة ابراهيم مطير اخلالدي   ٭
لطيفة خالد صالح القالف   ٭

وضحة غازي طليحان جسار الصليلي   ٭
تهاني اسماعيل محسن البالم   ٭

منى عباس عبدالواحد املطرود   ٭
اجلازي حماد جعفر العجمي   ٭

مرمي غلوم عبداهلل قاسم   ٭
مي جاسم محمد الساقان   ٭

سميرة جريد صالح اجلريد   ٭
عائدة سليمان علي البحراني   ٭

اميرة عبدالرضا عبداهلل حسن   ٭
احالم اسماعيل علي اسماعيل   ٭

سوسن اكبر حسن اكبر   ٭
هيفاء محمد مبارك البنوان   ٭

سلوى محمد يوسف الكندري   ٭
غادة يوسف محمد مندني   ٭

ب����ن حس����ني  خل����ود محم����د غل����وم    ٭
الفيلكاوي

سكوت فزاع حسون العنزي   ٭
منيرة عبداهلل محمد خلف   ٭

نورة عبداهلل حمد بداح   ٭
نرجس علي محمد الصحاف   ٭

سناء ظاهر خميس السعد   ٭
منيرة صالح احمد الريش   ٭

هيفاء محمد عبداهلل البديوي   ٭
سهام حمود عبدالرحمن الوقيان   ٭

وفاء صالح خالد البخيت   ٭
منيرة سلمان حطاب الهيفي   ٭

هاني قاسم خضير قاسم   ٭
حصة عبيد حمير الشمري   ٭

منال بدر عبدالوهاب ابوقماز   ٭
يسري حميد علي بوصفر   ٭
امينة حسني عبداهلل اتش   ٭
صديقة علي عباس رضا   ٭

لولوة صالح محمد الفوزان   ٭
منى هاشم محمد العوضي   ٭

عواطف ناصر حجي اجلدي   ٭
هدى منصور علي الصفار   ٭

انتصار عبدالكرمي عبدالنبي القطان   ٭
بدرية محمد عيسى احلوشان   ٭
سوسن عيسى عودة الثويني   ٭
خولة محسن سيف العازمي   ٭

هيام عبدالرحمن صالح العسعوسي   ٭
رابعة عبدالرسول عبدالنبي املويل   ٭

سعاد عيسى سعيد املذن   ٭
نادية عبدالرسول عبدالنبي املويل   ٭

حسن حسني علي صفر   ٭
بدر محمد علي املطوع   ٭

جواد محمد صالح امير   ٭
عبير صالح عبداهلل احلسن   ٭

ليلى سالم عبداهلل املزين   ٭
سميرة محمد عبيد املطيري   ٭

سامي علي محمد الهولي   ٭

رياض األطفال ـ األولى
فاطمة عبداحملسن محمد تقي   ٭

حياة حسني غلوم حسني   ٭
نوال عبداهلل سيف الرميحي   ٭

فرح موسى حجي نصير محمد   ٭
تركية عابر صالح الشمري   ٭

صديقة عبداحلميد غضبان الزيد   ٭
مها مساعد ناصر الوسمي   ٭

رابعة حجي يعقوب الفودري   ٭
ماجدة فهد جاسم املسباح   ٭

حميدة حجي حسن الصراف   ٭
سعاد سعود ناصر العازمي   ٭

امنة عبدالعزيز عبدالرسول معراج   ٭
مرمي عبدالرحيم حاجية دشتي   ٭
جواهر مناور صاطي العارضي   ٭
لولوة حاجي محمد عبدالهادي   ٭

سناء خلف سطام الفهد   ٭
هند مشعل صعيجر العتيبي   ٭

وضحة عبداهلل مزعل عبداهلل   ٭
فوزية عبدالرحمن درويش اسماعيل   ٭

فاطمة محمد رضا رمضان الشراح   ٭
اميان عبداهلل عبداهلل العزاز   ٭

لطيفة فهد حمد املطيري   ٭
زهرة علي حسن الشطي   ٭

ليلى غامن فرج مبارك   ٭
باسمة محمد الراشد الروق   ٭

الطاف علي حسني العيد   ٭
اقبال محمد مطلق الرشيدي   ٭

ربيعة سليمان محمد السليمان   ٭
شكحة خلف جعيالن الفضلي   ٭

نارميان عبدالغفور محمد العوضي   ٭
فاضلة مبارك عبدالرحمن امليال   ٭

مها نايف عوين الشمري   ٭
امل احمد حسني محمد   ٭

بنا سعود فراج العجمي   ٭

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم 
العالي احمد المليفي اسماء 

المشمولين بالترقيات باالختيار 
بوزارة التربية للعام 2010/2009.

يعمل بالقرار اعتبارا من 31 مارس 
2011 وتشمل الترقيات للدرجة 

)أ( 121 موظفا و)ب( 1277 
واالولى 702 والثانية 1083 والثالثة 

1515 والرابعة 811 والخامسة 
92 والسادسة 107 والسابعة 62 

موظفا.
وفيما يلي االسماء:

الدرجة )ب( 1277 موظفا
قرار بش����أن الترقية باالختيار للدرجة    ٭

»ب« وظائف / عامة
استنادا الحكام املادة 24  ٭ من نظام اخلدمة 

املدنية لسنة 1979.
استنادا الى كتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم    ٭
)م خ م /2009/33/331( بتاريخ 2009/7/13 
بشأن موافقة مجلس اخلدمة املدنية على 
استثناء الوزارة من تطبيق قرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم »2006/37«
فقد تقرر   ٭

اوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعدده����م »1277« م����ن الدرج����ة األولى 
إل����ى الدرج����ة »ب« اعتبارا م����ن تاريخ 

.2011/3/31
ثانيا: مينح املرقون اول مربوط الدرجة    ٭

»ب« براتب أساسي وقدره 460 دينارا.
ثالث����ا: مين����ح املرقون ع����الوة واحدة    ٭
من عالوات الدرج����ة »ب« ومقدارها 12 

دينارا.
رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭

االضافية وفقا للترقية اجلديدة.
خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

املوظفون املستحقون للترقية باالختيار    ٭
حسب برنامج امليزانية والدرجة.

الديوان العام ـ األولى
فائقة جاسم محمد   ٭

سعاد محمد مطلق البديح   ٭
عزيزة مبارك مطلق احلبيب   ٭

خديجة عبدالرزاق احمد العبدالرزاق   ٭
فاطمة شريدة عبداهلل الشريدية   ٭

فؤاد حميد عبداهلل مظفر   ٭
جميلة عبداهلل سيد عوض سيد علي   ٭

غازي عجاج صقر العتيبي   ٭
سناء حامد فردان االستاذ   ٭

عواطف ابراهيم مشعان العتيبي   ٭
هدى عبداهلل سحمي املطيري   ٭
اميرة خليل اسماعيل الصالح   ٭
يوسف يعقوب يوسف العمر   ٭

ليلى محمد عبيد املطيري   ٭
اسمهان فهد عبدالرحمن اجلسار   ٭

سلوى علي حجي الشهاب   ٭
ابتسام يعقوب احمد احلسن   ٭
فاطمة محمد يوسف حسني   ٭

الوزير أحمد املليفي

Mariembondok@hotmail.comإعداد: مـريـم بـنـدق



»األنباء« تنشر أسماء املشمولني بالترقيات باالختيار في »التربية«
هدى عبدالرضا احمد الهزمي   ٭

عواطف حمود يوسف النشوان   ٭
جميلة احمد السيد محمد الرفاعي   ٭

منى محمد دخيل املنصور الفرهود   ٭
سميرة احمد قاسم حسني   ٭

غنيم بريجان غنيم احليص   ٭
ناصر احمد عبداهلل بورخان   ٭
حمود محمد ناصر احلمدان   ٭
مها ابراهيم عثمان العيسى   ٭
راويه كامل محمود رضوان   ٭
عايض عبيد علي الرشيدي   ٭
خالد راشد سعيد الراجحي   ٭

اسماعيل محمد حاجية بهمن   ٭
سهام عيسى فهد الغامن   ٭

شكرية عبيد سلطان السعيدي   ٭
خالد سعيد امني سعيد   ٭

سهام بشير محمد نواب بلوشي   ٭
فوزية فتح اهلل علي الكندري   ٭
عواطف خلف سيف اخلتالن   ٭

عبداالمير حسني علي الشهاب   ٭
بدر ناصر منصور الفرج   ٭

عبدالعزيز عبداهلل محمد خلف   ٭
امل طاهر سلمان ابوحمد   ٭

نعمات اسد عبداهلل العلي   ٭
حسني يوسف محمد احلامت   ٭

جاسم محمد سعد الرميح   ٭
منى حليحل عبداهلل الرميثان   ٭

الهام محمد عبداهلل العمر الدرباس   ٭
خالدة عبدالرزاق عبدالكرمي الياسني   ٭

طالب نعمان توفيق عبداللطيف   ٭
عباس علي موسى البصيري   ٭

فاطمة محمد علي علي بهبهاني   ٭
ثنوى خالد عبيد بوحواس   ٭

دالل عبدالعزيز عيسى احلشاش   ٭
فريدة عايض فريح املطيري   ٭

ضياء بدر يعقوب ابوغيث   ٭
نادية عبداحلميد محمد الصفار   ٭

حياة رمضان محمد حسني اخلليفة   ٭
عيد سعد عيد احلربي   ٭

جنمة عبداهلل عيسى املسري   ٭
سميرة مبارك علي القناعي   ٭

منى فالح علي العلي   ٭
رويدا محمد جري الزعتري   ٭

منيرة عبداحملسن محمد احلمد   ٭
ابتسام عبداهلل محمد الهندي   ٭

سناء علي خليفة العصفور   ٭
نهلة عيسى احمد العوضي   ٭

ازهار عبدالعزيز عباس السيف   ٭
كرمية حسني علي سليم   ٭
مرمي عبداحلميد صالح   ٭

زكية غلوم ابل ملك   ٭
فاطمة خليل ابراهيم السعيد   ٭

ضياء ابراهيم محمد امليلم   ٭
فوزية غلوم علي مبارك   ٭

زينب هاشم علي الكندري   ٭
عبداجلبار حسن عبدالسيد الدالل   ٭

نادية جاسم عيسى الوزان   ٭
عبداهلل حسن محمد الكندري   ٭

محمد غلوم محمد تقي   ٭
عبدالعزيز احمد حس����ن حس����ني علي    ٭

علي
رضوان احمد حسن رضوان   ٭

جاسم عبداحلسني محمد صفر   ٭
حسني عبداالمام جواد سليمان   ٭

نوال عبدالوهاب جاسم النصف   ٭
هدى سلطان بالل اخلميس   ٭

حيدر عبداهلل ابل صادق   ٭
منيرة صالح خليفة اجليماز   ٭
خولة خالد عثمان النصراهلل   ٭

الدرجة االولى 702 موظفا
بشأن الترقية باالختيار للدرجة »األولى«    ٭

وظائف/ عامة
استنادا ألحكام املادة 24  ٭ من نظام اخلدمة 

املدنية لسنة 1979
واس����تنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم 2006/37
وبن����اء عل����ى توصية جلنة ش����ؤون    ٭

املوظفني
فقد تقرر   ٭

أوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعدده����م 702 من الدرج����ة الثانية الى 
الدرجة األول����ى عامة اعتبارا من تاريخ 

.2011/3/31
ثاني����ا: مين����ح املرق����ون أول مرب����وط    ٭
الدرج����ة األولى براتب أساس����ي وقدره 

420 دينارا.
ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة من    ٭
عالوات الدرج����ة األول����ى ومقدارها 10 

دنانير
رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭

اإلضافية وفقا للترقية اجلديدة
خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

سعاد عبدالوهاب جاسم   ٭
عبداملجيد علي حسني اكبر   ٭

هيفاء عبدالعزيز غفران عبدالرحمن   ٭
ضيدان صحن نادر العجمي   ٭
فوزية هطيل معتق العنزي   ٭

يعقوب سيد علي سيد غريب   ٭
محمد عبدالرحمن حسن احليدر   ٭

سمير شداد دعيج شنات   ٭
أماني محمد غلوم علي   ٭

أنور مال اهلل اسماعيل محمد   ٭
احمد عبداهلل ابراهيم الفيلكاوي   ٭

دالل محمد فالح العويهان العنزي   ٭
جنالء حميد يعقوب الفودري   ٭

زهرة حسني عبدالنبي ابراهيم   ٭
أماني عبدالرسول عبدالنبي املويل   ٭

منيرة عجران فراج الزعبي   ٭
غامن بنيا غنيم السليماني   ٭

حمدان مبارك سيف اخلشاب الرشيدي   ٭
منال حبيب حسن ابل احمد   ٭
سارة خلف محمد الشمري   ٭

نوير محمد نهار سطام   ٭
خيرية رمضان حسني مال علي   ٭

فاطمة مبارك مانع العجمي   ٭
فاطمة عبداهلل عباس باقر   ٭

وسمية مجبل سعدون الطشة   ٭
منى خليفة عبدالهادي الشنفا   ٭

وسمة راشد مجبل العازمي   ٭
هله رباح كميخ املطيري   ٭

جنوى محمد حسن الدمخي   ٭
شريفة حميدان مرزوق الدلح   ٭

وسمية حمد ناصر العجمي   ٭
حمدة سعود عبداهلل السعيدي   ٭

جميلة حسني محمد اجلبلي   ٭
منى محمد ظافر الهاجري   ٭

نادية فيصل علي اخلصيوي   ٭
منيفة مساري مسلم احلربي   ٭

منال عايد عياد املطيري   ٭
منى خالد فرحان العنزي   ٭

مزنة دغيم سلمان املطيري   ٭
بشرى صالح احمد جدي   ٭

هند طحيش جحيش الرشيدي   ٭
حصة مجبل خلف اخليوطي احلربي   ٭

منال مصلط مطلق السند   ٭
حياة عبداهلل طعمة اخلالدي   ٭

صاحلة دليم ذاير العتيبي   ٭
نوير عبداهلل ناصر العدواني   ٭

عدنان محمد قاسم التوكلي   ٭
خلود علي سليمان املفيدي   ٭

صالح صالح نصر اهلل النصر اهلل   ٭
نورة سالم محمد الشمري   ٭

عدنان محمد حسن البحراني   ٭
عائشة عبداحملسن خليفة العبيد   ٭

ضياء فهد عبداهلل املسلم   ٭
خالدة جاسم محمد سعيد الهولي   ٭
اقبال عبداهلل عبدالرحمن التركي   ٭

عائشة فالح سليمان السالم   ٭
سهيلة عبدالعزيز احمد الفارسي   ٭

علي كرم غلوم دشتي   ٭
حصة عبداهلل بداح الصهيبي   ٭

محمود غلوم فتح اشكناني   ٭
سعد سالم احمد البلوشي   ٭

نوال محمود عبداهلل كركوه   ٭
نورة خالد سعود العويهان العنزي   ٭

نبيلة سليمان جوهر سالم   ٭
خالد يعقوب تعيب الشاهني   ٭
طارق احمد محمد اجلالهمة   ٭
فضيلة يوسف سهر محمد   ٭
ناصر غامن غنام الشمري   ٭

فهد عبداللطيف سلطان بورسلي   ٭
منى نهار زيد املطيري   ٭

فاطمة جاسم احمد السعد   ٭
عائشة سبتي علي الكندري   ٭

خالد حلو فياض العنزي   ٭
تهاني جاسم يوسف الهولي   ٭

محمد جاسم عبدالرحيم العلي   ٭
نادية غلوم محمد حاجية   ٭

نايف حميد مجباس الشمري   ٭
عبير سليمان عبدالرحمن الصالح   ٭

خالد سالم اجويهل اجلويهل   ٭
هيا محمد فهد الهاجري   ٭

نايف عبداهلل محمد احلربي   ٭
ماجدة ابراهيم مزعل الدوسري   ٭

نورية محمد ربيع املطيري   ٭
هيفاء عبداهلل سيف القطان   ٭

نرجس يوسف عبداهلل النامي   ٭
جناة محمد عبداحملسن الرويشد   ٭

خالدة محمدعبداهلل العيسى   ٭
منى بدر سعيد املطيري   ٭

اقبال ابراهيم يعقوب بوحيمد   ٭
سميرة عبداهلل محمد حبيب   ٭

هناء عبداهلل علي التركي   ٭
البط����ي  ماج����دة ماج����د احمداملاج����د    ٭

بوطيبان
عماد جواد علي الشواف   ٭

سعاد سلمان غلوم البلوشي   ٭
الهام محمد علي بوهندي   ٭

خالد جابر علي جوير   ٭
عواطف عبداحلي عباس اخلضر   ٭

منيرة عبدالكرمي ابراهيم احملارب   ٭
كلثوم حسني عوض بهزادي   ٭

امينة حمدعبداهلل املكيمي   ٭
عماد شاكر عباس دشتي   ٭

عدنان عبدالكرمي علي غلوم   ٭
حيدر سيد محمد حميد حسن   ٭

حميدة مناع محمد العنزي   ٭
نضال عبداهلل محمود احلسن   ٭

ليلى روحي محمد ناطق   ٭
احالم فؤاد عبداحلسني حسن   ٭

فريدة محمد علي احمد   ٭
عزيزة علي محمد زمان   ٭

الدرجة )أ( 121 موظفا
قرار بش����أن الترقية باالختيار للدرجة    ٭

)أ( وظائف عامة.
( من نظام  اس����تنادا الحكام امل����ادة )24  ٭

اخلدمة املدنية لسنة 1979.
استنادا الى كتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم    ٭
)م خ م/2009/33/331( بتاريخ 2009/7/13 
بشأن موافقة مجلس اخلدمة املدنية على 
استثناء الوزارة من تطبيق قرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم )2006/37(.
فقد تقرر:   ٭

اوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعددهم )121( من الدرجة )ب( الى الدرجة 

)أ( اعتبارا من تاريخ 2011/3/31.
ثانيا: مينح املرقون اول مربوط الدرجة    ٭

)أ( براتب اساسي وقدره )520( د.ك.
ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة من    ٭
عالوات الدرجة )أ( ومقدارها )12( د.ك.

رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭
االضافية وفقا للترقية اجلديدة.

خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

دالل احمد حمود البالول   ٭
وفاء سالم احمد الكنيمش   ٭

منال محسن عبداحلسن علوان   ٭
امل محمد رفيع عبدالرضا بهبهاني   ٭

مليعة عباس حاجي نذر   ٭
مرمي عيد سالم خلف   ٭

منيرة صالح عبداهلل الطرميان   ٭
امل اسماعيل سليمان الصالح   ٭

علية عبداهلل علي احلماد   ٭
بدحة شالش مبارك احلجرف   ٭
سلوى علي ابراهيم خريبط   ٭

سلوى عبداهلل مجبل العريفان   ٭
عفرة صعيجر صنهات العتيبي   ٭

غنيمة خلف مسلم العميرة   ٭
خولة علي عبداهلل االمير   ٭

حليمة غلوم مال حسني عاشور   ٭
ماجدة حجي جاسم محمد   ٭

منى محمد زيد الربيعة   ٭
سبيكة علي محمد املكيمي   ٭

فتحية مختار يعقوب حبيب   ٭
مرمي عبداهلل حمد السلوم   ٭

حصة عبدالرحمن زيد السعيد   ٭
عائشة محمد حسن حمادي   ٭

امينة يوسف محمد العمر   ٭
سهام عبداهلل جنم جابر   ٭

عزيزة فرحان محمد البخيت   ٭
فتحية عبداهلل حمد الصهيل   ٭

سهيلة احمد عبداهلل ابراهيم العصفور   ٭
دليل سعود خالد العجمي   ٭

تغريد عبدالعزيز عبداهلل اجلريوي   ٭
ابتسام جاسم حميد املنصور   ٭

سميرة جوهر احمد جوهر   ٭
ندا علي رمضان بوشهري   ٭

غالي عبداهلل محسن العنزي   ٭
نعيمة اسماعيل محمد راشد   ٭
منى عبدالكرمي علي شموه   ٭
حيدر اسماعيل علي حسن   ٭

فاطمة عباس حسني احملميد   ٭
عبدالعزيز بزيع شبيب اخلالدي   ٭

محمود صالح حسني اللقمان   ٭
يوسف احمد عبداهلل الكندري   ٭

دالل محمد حمد بوحمدي   ٭
نورية عبدالكرمي عباس عبداهلل   ٭

برغش خالد نايف اجلنفاوي   ٭
سعيد خلف سعيد الفرحان   ٭
عبداهلل سعود عمر الغرير   ٭
فهد محمد عبداهلل احلملي   ٭

مطيرة راشد ذيب السبيعي   ٭
مزهر جاسر خلف الشمري   ٭

محمود عبداخلضر عبداهلل القالف   ٭
سامي مبارك سعد اخلرافي   ٭

موضي ناصر سعود املطيري   ٭
عليه يوسف علي العلي   ٭

خلود محمد عمرو معروف   ٭
سلوى افراز علي كاظمي   ٭

اميان اكرم حمد   ٭
زهرة علي عبدالرحيم بوخمسني   ٭

نوال مجبل عبداهلل العازمي   ٭
بدر يعقوب يوسف بوعباس   ٭

فهد طرقي فهد العنزي   ٭
خالد عواد زياد السربل   ٭

عبير عبداهلل طالب الكندري   ٭
عبدالناصر محسن محمد العنزي   ٭

خديجة احمد صالح العبادي   ٭
كفاء هجيج حمود العنزي   ٭
وفاء طالل حمزة الفضلي   ٭

جميل علي حسني كمال   ٭
سمية علي رمضان بوشهري   ٭

سعدة هالل جبارة العنزي   ٭
منيرة عيد جعيالن الزعبي   ٭

خديجة عبدالعزيز عبداهلل شبيب   ٭
منيرة حمد فالح العجمي   ٭

نورة بدر حمد خلف   ٭
هند عبداهلل مسعود املسعود   ٭
سميرة احمد محمد علي مراد   ٭
فاطمة ناصر سعيد الدوسري   ٭

هناء عمبر سالم فرحان   ٭
زهرة علي احمد القابندي   ٭

سعاد سالم دخيل القنيصي   ٭
شريفة حطاب سويدان العنزي   ٭

نوف تركي مرزوق الشويب   ٭
محمد عبدالرحمن ناصر العتيبي   ٭

خولة احمد محمد اليعقوب   ٭
نعيمة خزعل ضايف العنزي   ٭

عبير فهد حمود الدباسي   ٭
باسمة مبرد اسمر الفضلي   ٭
شيخة فهيد فالح العجمي   ٭

مشاعل خضير تركي املطيري   ٭
عدنان مبارك سعد العازمي   ٭

ليلى عبدالرحمن عوض املطيري   ٭
صالح شجاع ماضي العجمي   ٭
زينب فاضل عبداهلل الدريس   ٭

عادل شبيب كيال حسون   ٭
سعود جابر صبر الشمري   ٭
منال عبداهلل محمد ابراهيم   ٭

دلع عبداهلل االدلبي   ٭

المعاهد المختلفة ـ األولى
مرمي تقي علي تقي   ٭

انعام جواد جعفر الفيلي   ٭
هاجر عبدالعزيز عبدالرسول معراج   ٭

من����ى عبدالرحم����ن فه����د عبدالرحمن    ٭
الرشود

حسيبة محمد حسني الغريب   ٭
علياء خالد خالد السلطان   ٭

حمزة عباس حسن الشراح   ٭
محمد عبداحملسن شومي العدواني   ٭
باسمة عبداحلسني محمود حسني   ٭

محمد حمدان سعود احلمدان   ٭
بيبي ابراهيم محمد الصايغ   ٭

امل عبداحملسن ناصر احلرز   ٭
عبداهلل عيسى عباس دشتي   ٭

يوسف احمد حسني دشتي   ٭
خالد خليل ابراهيم عبداهلل   ٭

اسماعيل سيد مرتضى سيد علي سيد    ٭
حمزة

محمد عبداهلل عبدالرحمن الشراح   ٭
حليمة سالم سعد عنبر   ٭
ليلى احمد خلف الوزان   ٭

خالد عبدالهادي عبدالنبي علي نقي   ٭
عدنان احمد عبداهلل الصباح   ٭

سلمى علي عبداهلل االمير   ٭
نوال سعود احمد الراشد   ٭

محمد سالم فهد اجلويسري   ٭
محمد خلف عبدالعالي الرامزي   ٭
جناح عبداهلل محمد بوالبنات   ٭

مرمي عبدالرزاق يوسف العطار   ٭
الفرحان  عبدالواحد س����لطان جوه����ر    ٭

احلمادي
عبدالرحم����ن يوس����ف عبدالرحم����ن    ٭

الشويب
نعيمة علي محمد العبيد   ٭
امال يوسف محمد احلامت   ٭

نعيمة احمد سليمان السويح   ٭
نادية عيسى يوسف العومي   ٭

منى عبدالعزيز سليمان الفهد   ٭
خلود عبداحلميد علي البغلي   ٭

بلقيس محمد مطلق البديح   ٭
خلود عبداهلل حسني الفضالة   ٭

ميرفت حمد صالح عبداهلل العويس   ٭
فضيلة محمد حسني ارتي   ٭

سلطان خالد جليدان الزعبي   ٭
هدى محمد احمد عامر   ٭

خدمات التعليم العام ـ األولى

ليلى عبداهلل احمد اجليران   ٭
سميرة محمد عبداهلل عبدالوهاب   ٭

علي عبدالرسول اسماعيل عبدالرسول   ٭
هناء يوسف مال حسني التركيت   ٭

جابر عبدالرضا ماري عبداهلل   ٭
حمد عبدالكرمي مزعل السعيد   ٭

سلوى مهوس سعود السعيدي   ٭
ليلى علي حسني بوعباس   ٭

مبارك متعب غضيان املطيري   ٭
مها محمد احمد علي   ٭

سامي ابراهيم محمد الفويرس   ٭
احمد مصطفى احمد املرزوق   ٭

ابراهيم خليل احمد العيد   ٭
امين سلطان بالل اخلميس   ٭
علي حسن عباس العوض   ٭
طيبة علي عبدالرحيم اسد   ٭

جاسم عبدالكرمي محمد االمير   ٭
شريفة حسني علي العنزي   ٭
سعاد زيد عبداهلل املطيري   ٭

عواطف محمود جاسم احلسن   ٭
جابر جزاع زبن املطيري   ٭

جمال صالح منصور الضفيري   ٭
احمد عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحة   ٭

ابراهيم احمد عبدالعزيز املهيليج   ٭
ماجد يعقوب يوسف بوشهري   ٭
ساجدة جاسم يوسف الهولي   ٭
حصة عبداهلل ابراهيم املطوع   ٭

انتصار عبداهلل عيسى القصاب   ٭
جوهرة محمد مسفر العويهان العنزي   ٭

حسن محمد جاسم ماجكي   ٭
عزيزة ابراهيم عبدالعزيز الهولي   ٭

جواهر قطنان عبود العنزي   ٭
وفاء خزعل شعبان العميري   ٭

امل ناصر محمد العمر   ٭
رمي عبداهلل سعود املقهوي   ٭

اقبال محمد سعود احلميدان   ٭
احمد محمد علي بن عبداهلل بن حسني   ٭

عبير محمد عبداهلل الرباح   ٭
شريفة بدر غلوم حاجي   ٭

فوزية عياسري مطر املطيري   ٭
عادل عبداهلل حسن الشراح   ٭

نداء علي يوسف جمال   ٭
زبار محمد زبار اجلميلي   ٭

ناجي عبيد خليف العنزي   ٭
عدنان محمد عباس معرفي   ٭

نظيرة جاسم محمد الشمري   ٭
نورية مبارك حمد الزوير   ٭

يوسف حسن عبداهلل اخلضير   ٭

حسني محمدحسني القالف   ٭
حمد عبدالرضا غلوم رمضان   ٭

احمد هايف حمدان العازمي   ٭
دواس سالم مرزوق الدواس   ٭

منصور عبدالصمد مال جمعة باقر   ٭
احمد خلفان محمد كنعان   ٭
محمد احمد صالح السالم   ٭

فاضل عباس عبدالرضا صفر   ٭
عبداحملسن حيدر علي احمد   ٭
ماجد كنعان ماجد املطيري   ٭
محمود محمد احمد بودريد   ٭
جمال محمد حسن الشمري   ٭

احمد سليمان عبداهلل الهولي   ٭
محمد فيصل صالح الشمري   ٭

ناصر حيدر غلوم عبداهلل   ٭
فاطمة عبدالرحمن محمد الهاجري   ٭

نبيل عبداهلل شعبان بوشهري   ٭
نوار عبدالعزيز يوسف مصطفى   ٭

اميان احمد عباس دهراب   ٭
امل فيحان حويل املطيري   ٭
بدر احمد ابراهيم الهبدان   ٭

عبدالرحمن سعد فالح االصفر   ٭
خلود فهد عبداحملسن الدليمي   ٭
بدرية درويش خلف الفودري   ٭
ناهدة ياسني ابراهيم عبداهلل   ٭

ذكريات عثمان اسماعيل مال اهلل   ٭
منيرة حامد مضحي العنزي   ٭
مرمي عياد مفضي الضفيري   ٭
باسمة ناصر عبداهلل عيدان   ٭

عبداهلل جري فهد اجلري   ٭
نوف مساعد براك اخلالدي   ٭
مرمي محمد مناحي املطيري   ٭
امينة صقر قرنفل اخلالدي   ٭

اميان محمد علي السعيد   ٭
فوزية محمد ربيع املطيري   ٭

منى الفي غامن املطيري   ٭
مها فهيد عبدالهادي العجمي   ٭
خالدة ابراهيم محمد االرملي   ٭
اماني عبداهلل مرشد املرشد   ٭

منى عبدالوهاب سيد هاشم احلنيان   ٭
بدرية مجعد مرزب العتيبي   ٭

حصة عايد سمرا املطيري   ٭
سعاد صالح حسني العنزي   ٭

هند فهد حمد احلمد   ٭
شيخة جاسم عبدالرحمن اخلالدي   ٭

جنال غنيم علي الزعبي   ٭
فاطمة حمد احمد العميري   ٭

امل عبدالرحمن سعد الفرحان   ٭
وليد حمد حمدان السريع   ٭

هيفاء شاكر محمود الزيادي   ٭
شيخة مجول عبدالهادي العجمي   ٭
ضياء عبدالوهاب محمد كنيمش   ٭

وسمية محمد دلهام العجمي   ٭
نورة فهد عبدالهادي العجمي   ٭
علي عبدالرضا غلوم رمضان   ٭

منى محمد مطلق اجلريد   ٭
مرمي محمد تومان الشمري   ٭
خالد عبداهلل علي االبراهيم   ٭
حنان شمالن علي الشمالن   ٭
هناء يوسف جاسم مبارك   ٭

منيرة تريحيب نايف الدوسري   ٭
حنان محمد سعد الربيعان   ٭

منى عبدالعزيز عيسى العيسى   ٭
سامية سعيد ناصر املظفر   ٭
ندى محمد عبداهلل شمس   ٭

نوال احمد حسن غريب   ٭
اس����مهان مطل����ق س����لطان العمين����ي    ٭

اخلالدي
محمد عبدالرحمن احمد الفيلكاوي   ٭

محمد يوسف محمد فرس   ٭
فاطمة محمد ابراهيم الفارس   ٭

علي عيسى عبداهلل عباس   ٭
عبداحلمي����د عبدالوه����اب عبدالرحمن    ٭

العسعوسي
فرحان بعداحملسن احمد الفرحان   ٭

بدر غلوم مالك حسني   ٭
محمود عبداهلل عاشور املصيليخ   ٭

ناصر عبداهلل فالح صالح   ٭
سوسن شعبان حاجي غضنفري   ٭

بديعة ابراهيم علي املزيدي   ٭
فتوح عبداجلليل جاسر العنزي   ٭

علي حبيب عون املطوع   ٭
شهاب عبداجلليل شهاب احمد   ٭

ياسر احمد محمد مراد   ٭
طالل نايف مذري الشمري   ٭

عبداهلل حمزة عباس اجراغ   ٭
سبت مسعود سبت املسعود   ٭
محمد زهير خضير عبداهلل   ٭

سعود ابطيحان سالم الدويهيس   ٭
سعاد غنام علي اجلمهور   ٭

امال ابراهيم محمود سالمة   ٭
اسماعيل جمعة محمد العابدين   ٭

محمد علي محمد الكندري   ٭
وليد سالم حمود البريكي   ٭

نهى سليمان سعيد بن سالمة   ٭
وفاء فهد علي اجلبري   ٭

نورة صالح ابراهيم الذويخ   ٭
منال عبداحملسن عبداهلل البقشي   ٭

منى رجب خضير صالح   ٭
سارة علي حسني مال   ٭

امل عبداهلل سيف الوسمي   ٭
بدرية ناصر طاهر واوان   ٭

طالب حسني عباس البلوشي   ٭
حصة حماد عايض العازمي   ٭

شريفة عبدالكرمي عباس زنكوي   ٭
احالم محمد براق جم   ٭

منى مطلق زنيفر اجلويسري العازمي   ٭
عفاف عبدالعزيز يوسف العسعوسي   ٭

منال فيصل محمد نقي   ٭
هدى فالح عبدالوهاب السمدان   ٭
شيمة سمير عليوي الظفيري   ٭

وداد يعقوب جمعة درباس   ٭
جناة عبداحملسن اسماعيل تقي   ٭

نزار عبدالكرمي عبداهلل شكر اهلل   ٭
فتحية حيدر محمد رضا   ٭

حيدر منصور علي الصفار   ٭
مها طاهر محمد القطان   ٭

غدير عيسى محمد اجليران   ٭
اقبال جاسم محمد العلي   ٭

فايزة مرزوق عبداهلل عبداهلل   ٭
مستورة نداء عايش املطيري   ٭

سعاد عبدالرحمن ابراهيم احلمود   ٭
نادية محمد زيد العدواني   ٭

فضيلة عبدالرضا احمد الشطي   ٭
منشة عبدالرحمن فالح العجمي   ٭

كلثوم خالد سعود العنزي   ٭
لولوة عجاج صقر العتيبي   ٭

جناة حمود رافع العنزي   ٭
سامية حسني عيسى الشطي   ٭

عماد خالد مزعل البحر   ٭
باسمة صباح مشرف اخلالدي   ٭

هدى فالح متعب العجمي   ٭
دالل مزبان راجي السعيدي   ٭

سميرة محمد سلطان املتروك   ٭
هدية دومان عوض املطيري   ٭

الهام عبدالكرمي عبدالرضا محمد   ٭
رباح مبارك مذكر القوبع   ٭

حسني علي حسني الكندري   ٭
صباح صقر عواض الرشيدي   ٭
ابتسام راشد عبداهلل الغريب   ٭

احمد صقر محمد الشمري   ٭

تركي احلميدي جزاع العتيبي   ٭
علي عبدالرضا حبيب بخش   ٭
جميلة مناور محمد العنزي   ٭

فيصل ابراهيم عبداهلل احمد   ٭
خالد عبدالرحمن عبدالرحمن الصقر   ٭

مسلم مطلق ساملني العجمي   ٭
هيام عبداحلميد عباس علي   ٭

نوفل عبداحلميد عبداهلل اللهو   ٭
رفاع سعود رفاع العنزي   ٭

عمر ابراهيم عبدالرحمن الضبيان   ٭
مرمي معيوف مجلي سكران   ٭

فواز عبداهلل عبدالعزيز الدويش   ٭
اسامة حسني سلطان جنم   ٭

عبدالرضا عباس محمد عبداهلل   ٭
نادية احمد عواد جدعان   ٭
خالدة علي احمد املغربي   ٭

علي عبداهلل علي الدهيمي   ٭
مرمي محمد ابراهيم البلوشي   ٭

حنان عبداهلل علي بوزبر   ٭
نادية يعقوب يوسف صرخوه   ٭

فاتن خلفان محمد كنعان   ٭
احالم رجب حسن بوشهري   ٭

علي راشد حسني علي اجلناع   ٭
جهاد حسني علي املويل   ٭

سعاد احمد عامر الشطي   ٭
منى فارس محمد اخلرينج   ٭
مهرة ناصر سعود العجمي   ٭
منال خليل عباس بوجابر   ٭

وداد عبدالعزيز نواف العنزي   ٭
متعب شجاع سعود العتيبي   ٭
سعده عزيز غازي الرشيدي   ٭

امل عساف عقيل العنزي   ٭
بشرى حسني سطم العنزي   ٭

ليلى علي محمد حسن   ٭
موضي ماجد سحلي الديحاني   ٭

منى حمد فهد السعد   ٭
بدر علي محمد العتال   ٭

عزيزه ساير زويد الشمري   ٭
منال علي مطر الرشيدي   ٭

ارضية ناصر ردهان محمد   ٭
غنية برغش موازي حركان   ٭

يسرى قيس سلمان الدريعي   ٭
فهد عبيد محمد العجمي   ٭

خالدة عيسى عبداللطيف الرجيب   ٭
اقبال عبداهلل علي عبداهلل   ٭

حسن خليل عبدالرضا العلي   ٭
مايسة حمد عبداهلل الهديب   ٭

محمد علي حسن الشيخ   ٭
منى مبارك راشد الزيد   ٭

طالل عبدالكرمي سعود الشايجي   ٭
علي سليمان عبداهلل االمير   ٭
ورود فالح مبارك العازمي   ٭
منى سالم احمد الفودري   ٭

وئام احمد عبدالرزاق العبيد   ٭
هنادي احمد عبداهلل البقشي   ٭

نادية مبارك عيسى الوزان   ٭
معاذ محمد خالد التورة   ٭

عزيزة علي سليمان السليمان   ٭
ساجدة يوسف عبدالرحمن علي   ٭

باسمة حسن احمد الصايغ   ٭
سناء علي اسماعيل البدر   ٭

بدرية احمد محمد الكندري   ٭
قطمة كساب ثاني صايل الظفيري   ٭

احمد علي شامخ العنزي   ٭
زهرة جاسر عبداحملسن الشمري   ٭

بشرى عبداهلل محمد الصانع   ٭
فاضل احمد سلمان ماتقي   ٭

وليد احمد مطر سالم   ٭
شيخة صفوف عودة السعيدي   ٭

حنان سعود فهيد املرشاد   ٭
نورة مفلح خلف املطيري   ٭

ماجدة عبدالكرمي عبدالعزيز الشيحة   ٭
وفاء سعود احمد احلسن   ٭
حامد لفتة محمد الشمري   ٭

هناء نادر سردار علي   ٭
بدر عباس محمد هادي   ٭

دينا عبداهلل سالم العتيقي   ٭
نوال عواد عقال اجلوفي   ٭

امينة محمود احمد فالمرزي   ٭
رسمية محمد يحيى ناصر   ٭

منى خليفة جاسم الدوسري   ٭
اسماء حسني احمد حسني   ٭

جاسم ابراهيم جاسم الطرارورة   ٭
ظاهر حضيرم ظاهر العازمي   ٭

طارق اسماعيل سراب امير   ٭
يوسف عبدالرضا محمد الصائغ   ٭

خالد خضر مبارك الشمري   ٭
فاطمة مجول عبدالهادي العجمي   ٭

سعاد سعود شامان محمد   ٭
امل فاخر حسن النكاس   ٭

هناء منصور راشد القالف   ٭
نوير هادي عيد احلربي   ٭

فاطمة علي عبداللطيف املاص   ٭
عبير كاظم جواد العيسى   ٭

سميرة عبدالرحمن احمد محمد   ٭
امنة حمزة عباس القطان   ٭

منتهى عبدالعزيز عبداهلل املعتوق   ٭
انتصار علي عبداهلل بن فهد   ٭

امل عبدالرزاق عبداهلل املاص   ٭
سعاد فالح غمالس اخلرينج   ٭

بدرية عبدالرحمن محارب احملارب   ٭
احالم فهد العبدالعزيز الوهيب   ٭

سهير احمد علي الذيب   ٭
احالم فهد يوسف البالول   ٭

محمد حسني حسن الرشيدي   ٭
ابراهيم سلمان ابراهيم   ٭

فاضل محمد حسن عسكر   ٭
طالب حسني غلوم حسني   ٭

سالم فرج سالم السعد   ٭
حسني عبدالرضا غلوم عباس   ٭

حسني علي عبداهلل دشتي   ٭
جعفر جنف محمد جمشير   ٭

فهد حمزة عباس العلي   ٭
حسني محمد علي باقر   ٭

حسني احمد حسني رمضان   ٭
عباس حسني عباس بارون   ٭

حبيبة اسماعيل محمد اسماعيل   ٭
بدر حسني ناصر البلوشي   ٭

منى حسني نوري عطية   ٭
صفاء حمدعبدالهادي عيد   ٭

هند يوسف احمد جمال   ٭
احمد عبداحلسني احمد املشاري   ٭

صفاء عبدالنبي علي الزقاح   ٭
اسماء ابراهيم حسن احمد   ٭

منى عبداهلل احمد الكندري   ٭
فهد منور احلميدي وقيت الشمري   ٭

حياة عبيد شارع الظفيري   ٭
مشعل مطلق مترك العجمي   ٭

سارة نافع فالح العدواني   ٭
امل معتوق امان الفليج   ٭

خولة ماجد جابر العنزي   ٭
علي مختار محمد حسني   ٭

خديجة محمد جمشير جمشير   ٭
منيرة علي سلمان هويدي   ٭

وفاء نايف فرحان الظفيري   ٭
امال مساعد فالح العازمي   ٭

نفلة فالح عيشان الرشيدي   ٭
جعفر محمد مندني قمبر   ٭

موض����ي س����عود راج����ح العصف����ور    ٭
الهاجري

محمد عبدالرحمن راضي مكي سبتي   ٭

البحوة
اميرة عبدالعزيز حيدر القطان   ٭
محمد جبرين سعود العصيمي   ٭

ماجد حجي عبداهلل الفرحان   ٭
فاطمة فهد بشير خشيمان   ٭

دالل سالم محمد الهدية   ٭
قاسم محمد يوسف جرخي   ٭

فضيلة عبدالرضا علي غلوم   ٭
جمعة علي جمعة البلوشي   ٭

خالدة جاسم عبدالعزيز املير   ٭
وفاء عبداهلل احمد الذياب   ٭

شيخة عبداهلل محمد املانعي   ٭
بدر يحيى املرسي عبدالعزيز   ٭

صفر مختار صفر ميرزا   ٭
جعفر علي رجب حسن   ٭

عبدالغني علي عبداهلل البقشي   ٭
علي سالم علي ادريس   ٭

ناصر علي محمد الضاعن   ٭
عقيل محمد احمد مهنا   ٭

وليد احمد يوسف سلمان   ٭
حمزة عباس ابراهيم باقر   ٭

سعود رفاعي سعود املطيري   ٭
احمد حسن سلمان الرامزي   ٭
عيسى مجيد ابراهيم محمد   ٭

جناة عبدالعزيز علي احلشاش   ٭
هدى عبداهلل محمد اخلتالن   ٭

مانع سعد ابراهيم املانع   ٭
عبداحلميد محمد باشا محمد   ٭
سميرة محمد جوهر مفتاح   ٭

سهام حمد السهيل   ٭
وردة سعد خالد العازمي   ٭

سارة مبارك'مذكر الرشيدي   ٭
فوزية محمد ناصر العتيبي   ٭

نوال ناهي جبر الفضلي   ٭
نوال عبدالكرمي نعيم حربي   ٭
صيته خالد فيصل العجمي   ٭

هدى عبداهلل صالح بدو   ٭
رضية جاسم محمد االستاذ   ٭
فضيلة جابر رداد الفضلي   ٭
بدرية علي عيسى بوغيث   ٭

يعقوب يوسف خميس الربيع   ٭
فاطمة سعد عبدالرحمن شنيبر   ٭

عادلة احمد عبداهلل صالح   ٭
صالح جاسم محمد الزايد   ٭

صالح مجهول موازي عبداهلل   ٭
شعاع مرضي حمود السحيب   ٭

احالم يعقوب محمد فرس   ٭
سعود عبدالعزيز عباس القطان   ٭

اميرة عبداجلليل حسني احلسيني   ٭
منال محمد يوسف العبدالهادي   ٭

عبير محمد جاسم القناعي   ٭
خالدة فهد عبدالرحمن البارون   ٭

امل حمد محمد السنان   ٭
عواطف صالح سالم العازمي   ٭

بدرية دليم عباس العتيبي   ٭
شاهة فريج خلف العنزي   ٭

سوسن محمد عبداهلل ابوالهوس   ٭
موضي عبداهلل باني العدواني   ٭

عادل محمد حسني الفيلي   ٭
فاطمة علي حسني مسلم   ٭

هدى غنام عبيدان العنزي   ٭
هنادي حجي جاسم محمد   ٭
اقبال عبداهلل رومي الفهد   ٭

سعاد حبيب اسماعيل كرم   ٭
منال عبداللطيف موسى العومي   ٭

مرمي ابراهيم احمد الفيلكاوي   ٭
اميان عبدالعزيز ابراهيم الريس   ٭

عبير حبيب غلوم سوز علي   ٭
صديقة برويز عبدالشاه عبداهلل   ٭

ماجد علي عبداهلل العلي   ٭
ماجد هدل محيسن العنزي   ٭

اميان احمد عبداهلل التركيت   ٭
فاطمة مزبان راجي السعيدي   ٭

وئام محمدعبدالنبي مندني   ٭
خالدة محمد عبداهلل الكندري   ٭

احمدعبداهلل مطر عبداهلل   ٭
فايزة سليمان صالح الهويدي   ٭

سوسن عبداهلل مبارك الدليمي   ٭
سعاد سلطان فرحان مرزوق   ٭
عواطف مصطفى محمد طالب   ٭

يوسف شعبان محمد بهزاد   ٭
حنيفة كامل محمد عبداهلل   ٭

سعد خالد مزيد العنزي   ٭
عامر محمد عبداحلميد العماري   ٭
صالح مرزوق شيحان قرينيس   ٭

صالح عباس حسني ال عباس   ٭
ماجدة سالم خادم ابوقماشة   ٭
حبيب احمد محمد الكندري   ٭

حسني يعقوب يوسف املسلم   ٭
عواطف عباس عبداهلل جرخي   ٭

سعد سلطان سلمان املزعل   ٭
هند احمد جاسم احمد الشطي   ٭

شفاء فالح فهد املطيري   ٭
مرمي عبداهلل محسن العنزي   ٭

ياسمني جواد علي النجدي   ٭
سلوى داود عباس الصراف   ٭

منى محمد علي الرمضان   ٭
نادية احمد سالم اخلشان   ٭

جناة عبداهلل سلمان القالف   ٭
وسمية ثقل نهار العتيبي   ٭

منصور حسن جواد محمد   ٭
سهام ناصر محمد سعيد   ٭
منى محمد مال مانع املانع   ٭

امل عبدالوهاب سليمان احللبي   ٭
فضيلة محمد علي علي بهبهباني   ٭

امال هالل دويان الشمري   ٭
عاطفة عباس علي بوصفر   ٭

عبداهلل حنيتم عبداهلل العازمي   ٭
عبداجلادر بدر نادر كرم   ٭

نهاد محمد عبداهلل الصيبعي   ٭
لطيفة صالح حمد الدويخ   ٭

رمي ناشي سعد العجمي   ٭
منى محمود حسن عباس   ٭

وليد عبداهلل ابراهيم التميمي   ٭
مصطفى محمد محمد احلرز   ٭

احمد جاسم محمد اخلنفر   ٭
بدور حسني علي سفر   ٭

نادية محمدابراهيم احلاي   ٭
نادية تركي الفي املطيري   ٭

سعاد جاسم عبداهلل الدمخي   ٭
ليلى خنياب فرحان السالم   ٭

تهاني عبداهلل عبداللطيف النجدي   ٭
سناء محبوب مجبل السكران   ٭

ابراهيم عبداحملسن ابراهيم اخلميس   ٭
نورة فالح بحيران الصانع   ٭
منى عايض عوض الشنفا   ٭
حنان عبداهلل علي املواش   ٭

نوال عبداهلل حمود الرشيد   ٭
نورية فهد صالح الفهيد   ٭

يسري ياسني محمد احلواج   ٭
ذكريات فيصل فهد املنصور   ٭
ليلى محمد حسن اشكناني   ٭

انتصار عبداحملسن جاسم احلريبي   ٭
نادية عبدالعزيز خلف البيشي   ٭
نازك عبدالعزيز محمد السريع   ٭

راشد سعد راشد البدي   ٭
فاطمة جديعان علي العنزي   ٭
اقبال سليمان محمد الدريب   ٭

اقبال عبدالهادي عباس علي كنعان   ٭
ماجد مرزوق عيد السالم   ٭

جاسم عبداهلل سلطان الرميان   ٭

محمد سلمان عبدالنبي العريعر   ٭
فوزية عباس غلوم حسن   ٭

باسمة عبدالرحمن حمد الفالح   ٭
ذياب ضاحي مبارك الفضلي   ٭

سلوى عبدالعزيز علي حمزة   ٭
منى عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي   ٭

مرزوقة مقعد علي العتيبي   ٭
باسم عبداحلميد صالح فرس   ٭

فاطمة عباس عبداهلل محمد   ٭
صادق يوسف عبداهلل الباذر   ٭

غنيمة عبداهلل حمد اخلالد   ٭
نورة طعمة مطر الشمري   ٭

نادية عباس جابر امير   ٭
بدر جعفر يوسف الشيبة   ٭

مديحة علي جاسم املسباح   ٭
خالدحسن علي البحراني   ٭
جابر احمد مختار خضير   ٭

اميان عبداللطيف عبداهلل السيف   ٭
مناهل هالل خلف العطوان   ٭

باسمة عبداهلل طامي احلبيليص   ٭
جميلة غالب بركات املطيري   ٭

رومية ادبيان سليمان املطيري   ٭
زهراء حسن فتح اهلل رضا   ٭

حنان يوسف حسن بوناشي   ٭
ياسمني هاشم محمد التراكمة   ٭
نفيسة احمد مراد عبدالرضا   ٭

زمزم شليويح حسني العصيمي   ٭
هدى فهد سعد السدحان   ٭

يعقوب محمد حسن الصميط   ٭
فؤاد فهد غامن ابراهيم الفيلكاوي   ٭

علي مطلق سالم بن مطلق   ٭
احمد عبداللطيف فرحان الدوخي   ٭

ابراهيم فتح اهلل علي الكندري   ٭
خالد حسن محمد البلوشي   ٭
احمد جاسم محمد املنيس   ٭

انتصار ابراهيم عبداهلل الطراروة   ٭
اقبال ابراهيم محمد اخلارجي   ٭

سعد محيبس فهد العنزي   ٭
سوسن علي حسني الروغاني   ٭

نوير محمد علي غصن احليان   ٭
امل فالح حزام الهاجري   ٭
وداد حمد سعد احلقان   ٭

خالد اسماعيل ابراهيم االنصاري   ٭
سارة خليفة محمد اجلالهمة   ٭

فرج مبارك حسني العجمي   ٭
علي عبداملجيد حسني شعبان   ٭

سهام ثويني دهش الفضلي   ٭
عزيزة يوسف قمبر جعفر   ٭

هنادي محمد طواري الطواري   ٭
زينب سليمان محسن املوسوي   ٭

نوال حسني عبدالرضا دشتي   ٭
ليلى حمزة قمبر علي   ٭

خالد خليفة مبارك مجيبل   ٭
سليمان غزاي سليمان احلربي   ٭

هيا خالد سعود العنزي   ٭
حسنة مبارك محمد العجمي   ٭

ميادة عبدالرحمن زامل   ٭
عارف صالح احمد ملك   ٭

جمال ناصر محمد الزايد   ٭
جاسم عبدالهادي حسني اظبية   ٭

حميد مهدي صالح احلمد   ٭
محمد حسني احمد الشمالي   ٭
هاشم محمد احمد املوسوي   ٭

صادق حبيب سيد شبر عباس   ٭
اسماء محبوب مجبل السكران   ٭

اميان مبارك تركي التركي   ٭
خيرية عبدالكرمي ذياب زنكوي   ٭
شيخة غنيمان محمد الظفيري   ٭

ناصر مبارك ناصر اجلطيلي   ٭
موضي حمد حشر العنزي   ٭

هدى سعد محمد السعد   ٭
سهيلة شعبان حاجي غضنفري   ٭

باسمة سلمان عيسى عيسى   ٭
خالدة محمد عبداهلل الكندري   ٭

صفاء حميد علي التحو   ٭
لطيفة علي عبداهلل اجلديع   ٭

حنان راشد عيسى املطر   ٭
سعادعيسى شهاب احلداد   ٭

انيسة علي خلف كرم   ٭
عبدالرحمن مجبل محمد العصيمي   ٭

راشد طليحان سمار املطيري   ٭
منى جاسم محمد اخلشتي   ٭

ميسون صالح عبدالرحمن الفارس   ٭
سوزان سلطان حمد السالم   ٭

امل هاشم سيد رجب الرفاعي   ٭
فاطمة جديع مشوط العجمي   ٭

تهاني حمد حمد السعيد   ٭
فجر فالح حسني الضبيب   ٭

خولة محمد عبداحملسن املياس   ٭
سلوى عيسى علي االستاذ   ٭

باسمة سليمان محمد الصقعبي   ٭
منى بطي مطر الشمري   ٭

فاطمة شبيب ناصر الرشيدي   ٭
جهيد محمد فالح العتيبي   ٭

ليلي زحزيح رمضان العنزي   ٭
امنة ابراهيم حسني ابراهيم   ٭

عفاف عيسى عبدالكرمي شموه   ٭
علي عبداالمير سلطان البالم   ٭
ابراهيم تركي ابراهيم الوزان   ٭

احمد بدر رمضان حسني   ٭
خديجة حسني عبدالرضا دشتي   ٭

جميلة مبارك مطر احلصم   ٭
سيف محمد مطلق العتيبي   ٭

سمية خالد فهد املذن   ٭
امل محمد فهد العجمي   ٭
هاجر محمد احمد علي   ٭

سعاد عبداهلل عبدالعزيز املنيع   ٭
شيخة عبداهلل داثان العتيبي   ٭
انتصار سعيد محمود بعركي   ٭

عيسى حسني علي العميري   ٭
فضة متلع نايف القحطاني   ٭
فاطمة غازي عامر احلربي   ٭

ضياء فهد فريج الفريج   ٭
علي عامر نوري خير اهلل   ٭
حسني علي احمد ابراهيم   ٭
سهيلة علي خزعل كمال   ٭
بدر خلف حسني محمد   ٭

عبداهلل حسني عاشور القالف   ٭
علي حسن حسني حسن   ٭

عهود جاسم عبدالكرمي السعيدي   ٭
محمد احمد صالح االنصاري   ٭

عبدالعزيز حسني عاشور القالف   ٭
امنة مسلط محسن العتيبي   ٭

انسام محمود عبداهلل االنصاري   ٭
السكوت دويح وقيان الشمري   ٭
سلمى صالل خشان الصوينع   ٭

التعليم الثانوي ـ األولى
علي محمد حاجية محسني   ٭

محمود سيد عيسى املوسوي   ٭
طالب علي حسني الشاهني   ٭

بدرية محمد عبدالكرمي العيسى   ٭
خيال محمود محمد ابراهيم   ٭

بدر محمود لفته بارون   ٭
وليد عبداهلل مسعود املسعود   ٭
عبدالصمد عبداهلل تقي مظفر   ٭

عواطف عيد حمد املزرم   ٭
علي عبداهلل علي العليان   ٭
سالم محمود علي حسني   ٭

انتص����ار عبداللطي����ف عبدالرحم����ن    ٭

نادية عبداحلميد جاسم بن حيدر   ٭
منيرة ناصر سعيد الدوسري   ٭
نورة محمد سعدون الكريش   ٭

بدرية سعد فهيد فراج   ٭
وفاء عبدالرحمن حسني تقي   ٭

هنادي فهد عبداهلل الثليت   ٭
نداء علي عبداللطيف الدوسري   ٭

شيمة سعد عايد املطيري   ٭
امل دخيل محمد الدخيل   ٭

فارس تركي عطوان العنزي   ٭
علي عيسى سعيد املذن   ٭

محمد باجيه جزاع الشمري   ٭
علي شمالن عيسى جناع   ٭
مبارك علي خضر العنزي   ٭

لطيفة مهنا عيسى العدواني   ٭
سامية فهد عبدالرحمن اجلسار   ٭

حكمة محمد محمد القحطاني   ٭
خالد ابراهيم محمد االنصاري   ٭

منى تركي سليمان الشمري   ٭
نورية علي محمد حجرف العقيل   ٭

وفاء عبداهلل دخيل العوض   ٭
عبدالرحم����ن  عبدالعزي����ز  غنيم����ة    ٭

السليطني
فيصل عبداهلل ابراهيم القليش   ٭

سهى ناصر عثمان العثمان   ٭
امل فيصل نصار بالم   ٭

سارة نادر شيتان العجمي   ٭
الطاف جاسم جاسب القالف   ٭

نورة منيف عمر العتيبي   ٭
سناء جاسم محمد عيسى   ٭

خلفة حمود مسلم العنزي   ٭
لطيفة عبدالرحمن بركات الشمري   ٭

شيخة محمد زيد العدواني   ٭
سارة فهد فهيد الدوسري   ٭

هدى خالد فحيمان اخلرينج   ٭
سهام جابر صبر الشمري   ٭

نورة عويض ملفي املطيري   ٭
خزنة تركي الفي املطيري   ٭
رشا جاسم مبارك الشطي   ٭

شريفة دغيم فياض الشمري   ٭
وسمية صالح محمد العنزي   ٭

نورة مجبل خلف اخليوطي احلربي   ٭
عائشة البيد ماجد العنزي   ٭

موضي سميان شرعان دغيمان   ٭
سعاد مطر مضحي اخلشاب   ٭

فاطمة علي يوسف العمر   ٭
رويضة كنعان ماجد املطيري   ٭

تهاني جاسم محمد سالم   ٭
غنيمة احمد اكبر البهبهاني   ٭

بيضاء مبارك مذكر الرشيدي   ٭

التعليم المتوسط ـ األولى
خالد فالح مثقال الشراكي   ٭

فاضل محمد جاسم ماجكي   ٭
محمود عبداهلل غلوم جمال   ٭
يوسف احمد صفر اشكناني   ٭
غزاي عبداهلل تركي العنزي   ٭

عبداملجيد عبداحلميد عبدالكرمي فرج   ٭
صالح يوسف صالح النهام   ٭

عبدالهادي علي عبدالهادي محمد   ٭
منال يوسف محمد املنصور   ٭

زيد احمد زيد الطيار   ٭
نورة ناصر مسفر محمد الزعبي   ٭

حمدية جاسم محمد البراك   ٭
وضحة كرمي فاضل املطوطح   ٭

آسيا سند عيسى املطر   ٭
عائشة عبدالرحمن عبداهلل اليوسف   ٭

سوسن سلمان محمد االنصاري   ٭
عائشة علي عباس احلساوي   ٭

امل محمد عبداهلل النامي   ٭
فرحان فهاد هندي العنزي   ٭

امان����ي عبدالرحمن نص����ر اهلل النصر    ٭
اهلل

محمد احمد محمود الكندري   ٭
رومية عجيل مطر الضفيري   ٭
وضحة فهاد مطلق العازمي   ٭

احمد عبداهلل عيسى العمران   ٭
احمد حسني راضي املزيد   ٭

حامد محمد جاسم علي   ٭
محمد صالح احمد خريبط   ٭
عادل احمد حسني القطان   ٭

هدى ابراهيم عبداهلل السعد   ٭
علي مصطفى محمد احمد   ٭

مرمي نافل عواد الدويلة   ٭
اميرة علي حسني اخلالدي   ٭
فوزية احمد حسن عباس   ٭

فايزة محمد عبدالرحمن املنيفي   ٭
بدرية ذايب غازي العتيبي   ٭
فهد ناصر معكام العجمي   ٭

سناء نايف عصام العجمي   ٭
هاني محمد عبداهلل اجلعفر   ٭

فائزة احمد حسن العنزي   ٭
عبداهلل حسن جاسم الفارس   ٭

عتيق خلف فنيسان الضفيري   ٭
عبداهلل علي صالح القطان   ٭

بدر ناصر محمد اجلفيرة   ٭
سالم محمود مطر العنزي   ٭

طالب احمد عبداحلسني بهبهاني   ٭
مزنة ناصر محمد احلياني   ٭
محمد جواد احمد احلاضر   ٭

غزيل محمد غصن العجمي   ٭
عبداجلليل محمد حسن عبدال   ٭

جازا فهيد فريج الهاجري   ٭
جنيب صالح ابراهيم العلي   ٭
طالل فاضل جسار احلطاب   ٭

سلوى حيدر علي احمد   ٭
احمد عبداهلل جنم الشطي   ٭

داود سليمان عبدالعزيز العصفور   ٭
انتصار جاسم مسباح املسباح   ٭

امنة عبداهلل سالم سلطان   ٭
زهرة موسى حسن اخلياط   ٭
فاتن ياسني صالح احلربي   ٭

نادية راشد عبداهلل العربيد   ٭
موضي محمد عباد العدواني   ٭

وليد خالد عبدالعزيز اخلرجي   ٭
هيفاء هاشم سيد يعقوب الرفاعي   ٭

ناهد صالح عبداهلل العتال   ٭
نورة محمد سند املطيري   ٭

فاطمة معاند محمد العنزي   ٭
كرمية ماطر عفاش العنزي   ٭

امل بدر ناصر الدويلة   ٭
زبيدة عبدالقادر عيسى محمد   ٭
هشام حسن عبداهلل املزيدي   ٭

حمد فهد براك اخلميس   ٭
هدى عبداهلل عبداهلل بوزيد   ٭
سعود عوض سالم املطيري   ٭

جنيبة راشد عبداحملسن احلماد   ٭
سلوى عبدالكرمي حسني محمد   ٭
صاحلة فارس كشاش العنزي   ٭

منى ابراهيم محمد الشطي   ٭
فاطمة عبداللطيف فريج الكوح   ٭

عبدالهادي يوسف عبداهلل الباذر   ٭
انور جاسم محمد الكوت   ٭

محمود مصطفى ابراهيم السلمان   ٭
نبيل محمد حسني انكي   ٭

نعيمة شخير عبداهلل العنزي   ٭
اسامة احمدعبداحملسن الصالح   ٭

شريفة ابل خليل الشطي   ٭
احمد محمد عبداهلل اشكناني   ٭
منى يوسف عبداهلل الهولي   ٭
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خلده حمدان مفرح الشمري   ٭

اميان عبدالرضا جاسم احلداد   ٭
رشا علي محمد املهنا   ٭

حمود سعد زنيفر العازمي   ٭
سارة غايب تركي العصيمي   ٭

حميده شهوار محمد البلوشي   ٭
امل مصلط نهار العتيبي   ٭

نوف عبداهلل خالد الهاجري   ٭
عائشة سعد شمس املطيري   ٭
العنود مبارك عيد العازمي   ٭
فاطمة حمزة عباس الصفار   ٭

عذاري نهار طميش السعيدي   ٭
شمايل سعد فهد النبهان   ٭

بشرى علي عبداهلل أشكناني   ٭
دالل عبداهلل سعود السعيدي   ٭

عالية حامد تركي الشمري   ٭
سهام محمود محمد بورسلي   ٭

تهاني علي عبداهلل مانع   ٭
عائشة مطلق علي النصافي   ٭
رمي محمد سعد املعوشرجي   ٭

هدية فايز قاطع العنزي   ٭
آمنة عيد محمد العنزي   ٭

مها ياسني سليمان صالح   ٭
أمينة داوى راشد الفضلي   ٭

مرزوقه مرشد مدغم العازمي   ٭
منال سليمان عبدالرزاق احلامت   ٭

عزيزة مرزوق محمد العازمي   ٭
منيرة خالد حسني رمضان   ٭

حصة مطلق مرزوق املطيري   ٭
دنيا محمود محمد محمود   ٭

موضي عياد شليويح الضفيري   ٭
جيهان فالح لعيبان الشمري   ٭
الشقحه محسن حمد املخيال   ٭

خولة علي جمعة راشد   ٭
منيرة فالح تنى الدوسري   ٭
حصة محمد فالح املطيري   ٭

عائشة حمود محمد العازمي   ٭
بدور ماطر نهابه الظفيري   ٭
تهاني علي خلف السعدي   ٭
تهاني فهد سالم الشريده   ٭

مزنه محمد ابراهيم العجمي   ٭
منيفه حداد جليل السعيدي   ٭

منيرة عبدالرحمن مصلح العتيبي   ٭
فاطمة فالح عبيد العازمي   ٭

نورة سعود ثواب الرويجح   ٭
جميلة عامر دويحان الرشيدي   ٭

جوهرة سعود فهد العجمي   ٭
لطيفة محمد صنت املطيري   ٭

عبير حزام جهاد العنزي   ٭
اسمهان ابراهيم عبداحملسن العنزي   ٭

خزنه مخلف فهيد العازمي   ٭
عواط����ف جاس����م محم����د الغضوري    ٭

العنزي
رغد محمد رضا سيد الزلزلة   ٭

مراحب ملفي ناصر مرشد   ٭
ابتسام محمد عودة القحطاني   ٭

مرمي غلوم محمد كندري   ٭
تهاني عايض علي سلطان   ٭

منى حسن عايد الفضلي   ٭
سمية احمد عباس العجمي   ٭
عذاري راشد حمود املجرب   ٭

بدرية مجبل جميعان احلربي   ٭
أنوار ابراهيم جاسم القطان   ٭

منيرة طلق سعد العازمي   ٭
سامية محياء دالج العيباني   ٭
تهاني عبداهلل جهف الصانع   ٭

حصة خليل احمد الناجم   ٭
اسماء متعب ارميح املطيري   ٭

مي مبارك سالم سليم   ٭
نورة مبارك سعد مسعد   ٭

لطيفة نواف ملبس دهش   ٭
جوهرة مانع رباح راشد   ٭
سالم عواد دخني العنزي   ٭

نوفا ابراهيم سعيد العنزي   ٭
رمي محمد فالح العجمي   ٭

فوزية محمد هزاع السبيعي   ٭
خلود سالم جاسم الشمري   ٭

مراحب مبارك خالد الرشيدي   ٭
فوزية قبالن عبداهلل العازمي   ٭
مشاري محمد ثواب املطوطح   ٭

مها عوض عبداهلل الهندال   ٭
وسمية سعود رحيم السعيد   ٭
شيخه فالح صالح العازمي   ٭

جواهر غربي عبداهلل العفاسي   ٭
فوزية حسن عبداحملسن غصاب   ٭

نوف مبخوت حمد هادي   ٭
منيرة عبداهلل سعد املطيري   ٭
أمينة محمود جاسم احلسن   ٭
أماني علي طاهر الفيلكاوي   ٭

ابتسام صالح سعيد العتيبي   ٭
فاطمة حمدان علي فجحان   ٭

مشاعل سلطان عبداهلل الديحاني   ٭
رمي سعود فالح السحيب   ٭

حنان جاسم غلوم عاشور   ٭
حصة عبداهلل رفاع احلربي   ٭

عنود طويل رخيص العنزي   ٭
سارة راشد هادي العجمي   ٭

أمينة ديحان قصاب نفجان   ٭
فاطمة فرحي وراد مرزوق   ٭
عاتقه حسني عادن العنزي   ٭
خلود علي وبران سيحان   ٭

زينب نعمه سمير الشمري   ٭
صفية فريدون علي رستم   ٭

حنان عبدالعزيز عباس العنزي   ٭
هديل سعود فهاد جحدل   ٭

مرمي ضحوي راضي العنزي   ٭
غدير جواد عبداهلل جابر   ٭

بشاير مسلم فهد املويزري   ٭
منال سعد حسني املبخوت   ٭
اميرة محمد حمد الهاجري   ٭

مرمي عبدالرضا قمبر محمد   ٭
رمي مبارك فهيد العازمي   ٭

مها محمد فيحان العتيبي   ٭
فايزة تركي وقاف العنزي   ٭

نواف عبداهلل مازن العتيبي   ٭
اميان سعد سعود العتيبي   ٭

منى سعود زبن اللميع   ٭
خلود ثامر عرفج اخلالدي   ٭

سلوى محسن عشوان دواس   ٭
أمل شينان سعد الدوسري   ٭

أنوار محمد علي الصواغ   ٭
مشاعل ناصر هادي الهاجري   ٭
أمل حسني عبداهلل احمليسن   ٭

منال ثامر عبيد العازمي   ٭
مرمي ثروي هادي حافظ   ٭
منى زيد مطلق اخلالدي   ٭

فاطمة قاعد عايش العتيبي   ٭
بان مهدي علي العجمي   ٭

غادة علي ابراهيم حسني   ٭
لطيفة عبداهلل صياح املطيري   ٭

ضحى قاسم احمد احلداد   ٭
منيرة سعود عبداهلل العرفان   ٭

وفاء طالب محمد الكندري   ٭
فخرية شامخ فالح الرشيدي   ٭

منال علي حسن الشطي   ٭
هدى عبداهلل سعد السعد   ٭

مهات فهد نفل الشمري   ٭
أنفال بدر عبداهلل العنزي   ٭
دميا غازي علي البلوشي   ٭

سارة عامر فيصل العجمي   ٭
اجلازي محمد بهيدل الشمري   ٭

نوف ملفي زايد الديحاني   ٭
وضحة فالح مطلق السبيعي   ٭
اسماء محمود علي الكندري   ٭
شمعة بجاد مشهور طعيس   ٭

معالي إبراهيم جار اهلل الفريح   ٭
انعام صبر فيصل الهندال   ٭

حنان عبدالرحمن عبداهلل الكندري   ٭
هاجر عبداهلل قبالن مجبل   ٭

منتهى سرحان ذياب الهندال   ٭
آمنة عبداهلل صباح الفضلي   ٭

غنيمة رشدان فالح حطاب   ٭
انفال محمد أحمد الناصر   ٭

امينة علي عبداهلل العيبان   ٭
ابرار عمر مشاري النعيمي   ٭

دالل طويرش حمير الشمري   ٭
مرمي علي حسن البحراني   ٭

وضحة سريع سعد الهاجري   ٭
عبير محمد حامد العازمي   ٭

وسمية شطيط عايد العنزي   ٭
وفاء عبداحلميد عبدالرحمن اليوسف   ٭

غدير جمعان حمد املرزوق   ٭
سناء فهد فهد امللهوف   ٭

بشاير فهد محمد العيسى   ٭
اسراء علي محمد العصفور   ٭

امل سفاح كايد مانع   ٭
منى محمد سعد الرشيدي   ٭

عجيلة مطلق رغيان احلسيني   ٭
امل سعد نايف الشمري   ٭

فوزية عبدالرحمن أحمد علي   ٭
أمينة جنم مشاري الشمري   ٭
خزنة عمر مرزوق العنزي   ٭

موضي عبداهلل مرزوق العازمي   ٭
سميحة خليفة سالم العازمي   ٭

مرمي سعود علي الصويلح   ٭
وضحة شاجع فهيدالعجمي   ٭

حنان شاكر مطر العنزي   ٭
عايدة صغير سالم اجلميلي   ٭

حوري����ة الس����يد عمران الس����يد أحمد    ٭
املوسوي

وسمية عبداهلل علي العجمي   ٭
حمدة فراج دخيل الشمري   ٭

سوسن مختار حسني كابلي   ٭
علياء سليمان نزال العنزي   ٭

هند  مرضي حمود السحيب   ٭
رومية يعقوب يوسف الشمروخ   ٭

حصة حمود عبدالكرمي التويجري   ٭
وضحة محمد سعد العجمي   ٭

عبالء مرزوق راضي العازمي   ٭
نادية جابر حجي محمد   ٭

معصومة محمد جعفر ابراهيم   ٭
حنان احلميدي سعود احلريجي   ٭

حصة محمد ناصر العازمي   ٭
عائشة فالح عبيد الصواغ   ٭
سالم كعيران علي الدملاني   ٭

سلوى عبدالرحمن جريو الشمري   ٭
لطيفة علي نشمي الضفيري   ٭

حنان عوض لفته صالح املطيري   ٭
نورية علي سويد املطيري   ٭
بنه غايب مرضي العازمي   ٭
نادية مسلم بداح املطيري   ٭

فاطمة مطلق حرفان السهلي   ٭
سكوت مناحي مطلق هادي   ٭
بدرية فهد محمد الدوسري   ٭

عزيزة صفوق شوردي العنزي   ٭
وف����اء ضح����وي مضح����ي البصم����ان    ٭

الرشيدي
ميثه فهيد دمشق العجمي   ٭
تهاني خالد عبداهلل حسن   ٭

ابتسام عبداهلل يحيى القحطاني   ٭
شعاع نايف حماد الشمري   ٭
نورة عبيد حمدان العتيبي   ٭

ذبله مدعج بتال املطيري   ٭
سعود محمد محسن العنزي   ٭
حصة مبارك عبيد العتيبي   ٭

فاطمة ابراهيم مبارك العجمي   ٭
حصة سعود شامان محمد   ٭

أميرة عبدالرحمن رشدان املطيري   ٭
خزنه سالم مطلق صعفاك العازمي   ٭

هدية دهام دغيم الرشيدي   ٭
العنود محسن مرزوق املطيري   ٭

سعاد سعود مسعد املطيري   ٭
مشاعل عبداهلل خالد املطيري   ٭
فاطمة سيف سحيم العجمي   ٭

هناء مقعد طريف العتيبي   ٭
منيرة محمد هزاع املطيري   ٭
نادية سالم محمد القريشي   ٭
عزوه مشعل علي املطيري   ٭

نفله الفي جاعد املطيري   ٭
اسماء محمد حمد الشلحاط   ٭

مرمي غالب غضيان الرحيلي   ٭
فيصل ظاهر حمود الشمري   ٭

عهود حمد عبداللطيف احلبشي   ٭
متاضر فوزي عبدالرحمن الرويح   ٭

احمد مبارك عجيمي اخلزمي   ٭
سارا محمد دحام العنزي   ٭

ألطاف خالد ضاوي العتيبي   ٭
حسنه فهد جديع فيله الرشيدي   ٭

موضي هذال رقدان املطيري   ٭
امل علي عبداهلل املقصيد   ٭

سلمى عبداهلل سالم العجمي   ٭
نوير عايد عويس السبيعي   ٭
عفاف راضي مجبل العازمي   ٭

سعاد عويد عودة العنزي   ٭
سماح خلف سلطان بشير   ٭

لطيفة دخيل حسني العنزي   ٭
هادي مشعان سعد القحطاني   ٭

منيفه سماح غزاي املطيري   ٭
خلود يعقوب شمالن عيسى جناع   ٭

ميثاق سليمان عبداهلل احلبيب   ٭
شريفة محمد ابراهيم الهالل   ٭

عمشا معيش عايض العتيبي   ٭
علي محمد فهيد السبيعي   ٭

امل محمد جاسم املطر   ٭
حصة ناصر زيد العتيبي   ٭

جيهان جاسم عبداهلل الليفان   ٭
جيهان شاهني يعقوب الفيلكاوي   ٭

منيرة نادر محمد العجمي   ٭
وسمية مطلق فالح العجمي   ٭

مرمي عبداهلل عوض الرشيدي   ٭
فاطمة عبداهلل شجاع العدواني   ٭

مشاعل ابراهيم علي بوزبر   ٭
سارة فهد محسن العجمي   ٭

فاطمة منير فاصل القحطاني   ٭
هند فهد فهاد امللهوف   ٭

مشاعل نايف عواض الديحاني   ٭
نورة غشيم راشد املطيري   ٭

باقر حبيب محمد كمال   ٭
عذاري مطلق غزاي العتيبي   ٭

نوال نور زويد املطيري   ٭
جواهر فهد ماجد الدوسري   ٭
عمشه حسن محمد العجمي   ٭
لطيفة عايد ضاوي سلمان   ٭

حمد فايز حمد الهاجري   ٭
نوير ناصر عامر العجمي   ٭

خديجة معني عواض الرشيدي   ٭
بدرية الفي مترك الديحاني   ٭

امل حسني زيد الدريع   ٭
فطيم حمود شارع الظفيري   ٭
دالل مبارك عايض الهبيده   ٭

خلود احمد علي اسنان   ٭
هناء احمد حمد الزمامي   ٭

مها سرحان مباكر العتيبي   ٭
هند مقامس راشد اخلالدي   ٭

رجاء عبداملجيد كاظم العوضي   ٭
سارة عبدالرحمن مبارك احليدر   ٭

محمد علي محمد اخلرس   ٭
مساعد مطلق جمعان بوسمرى   ٭

انوار ناصر مبارك املطيري   ٭
نشمية مناور صاطي العارضي   ٭

علي أسعد محمد خريبط   ٭
حصة فرحان عواد العنزي   ٭

ف����الح هاي����ف عب����ود نق����ا الس����ويط    ٭
الضفيري

مرامي سفر معرفي معرفي   ٭
افراح شريدة مفرج الديحاني   ٭

مها سعيد عواد العتيبي   ٭
موضي خالد محمد  الفهد   ٭
طالل حسن راضي سبتي   ٭

أبرار سليمان عبداللطيف اجلابر   ٭
ليلى حسن محمد قمبر   ٭

سعاد عبدالرزاق يوسف جرخي   ٭
ساملة وسمي سالم العازمي   ٭
حصة هليل غازي العتيبي   ٭
جناة مبارك حمود العنزي   ٭
عشقة مظهر راكان باذراع   ٭

سلمى مرزوق سعد العازمي   ٭
عايشة غالي فالح الصليلي   ٭

زينب سالم عيد الشمري   ٭
سعاد متعب علوش عوض   ٭
فاطمة سعد زاهي املطيري   ٭

رفعة مصبح مبارك العازمي   ٭
مرمي محمد عبدالهادي الشالحي   ٭

شروق بدر ناصر الزايد   ٭
شفاء حسن مبارك الشمري   ٭
حنان محمد عايض اجلسار   ٭

منيرة سعد ظمن الصواغ العازمي   ٭
منى عبداحملسن حشان العجمي   ٭

إميان خليل إبراهيم الراشد   ٭
نوير مبارك حسني حمد   ٭

منى عبداحملسن حميدي الوطري   ٭
هيا راشد سحيم العجمي   ٭
مزنة مطلق سعد العازمي   ٭

دمثة عبداهلل عسكر العجمي   ٭
نورة عبداهلل مفلح العازمي   ٭

سارة حمود زقم الشمري   ٭
خلود ناهي سعيد العالطي   ٭

مشاعل سعد ثواب املطوطح   ٭
سعده عيد حصيني العنزي   ٭
فوزية محمد مسفر احليان   ٭

عبير نخيالن سالم املطيري   ٭
بدرية محمد صالح العازمي   ٭
فاطمة مطر مسلم الرشيدي   ٭
هناء عبيد مجبل الرشيدي   ٭

ابتسام محمد عبداللطيف النسيم   ٭
حصة محمد محيميد العتيبي   ٭

هدى عبيد مبروك الديحاني   ٭
غنيمة سعد حمد احلميدي   ٭
خزنة غريب غالب املطيري   ٭

مشاعل سمران مطلق العازمي   ٭
هند ندا محمد العنزي   ٭

هدى دخيل عبداهلل الشمري   ٭
جواهر مروح شاهر الضفيري   ٭

هاجر عيد عوض بطي الرشيدي   ٭
بشاير محمد عبدالعزيز الصقعبي   ٭
هدى عبداحلميد عبداخلالق محمد   ٭

صيتة سلمان مطني اخلالدي   ٭
شيمة سعود دغيم العازمي   ٭
هدوى فالح سالم العازمي   ٭

منال سنافي نصار الشمري   ٭
سعاد فالح عيد العازمي   ٭

جميلة ثايب عبداهلل املطيري   ٭
دالل سعد حمد احلميدي   ٭

هدى عبدالعزيز فدعم حسني   ٭
عفرة هاظل برجس العتيبي   ٭

شذى طالل فريح محيسن   ٭
ترفة غصاب عجرش الفضلي   ٭

شيمة حشاش شطي الظفيري   ٭
أمال عويد فزع الشمري   ٭

نورة عبدالهادي محمد العبيدي   ٭
فاطمة عيد خليفة الشمري   ٭
أمنة حمدي محمد احلربي   ٭
فاطمة رحيل مزيد العنزي   ٭

وضحة شبيب جريبيع العتيبي   ٭
مها عبداهلل حمد زوير   ٭

سارة عبداهلل إبراهيم العتيبي   ٭
فضة حشر جزاع املطيري   ٭

أمل عباس محمد علي   ٭
عذاري محمد ظافر القحطاني   ٭
فاطمة عتيق سلطان العنزي   ٭

دالل خلف راشد اخلتالن   ٭
نوف مسلط ربيج العتيبي   ٭

ناهد فيصل عبدالعزيز الشيحة   ٭
قوت صالح سالم الشمري   ٭
آمال غازي ناصر العتيبي   ٭

غالية نايف سملول املطيري   ٭
عبير راشد فرحان العازمي   ٭
نورة مبارك محسن مجازي   ٭

مها صقر قرنفل اخلالدي   ٭
أمل فواز راشد العنزي   ٭

منى عبداهلل عايض املليحان   ٭
إميان إبراهيم عبدالوهاب البناي   ٭

أمل حربي محزم املطيري   ٭
أسماء عوض حمدان الهلفي   ٭

خديجة هادي سفاح الرشيدي   ٭
هدى عبداهلل عماش املطيري   ٭

شومي صنيتان مناور العتيبي   ٭
مطيرة فالح طليحان الشمري   ٭

نايفة غازي نومان احلربي   ٭
اماني غربي صعفك العنزي   ٭

أماني فالح مفلح السبيت   ٭
أمل خالد ناصر احلربان   ٭

سميرة سعد نوار العتيبي   ٭
سوسن صالح خالد اجلاسر   ٭
حليمة خليف شطي العنزي   ٭

وضحة جديع مشوط العجمي   ٭
مها نزال عبيد شبيب   ٭

منيرة ناصر سالم العجمي   ٭
هيام عباس عيسى الظفيري   ٭

مي فالح مطلق فجري   ٭
شروق أحمد عبداهلل احلداد   ٭

نوال غزاي عبداهلل الرشيدي   ٭
أمل عبداهلل حسن الكندري   ٭
عبير سعيد دغيم املطيري   ٭

سارة مشخص خلف املطيري   ٭
رشا محمد جاسم العتيبي   ٭

إميان يوسف عبداحلميد األثري   ٭
أفراح خلف جوالن بندر   ٭

عائشة حمد محمد احلربي   ٭
غدير ارحمة عبداهلل ارحمة   ٭

افراح عايض عوض الديحاني   ٭
شيخة أحمد محمد الكندري   ٭
مشعا دواس مانع العجمي   ٭

باسمة ناصر ربدي السعيدي   ٭
حنان جمعان عواد عنيزان   ٭

عذاري مرزوق مانع العجمي   ٭
مرمي شارع دليميك العازمي   ٭
وضحا ناصر حميدي ريكان   ٭

حذام بدر محمد العتال   ٭
عبير محمد ثواب املطوطح   ٭
نورة شجاع فالح العتيبي   ٭
خلود ماجد جابر العنزي   ٭
نوير سعد محسن زبيل   ٭

مشاعل مطلق عبدالكرمي املطيري   ٭
سارة غالب سليمان العتيبي   ٭

تهاني فالح جاسر العازمي   ٭
بدور زحزيح رمضان العنزي   ٭

اميان مرتضى سيد هاشم سيد عيسى   ٭
طفلة سالم راشد العجمي   ٭

هدى محمد عبدالغني عبدالكرمي   ٭
عبير فرحان جابر العنزي   ٭

رباب يعقوب طالب حسني التركماني   ٭
تغريد عبداهلل عبداالله عبداهلل   ٭

امل علي محمد اخلليفي   ٭
هناء محمد عمران العمران   ٭

فيروز يوسف مبارك مجيبل   ٭
لطيفة محمد فهد املالك   ٭

نادية علي اسماعيل العسكر   ٭
نايف سفاح ضاحي الصليلي   ٭

ماجدة ظافر فهد الهاجري   ٭
عصام سعد محمد سكني الكندري   ٭

ابتسام ابراهيم اسماعيل دنبوه   ٭
غادة سليمان فهد الوقيان   ٭

احمد عبدالعزيز ناصر خالد   ٭
ميامي سفر معرفي معرفي   ٭

احمد سلمان عيسى خضير   ٭
سعاد شوميي شبا الدبوس العازمي   ٭
تغريد عبداللطيف ابراهيم السلطان   ٭

عنود عبداهلل مسعود املسعود   ٭
بدر مساعد احمد الناقة   ٭

مشاعل محمد سعد اجلريوي   ٭
انتصار هزاع جالي الفضلي   ٭

فوزية عبداهلل عثمان الصالح   ٭
ابراهيم محمد حسن الكندري   ٭

محمد نزال تركي الديحاني املطيري   ٭
دالل ابراهيم محمد العثمان   ٭

منصور عطشان علي العنزي   ٭
امينة محمد عيسى العبيدلي   ٭
جميلة شافي دخيل املطيري   ٭

مشاري عبداحملسن محمد الفضلي   ٭
عادل حمود سالم سليمان   ٭

هدى علي عبداهلل مسلم   ٭
الفي علي فهيد الضفيري   ٭

اميرة حيدر سعود احلسن   ٭
سعد عمير سويد العجمي   ٭

سارة ملحاق فليج املطيري   ٭
سهيلة حسني حسن صرخوه   ٭
اميان ابراهيم عبداهلل احلبيل   ٭
فاطمة عبداجلبار محمد تقي   ٭

شريفة علي عبداهلل محمد حسن   ٭
انتصار صالح ناصر العويد   ٭
فيحان بجاد احلليو العتيبي   ٭
عيد طريجي صالح الشالحي   ٭
فوزية احمد صالح العبادي   ٭

نوال مبارك براك مبارك   ٭
لولوة عبداهلل سعود العرادة   ٭
ندى يوسف عبداهلل الشطي   ٭
اميان جمعة حسني احلاظر   ٭

زهية محسن ابراهيم املطيري   ٭
عدنان علي يوسف جمال   ٭

مشعل خالد حبيب احلبيب   ٭
نادية بدر نايف املطيري   ٭

نوال فجحان عايض املطيري   ٭
اميان محمود احمد الدرويش   ٭

سلمى غازي عايد العنزي   ٭
سهام كاظم عبدالرحمن االستاذ   ٭

وضحة فهد بداح العجمي   ٭
سلوى محمد حسن الفجام   ٭

عيد ملفي عيد املطيري   ٭
غنيمة عبدالهادي محمد الهاجري   ٭

جناة محمد حسني الكندري   ٭
انتصار محمد علي علي العطية   ٭
نشمية ناصر مشعاب املطيري   ٭

مرمي هالل عودة عاصي   ٭
منى مبارك خليفة العازمي   ٭
وليد خالد ابراهيم البيش   ٭

فيصل معال جعدان العتيبي   ٭
زبيدة احمد عبدالرحمن مال علي   ٭

بدرية مفلح غنيم مجول   ٭
نوال فهد سراح الرشيدي   ٭

خلود عبدالهادي سيف الهمالن   ٭
باسمة حسن مال اهلل متروك   ٭

مرمي خالد ناصر العميري   ٭
تهاني خميس سالم العازمي   ٭

فايزة عبدالواحد رمضان عبدالرحيم   ٭
عبير تركي محمد الرشيدي   ٭

عبداهلل فالح مشعان املطيري   ٭
امل محمد جاسم العنزي   ٭

مشاعل علي دخيل الفضلي   ٭
منيرة صقر قرنفل اخلالدي   ٭
شيخة فالح مبارك احلجرف   ٭
ميزر محمد حبيب احلميلي   ٭
محمد حسني محمد اخلرس   ٭

نعيمة صالح حمود محمد الشايجي   ٭
سميحة عبداللطيف عبداهلل الفرهود   ٭

مرمي محمد حسني االحمد   ٭
منيرة عبداهلل محمد العجمي   ٭
سميرة يونس عطية ادبيس   ٭

الدرجة الثانية 1083 موظفا
قرار بش����أن الترقية باالختيار للدرجة    ٭

)الثانية( وظائف/عامة
٭ اس����تنادا ألحكام املادة 24  ٭ من نظام 

اخلدمة املدنية لسنة 1979.
٭ واستنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم )2006/37(.
٭ وبن����اء على توصية جلنة ش����ؤون    ٭

املوظفني.
فقد تقرر   ٭

٭ أوال: ترقي����ة املذكورين بالكش����وف    ٭
املرفقة وعددهم 1083 من الدرجة الثالثة 
الى الدرجة الثاني����ة اعتبارا من تاريخ 

2011/3/31م.
٭ ثاني����ا: مينح املرق����ون أول مربوط    ٭
الدرجة )الثانية( براتب أساسي وقدره 

)360( دينارا.
٭ ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة    ٭
من عالوات الدرجة )الثانية( ومقدارها 

)10( دنانير.
٭ رابع����ا: تعدل الع����الوة االجتماعية    ٭
والع����الوات االضافي����ة وفق����ا للترقية 

اجلديدة.
٭ خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

مروة جاسم خالد البلوشي   ٭
فواز حنيف حمد املطيري   ٭

جواهر عبداهلل عبدالرحمن الدويسان   ٭
فاطمة ماجد نهار معيض   ٭

هاني عبدالعزيز حسني غلوم   ٭
منال علي تقي باقر   ٭

جابر سعود حماد العازمي   ٭
نادر أحمد محمد القالف   ٭
أمل أحمد خلف الدخيل   ٭

حنان فالح حشاش العازمي   ٭
منى عطا اهلل غزاي العتيبي   ٭

ندى فؤاد جنم عبداهلل   ٭
سعاد محمد  أحمد السبع   ٭

ليلى محمد عيسى احلوشان   ٭
نوال  أبل حسن صادق   ٭

دالل بردان خلف الشمري   ٭
نبيلة عباس محمد عبداهلل   ٭

رمي بدر عبدالسالم العدساني   ٭
تهاني حمود محمد العتيبي   ٭

عبدالرحمن عبداهلل مرشود العازمي   ٭
حصة غازي عيد املطيري   ٭
حمد صالح هزاع اخلالدي   ٭
عنيدة هالل عودة شريف   ٭

اقبال حسن هاشم اجلزاف   ٭
وسيلة بلحسن واد   ٭

هديا فالح فالح العجمي   ٭
ناصر عبيد مسند الرشيدي   ٭

مطيرة ضيف اهلل محمد املطيري   ٭
فهد علي صالح السبيعي   ٭

منية مريخان سعد العجمي   ٭
عبدالعزيز عبدالقدوس شاه زاده   ٭

شمسة هجاج معيجل العازمي   ٭
امينة صالح فرحان عامر   ٭

ندى عبداهلل سالم السالحي   ٭
منى محمد عبداملنعم محمد   ٭
صالح سالم سعود العازمي   ٭

مشاعل حمد محسن العدواني   ٭
عبير عبداحلميد علي الذيب   ٭
عبداهلل حمد هادي العجمي   ٭

امل علي حبيب البلوشي   ٭
منيرة عبداهلل سعد املنيفي   ٭
نبيلة ابراهيم غلوم عبداهلل   ٭

سارة محمد مشعان امليموني   ٭
منى ابراهيم عبداهلل اجليران   ٭

هوية مهدي نصار احملرول   ٭
منال محمد عبدالعزيز القطامي   ٭

سلوى جاسم حيدر علي   ٭
نوال علي صالح املطيري   ٭

سعد عبداهلل سمير الظفيري   ٭
تركية بتال محمد السبيعي   ٭
منصور محمد باشا محمد   ٭
نادية محمد حمود الغنام   ٭

منيرة سعود مبارك املطيري   ٭
جمال شليويح عايض املطيري   ٭

امجد مصطفى احمد املال   ٭
سوسن محمود عبدالعزيز املنيع   ٭

لولوة جاسم محمد الساير   ٭
هشام فهد عبدالرحمن الشايجي   ٭

عوالي مطر بشيت الرحيلي   ٭
ليلى كمال محمد حيات   ٭

لطيفة خالد دغيم نومان   ٭
مشعل تركي حمود الضفيري   ٭

هلل خالد يوسف محمد   ٭
فاطمة داود عباس الصراف   ٭

عبير عبدالكرمي عبداحلميد املشري   ٭
اسيل سليمان منصور الظفيري   ٭

رابعة حمد عبداهلل الفارس   ٭
محمود غلوم علي اشكناني   ٭

حسنة زايد عامر العازمي   ٭
خالد خليل ابراهيم الثوم   ٭

عائشة عبداهلل سعود املطيري   ٭
هناء محمد موسى عبيدان   ٭

منال فالح جعفر حسن   ٭
نادية محمد حمد العجمي   ٭

اسماء عبداهلل حسن الشراح   ٭
حسنة ثقل نهار العتيبي   ٭

عبدالعزيز محمد عودة القحطاني   ٭
امل احمد عبداهلل املطر   ٭

منال عبداحلميد شيحان حميدان   ٭
شاهة فيحان مطر الشمري   ٭
منيرة علي محمد العجمي   ٭

عائشة عبداهلل عدس العجمي   ٭
ضياء خالد عبداللطيف الغريب   ٭
فاطمة محمد حميدان الشعالن   ٭

مرمي جدعان عواد جدعان السعيد   ٭
فايزة عبداهلل مطر املصيريع   ٭

عبير عبداملجيد برغش ادريس   ٭
سوسن احمد حسني جاسم   ٭

هدية داود طاهر الشمري   ٭
بدرية حميدي حامد العازمي   ٭

امينة راشد حميد املطيري   ٭
اميان علي محمود الدشتي   ٭

فالح جلوي سبعان العجمي   ٭
ماجد شبيب راكان العجمي   ٭
امنة يوسف محمد القطان   ٭

ناهدة محمد علي اكبر   ٭
سونيا صالح حسني خلف   ٭

صفاء عبدالكرمي علي حسني   ٭
فاطمة صفوق محمد املطيري   ٭
عواطف جليل ادهام الفضلي   ٭

فاضل حمزة ياسر اخلباز   ٭
سمر محمود عبداهلل الرحماني   ٭

رفعة محمد سعود العجمي   ٭
نوال شالل سعود الظفيري   ٭

وسمية بادي هادي الرشيدي   ٭
الطاف حس����ن سيد اس����ماعيل السيد    ٭

حسن
حربية عنتر عواد الفكر   ٭

لولوة صالح عبدالوهاب الصالح   ٭
وليد احمد محمد العمر   ٭

احمد سهيل جنم الشمري   ٭
احمد باني سعد املطيري   ٭

صالح حمد ادغيم الصانع   ٭
جابر سرحان جابر هادي   ٭

متعب غربي خميس الشمري   ٭
تهاني شافي جديع هركيل   ٭

ليلى عقلة مران العنزي   ٭
عفاف طامي جبر الفضلي   ٭

سارة اسماعيل محمد حسني الكندري   ٭
حنان عبداجلليل احمد احملمود   ٭

حنان مطلق عبداحملسن العتيبي   ٭
جنود جواد يوسف بهبهاني   ٭
مساعد عوض فاضل العنزي   ٭

بدرية غالب علي املطيري   ٭
منى جابر صبر الشمري   ٭

حمود راجح محمد العجمي   ٭
طالل ابراهيم سفاح الظفيري   ٭

غدير صالح خضير محمد بهزاد   ٭
قدير محمد عبدالسيد حسن   ٭
ناصر سالم مرضي املطيري   ٭

علي احمد ابراهيم علي   ٭
يوسف علي سفر املطيري   ٭

بثينة عبداهلل حسن القطان   ٭
محمد بليه حمد ناصر العجمي   ٭

صفوق عبيد محمد الشمري   ٭
جهز مبارك رجا الرشيدي   ٭

هديل يوسف سليمان العبدالسالم   ٭
مشعل سعد خلف احلربي   ٭

تهاني حامد فرحان املطيري   ٭
كوثر احمد محمد بندر   ٭

منيرة محمد هايف العجمي   ٭
جاسم محمد شداد احلربي   ٭

فاتن عوض حويل املطيري   ٭
رابعة هذال حمود الدباسي   ٭

حسن علي مندني حيدر   ٭
احمد سند هليل احلربي   ٭

فهد منيف محمد العجمي   ٭
سلطان محمد مزيد املطيري   ٭
فوازة هدل محيسن العنزي   ٭
رضا جاسم احمد الكنكوني   ٭

منيرة عبداهلل حمد الدريويش   ٭
فاطمة كاظم نوذري   ٭

ناصر ليل مهدي العنزي   ٭
غصون قزار موازي اجلاسم   ٭
مشرع فهاد مشرع الرشيدي   ٭
فاطمة حسني هادي العجمي   ٭

هناء احمد درويش الزيد   ٭
ناصر سعيد دغيم املطيري   ٭

شيخة محمد راشد الدوسري   ٭
منى عواد فهد الرشيد   ٭

هويدا علي سالم الهويدي   ٭
خلود محمد ناصر الهزاني   ٭

رائد فاضل جاسم العبيد   ٭
هيا صالح عايد الرشيدي   ٭

بشرى مجول مشهور السعيدي   ٭
خولة عيسى محمود األنصاري   ٭

أمل عبداهلل محمد املطيري   ٭
سعاد محمد عبداحملسن املياس   ٭

علي محمد حجي اجلدي   ٭
اميان عبدالكرمي حبيب احلمر   ٭

وضحة عبداهلل محمد اخلالدي   ٭
مطلق محمد مطلق رشدان   ٭

مرزوقة ختالن ضاحي الرشيدي   ٭
احمد عجيل عيادة الشمري   ٭

ليلى جاسم محمد القطان   ٭
علي حسن محمد يوسف   ٭

حمود عبداحملسن احمد الفرحان   ٭
حنان محمد علي حسن   ٭

معصومة عباس علي تقي   ٭
ثريا عبداهلل راشد املطيري   ٭
فاطمة مبارك سعد العبيدان   ٭
حصة غريب نزال الصليلي   ٭

هدى عبدالعزيز عبدالقادر محمد   ٭
عبداهلل حمود فجري القريافي   ٭

فهد مطلق راشد السبيت العازمي   ٭
علي عبدالهادي جابر املري   ٭

هنادي صالح عبداهلل احلبيل   ٭
اميان كمال كامل محمد   ٭

نوال رجا سعيد الشمري   ٭
سارة خضير محمد احلربي   ٭

طارق عبداجلليل احمد احملمود   ٭
حسن محمد مهدي العجمي   ٭

أسماء محمد دبيسان الشمري   ٭
أسماء عبداهلل خميس جمعة   ٭

شيمة عبيد راشد املطيري   ٭
سارة عطا اهلل عامر املطيري   ٭

اقبال حيدر حمزة السلمان   ٭
ناصر حسني علي القبندي   ٭
خليفة خلف عيد احلربي   ٭

منذر احمد محمد العوضي   ٭
حمود صالح محمد الفهد   ٭

عواطف عجيل نصار الشريدة الشمري   ٭
اميان عبداهلل محمد العوضي   ٭

بدرية رجا سالم العازمي   ٭
مضاوي تومي محمد العجمي   ٭
عبداهلل سيف بجاد املطيري   ٭

اسماعيل متيم عبدالهادي الدوسري   ٭
جوزا حزام عبيد سعيد   ٭

فاطمة فالح ناصر القحطاني   ٭
رابعة حمد مطلق الراجحي   ٭

هدى محمد هزمي الهزمي   ٭
سالمة هادي دخيل العنزي   ٭

مرمي مضف جالي غامن اجلريد   ٭
فاطمة داود سليمان الشمري   ٭

أنور احمد محمد محمد   ٭
منى عبدالرزاق محمود نقي الكويتي   ٭

فيصل احمد فراج الشراري   ٭
شعاع خالد مناحي املطيري   ٭

سامية رجا منهل العنزي   ٭
منيرة خلف عبداهلل الشمري   ٭

نقوى فرج حمود اللميع   ٭
فؤاد حربي جازع العازمي   ٭
احالم محمود كاظم جراغ   ٭

فهده عجيل مطر الضفيري   ٭
دينا عبدالكرمي فرهاد عبد السيد   ٭

خديجة الياس حاجي سبزالي   ٭
فاضل يوسف سلمان القطان   ٭
فالح جمعان سالم الدوسري   ٭
صالح سعد منصور البناق   ٭

طلق علي فهيد العازمي   ٭
فاطمة عوض مشحن العنزي   ٭
احمد مرزوق عسيكر املطيري   ٭

حنان مبارك حمود العنزي   ٭
ذكريات محمد تومان الشمري   ٭
سعاد فرحان مسعر الشمري   ٭

راشد مانع راشد العجمي   ٭
عباس حبيب محمد كمال   ٭
إلهام حسن علي األستاذ   ٭

خلود عبداهلل مطلق العنزي   ٭
علي طالب علي معرفي   ٭

مرفت مساعد ماطر احلربي   ٭
احمد محمد منيف العجمي   ٭

هنادي مرزوق جريد العازمي   ٭
بدرية مزيد حسن السريحي   ٭
نوال مخرب رفاعي املطيري   ٭
منصور عفات عزيز العنزي   ٭

فايزة عطا اهلل دخيل العنزي   ٭
محمد ضحوي راضي العنزي   ٭

جنيبة متعب المي الفضلي   ٭
انتصار مفلح خلف املطيري   ٭

عادل سعود ملفي العازمي   ٭
اماني عبداهلل جابر العنزي   ٭

عبداهلل محمد سيف املويزري   ٭
بدر نشار ضاحي اخلالدي   ٭

حنان حولي مرزوق سعود   ٭
بدر فجر فازع العتيبي   ٭

عنود احمد يعقوب شبكوه   ٭
حابس مجبل معيوف العنزي   ٭

محمد علي فالح العجمي   ٭
اماني عبدالعزيز يوسف الكوس   ٭
محمد احمد السيد محمد الرفاعي   ٭
تهاني ضويحي فيصل املطيري   ٭

مها ناصر شداد العجمي   ٭
غنيمة صباح مشرف اخلالدي   ٭

نايف محمد نقل العجمي   ٭
ماجدة جواد عبداهلل جابر   ٭

حياةخضير محمد علي   ٭
خالد سلمان محمد الهدهود   ٭

هناء خالد ناصر احلربان   ٭
احمد سليمان محمد السعيد   ٭
نوف عيسى جريان اجبلى   ٭

مصطفى سفيان طلق الرشيدي   ٭
هدى خميس احمد علي   ٭

ملياء صالح جاسم السويدان   ٭
عبداهلل عماش عماش احلربي   ٭
اقبال منصور راشد البربري   ٭

ياسر احمد عباس العجمي   ٭
طالل ضايف سالم الشمري   ٭

محمود عبدالرضا علي محمد   ٭
سالم راشد سالم الشمري   ٭
هليل سند هليل احلربي   ٭

فاطمة حميدي سعد الصبحان   ٭
امين حبيب حسن ابل   ٭

بدرية مرزوق نومان املطيري   ٭
تهاني حمد مشعان الرشيدي   ٭
منيرة هذال نوريجي املطيري   ٭

تهاني عبداهلل مرزوق الدويهيس   ٭
خطر فايز فهد العنزي   ٭

منيرة عواد بنيه البركة   ٭
دخيل محمد دخيل القحطاني   ٭
ميثة ابراهيم محمد العجمي   ٭

مشاعل سالم عبدالهادي العجمي   ٭
شيخة ذعار شجاع عواد   ٭

رجاء عباس حسني اخلميس   ٭
نورة عبداهلل عبداهلل العتيبي   ٭

عبير سعد دهش الشمري   ٭
اسامة رمضان سالم محمد   ٭
فالح زقم غازي الظفيري   ٭

وضحة مبارك فهد العنزي   ٭
نواف نعمة سمير الشمري   ٭

ابتسام محمد محسن العجمي   ٭

فاطمة رافع عسكر العنزي   ٭
طفلة متعب غضيان املطيري   ٭
غازي عايد سندي الرشيدي   ٭
بتلة سعود منشان النمشان   ٭
سالمة دحل شمشير العنزي   ٭
نهال بندر سليمان القمالس   ٭
مانع مهدي مناحي العجمي   ٭

أمينة فرحان منصور العازمي   ٭
مناهي مرداس عبداهلل العجمي   ٭

نوال خالد محمد العويهان   ٭
عواطف محمد نزال الشمري   ٭

هنادي عبدالرزاق عبدالقادر العتيقي   ٭
بشرة حمد محمد اخلتالن   ٭

رشا نايف فرحان الظفيري   ٭
سهام عبدالرحمن زيد السعيد   ٭

ثريا غربي عمر الشمري   ٭
وداد مجيد عبدالكرمي رمضان   ٭

بدرية مساعد محمد املدعج   ٭
فاطمة علي محمد العتيبي   ٭

بدرية سليم غازي الظفيري   ٭
مرمي عقلة ناصر اخلالدي   ٭
منى خالد مطلق الديحاني   ٭

هنادي خليفة عبداهلل احملمد   ٭
ليلى أحمد رضا الصايغ   ٭

عاذشة سعد عبدان الرشيدي   ٭
هندة هندي مبخوت العجمي   ٭

زينب عبداجلليل حسني مبارك   ٭
سندس فاضل امان القالف   ٭
حصة يعقوب علي البنوان   ٭
مشاعل علي سلمان العنزي   ٭

نهاية جدعان منخي العتيبي   ٭
فاطمة دلي عرنان العنزي   ٭
منال عايد سرحان العنزي   ٭
ناهد عبداهلل علي القطان   ٭

غصون خالد علي املسعود   ٭
منى سعود نوار العتيبي   ٭

ضياء حسن عبداهلل احلداد   ٭
هياء عبداهلل عيد املطيري   ٭

تغريد غريد سعوي البذالي   ٭
محمد دخيل اهلل مذكر الهرشاني   ٭

سارة عبيد فالح العجمي   ٭
هوية تركي بليق العازمي   ٭

محمد عبداهلل محمد يوسف   ٭
نورة ناصر فهد وسام   ٭

عواطف عبداهلل علي احلواج   ٭
صالح نعمة سمير الشمري   ٭
مها عبداهلل سحمي حجاب   ٭

صبيحة سعد مانع الفضلي   ٭
فارس راشد مرشود احلسيني   ٭

هنادي مضحي مجبل صالح النمران   ٭
شيمة عبيد خلف اخليوطي   ٭

عواطف عبداهلل محمد العنزي   ٭
جواهر بندر عوض العنزي   ٭

هدى محمد محمود الرحماني   ٭
عبير برجس عايض املطيري   ٭

رمي جاسم محمد اخلالدي   ٭
تهاني سالم مبارك اللميع   ٭

زينب علي عباس احلساوي   ٭
تهاني قضيان بطاح العازمي   ٭

غالية مداد عياد العازمي   ٭
نورة احللو شويهني الظفيري   ٭

فاطمة راضي عطية عيد   ٭
هنادي عبداهلل يوسف املال اجلداوي   ٭

سعاد طليحان سمار املطيري   ٭
راشد ساري سعد العجمي   ٭

عبير راشد فهد البوص   ٭
غدير مهدي احمد بوفتني   ٭

مها عايد عيد الظفيري   ٭
هيا برجس عايض الهاجري   ٭

هلو صغير سالم اجلميلي   ٭
أسماء طعمة مطر الشمري   ٭

هنادي عبدالرحمن راجح العتيبي   ٭
أمل محمد منصور الهاجري   ٭

مها محمد عبدالعزيز احلسينان   ٭
سعاد عبدالرحمن عبداهلل اخلياط   ٭

سعدة عيادة خشمان احلربي   ٭
منى لفتة فهد املطيري   ٭

فاطمة زيد سعود الصواغ   ٭
هادية مطلق عوض املطيري   ٭

أمينة صالح حميدي احلسيني   ٭
منى مزيد عايض القحطاني   ٭
وسمية مطلق محمد الصانع   ٭

هند حزام علي العتيبي   ٭
مشاعل عبداهلل فيصل الهاجري   ٭
خلود عبدالرضا يوسف الباذر   ٭

غالية عبيد سعود املطيري   ٭
حسن درويش مطر الشمري   ٭

نادية فيصل عبدالعزيز الشيحة   ٭
سهيلة محمد حسن محمد   ٭

فاطمة نايف عمير الشمري   ٭
سحر حسني عبداهلل املسلم   ٭

فاطمة مصطفى أحمد املرزوق   ٭
لطيفة فهد عبداحلسني حسن   ٭

عبير ثامر مزيد الدعمي   ٭
منال حمود غياض الضفيري   ٭

حمود مروي خلف املطيري   ٭
خلود مبارك عبداهلل الهران   ٭

جميلة عبدالرحيم محمد عبدالغفور   ٭
رشا طارق عبداهلل الراشد   ٭

أماني عبدالصمد حمد حسني   ٭
منال كاظم غلوم علي   ٭

بدور حمدان حامد العازمي   ٭
عبير خالد صقر اخلرينج   ٭

عواطف محمد فالح العازمي   ٭
منى علي سعد العجران   ٭

دالل نوري عواد الظفيري   ٭
بدر شهاب احمد حسن   ٭

هند ابجاد محمد العتيبي   ٭
خيرية محمد غلوم القطان   ٭
تركي عبداهلل جديع الغامن   ٭

سها عمر صالح الدعيج   ٭
فاطمة مروي متعب الشمري   ٭

خلود علي رفاعي العلي   ٭
منى عايض عياد الرشيدي   ٭

مشعل صالح محمد العنزي   ٭
هناء معتق جايز خليوي   ٭

فاطمة زيد سعود البسيس   ٭
نوال صالح علي الفقعان   ٭
دالل عباس علي السنافي   ٭

شريفة محمد فهد اخلالدي   ٭
دهيم عايض شلوان الهاجري   ٭
أماني سلطان عبداهلل طارش   ٭

عذاري دعيج سليمان اخلشان   ٭
نادية محمد محسن العنزي   ٭
أميرة فزاع حسون العنزي   ٭

عروبة داود حمد   ٭
محمد صالح ناصر العازمي   ٭

ذياب بدر خالد املرزوق   ٭
نوير فهد سعد املطيري   ٭

ندى مساعد عبدالرزاق العبداجلليل   ٭
مها حسني غلوم محمد   ٭

عويده جبر عيد سالم مفلح   ٭
منى عبدالواحد مفنت   ٭

جمعان سالم عبداهلل العازمي   ٭
نوال سلطان عبداهلل رضا   ٭

منى يعقوب طالب التركماني   ٭
عائشة نهار ملوح املطيري   ٭

فاطمة حسن جزاع الشمري   ٭
اميان عاشور صالح عبدالسالم   ٭

فهد خالد محمد املطيري   ٭
أمل زيد مهنا العدواني   ٭

صيتة عبداهلل علي العجمي   ٭
طفلة مطلق سعود العتيبي   ٭

نوال فهاد عيد العنزي   ٭
دالل علي هاضل اجلالوي   ٭

نورة مرزوق صقر الزريج   ٭
مرمي نايف عواد العنزي   ٭

منال سعود سعد العازمي   ٭
هيا حنيف جابر حنيف   ٭

عادلة محمد سالم الفيلكاوي   ٭
رفعة سلمان سعد االبهق   ٭

فاطمة محمد ماجد العتيبي   ٭
هنادي حمد محمد احلردان   ٭

مشاعل فرج حصيني العنزي   ٭
سارة عبداهلل عواد البرازي   ٭
وفاء حسن عبداهلل ابراهيم   ٭

سعاد عاصي سيف امليع   ٭
نوال حمود مسلم العميرة   ٭

مها تركي محمد املرجي الرشيدي   ٭
هويا مبارك فارس احلشار   ٭

منى فالح عيد السكران   ٭
أميرة يوسف عبيد العنزي   ٭
خيرية عامر لقطان الفضلي   ٭
معالي عبداهلل جديع الغامن   ٭

نادية صالح محمد الصليهم الهاجري   ٭
بينه محمد سعد العجمي   ٭

عالية احمد حسني بوعباس   ٭
أمل عبداهلل محمد العجمي   ٭

خديجة حسني عبداهلل باقر   ٭
نهيه محمد عيد احلشان   ٭

شعاع حابس مكمي منوخ   ٭
شيخة ادهيليس ماضي املطيري   ٭

إميان اكبر حسني اخلميس   ٭
نوفة معتق صالح املطيري   ٭

اماني حسني عبداهلل كاكولي   ٭
هوي����دا مطل����ق زنيف����ر اجلويس����ري    ٭

العازمي
غزيل سعود مبارك العازمي   ٭

سلمى عبداهلل فالح احلجيالن   ٭
انتصار عبداهلل براك العجمي   ٭

منال فهد جديع الرشيدي   ٭
وضحة عبداهلل صالح الشريف   ٭

مشاعل علي حمد العازمي   ٭
متاني مسلم فالح امليع   ٭

دالل مبخوت فراج العجمي   ٭
تهاني حبيب مدلل العنزي   ٭
فوزية مخلف عايد العنزي   ٭

غزوة عايض سعود العتيبي   ٭
فاطمة حمود بخيت املطيري   ٭
مرمي سعود جمعان العازمي   ٭

آمنة غلوم عباس محمد   ٭
مرمي عيسي علي عيسى   ٭

وسمية غصاب شداد الضفيري   ٭
سعاد صالح ناصر ابا اخليل   ٭

موضي شبيب حسن العازمي   ٭
لطيفة مبارك فهد عويهان   ٭

منيرة سعيد سعيد الهاجري   ٭
نوال عيد مناور احلربي   ٭

فلك عبدالعزيز سوعان العنزي   ٭
خديجة نقا جزاع الضفيري   ٭

العنود سمير سند سريع   ٭
حسنة غثوان راشد املطيري   ٭

مرمي عيد رجعان العازمي   ٭
وضحة سالم مجبل العازمي   ٭
عبير خلف ساكت الشمري   ٭

خلود عبداهلل محمد القطان   ٭
نوف فهد غصن العجمي   ٭

نورة رشيد كميخ املطيري   ٭
حصة ناصر فارس احلشار   ٭
رهام علي عبداهلل املرجتي   ٭
هنادي هليل حسن احلربي   ٭
هيلة مساري مسلم احلربي   ٭

دالل محمد علي العازمي   ٭
موضي محمد ابراهيم الشمري   ٭

هدى جاسم محمد عرب   ٭
فاطمة علي صفر عباس   ٭

مرمي فالح عبداهلل العازمي   ٭
بتول حامت محمد اخلالدي   ٭
تهاني محمد علي العازمي   ٭
غنيمة عجيج فالح الزايد   ٭

فاطمة سعد عواض احلربي   ٭
نوير بخيت فهد العتيبي   ٭

نهاية جاسم احمد الشطي   ٭
علي بشير محمد العتيقي   ٭

هيا ناشي محمد القحطاني   ٭
مرمي عبدالعزيز فراج احلربي   ٭

مرمي عبيد سلوم محمد   ٭
نورة ثامر هاجد العتيبي   ٭

صاحلة علي مطلق العتيبي   ٭
مطيرة صفران حريبي الرشيدي   ٭

حمود نغيمش فرحان مبارك   ٭
عفاف شقير مزيد الفضلي   ٭

اجلازي شافي سالم العجمي   ٭
علي جاسم حيدر علي   ٭

فايز ابنيه فرحان السعيدي   ٭
فيص����ل مندي����ل ضي����ف اهلل القحص    ٭

العنزي
عائشة ثامر مجبل العازمي   ٭

رفعة عشوى جديع اخلالدي   ٭
نوير مسلط محسن العتيبي   ٭

بدرية الفي فالح الديحاني   ٭
مها محمد ابراهيم اخلزام   ٭

فاطمة عبداهلل قعود الصليلي   ٭
محمد زيد خالد الشمري   ٭

فاطمة سليم بكر الديحاني   ٭
منى حسني علي دشتي   ٭

سليمة مطرف معيوف العنزي   ٭
كفاية احمد حسني احملبوب   ٭

شيخة سلطان فالح السبيعي   ٭
سلمى خالد مبارك سابج   ٭

جويزاء محيا مزيد املطيري   ٭
تهاني غازي حمود املطيري   ٭
جواهر سالم نداء الشمري   ٭

ثنوى حويل رجعان العازمي   ٭
ندى محمد محمد القحطاني   ٭
طفلة عبداهلل مذكر القويع   ٭
دالل بطيحان ردعان صقر   ٭

نادية حمود خلف العدواني   ٭
شيخة الفي ناصر املطيري   ٭

شيرين عبداحملسن علي محمد   ٭
لولوة محمد سلطان عيسى   ٭

خلود محمد وصل اهلل الديحاني   ٭
حصة مطلق فالح السبيعي   ٭
بدرية ناصر مجبل العازمي   ٭
وضحة راشد فهاد العجمي   ٭

اقبال علي حمد العنزي   ٭
مراحب خميس مبارك سالم   ٭

فاطمة محمد عبداهلل العتيبي   ٭
هند علي محمد قاسم   ٭

منعة فالح سلطان اخلالدي   ٭
بدر سرحان جابر هادي   ٭

سارة عبداملجيد عبدالعزيز الهندي   ٭
عائشة خميس فهران العتيبي   ٭
مبارك صالح عبداهلل العنزي   ٭
مشاعل مبارك سعد الشمري   ٭
معالي منديل سلطان عرمان   ٭

فاطمة سعود فهيد املرشاد   ٭
عايدة ضاحي عبداهلل املطيري   ٭

جوزة حزام ملفي السبيعي   ٭
حمد احمد علي تقي   ٭

دليل لزام طويرش السعيدي   ٭
نايفة حمد فالح العجمي   ٭
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بدور عبدالعزيز محمد الكندري   ٭

امل سالم محمد احمد مسيح   ٭
جنالت خالد حمد الهاجري   ٭

وداد مرزوق ناصر العازمي   ٭
استقالل احمد مشرف العنزي   ٭

بشاير سالم علي احلميد   ٭
سهام نحيطر عوض خضيري   ٭

مشاعل احمد راشد حسن   ٭
تهاني منخي وسمي دبي   ٭
دالل غنيم ناصر العنزي   ٭

نادية سليمان اسود سالمة العنزي   ٭
امينة اسماعيل محمد الرامزي   ٭

آالء محمد حسني الوثيقي   ٭
حصة ثويران سند املطيرات   ٭
صباح مفضي روضان محمد   ٭

شيماء عبدالرحمن عبداملجيد عبداللطيف    ٭
العوضي

ميثة جعفر راشد سعد الهاجري   ٭
وفاء عمر صالح العسعوسي   ٭
بدر اجريس عايض املطيري   ٭

نوفه وادي فالح العنزي   ٭
خلود رشيد محمد املطيري   ٭
عيده العوني علي الظفيري   ٭
فاطمة حسني غلوم دشتي   ٭

حمدة سعد مطني سعد   ٭
امينة حسني ابراهيم صالح   ٭

نادية مشبب جالل سعود السهلي   ٭
معالي نحيطر عوض خضيري   ٭
شريفة سليمان سبتي السبتي   ٭

سهام راكان هزاع الظفيري   ٭
مشاعل عبدالباري عبدالكرمي محمد   ٭

رانيا نصور مكي اجلمعة   ٭
حنان محمد عيسى الغزالي   ٭

حنان مطر هليل الشمري   ٭
مشاعل بندر ضيف اهلل الديحاني   ٭

اماني سالم محمد االنصاري   ٭
نورة علي فالح الهاجري   ٭

هديل محمد مرزوق املطيري   ٭
االء محمد احمد العوض   ٭

سارة محمد دويلة الدويلة   ٭
منيرة صالح مجبل العازمي   ٭

لطيفة عيسى حسن علي الكندري   ٭
صاحلة عبداهلل علي العنزي   ٭

غيداء محمد عبدالرحمن عبدالرحيم   ٭
معالي عواض عويد الرشيدي   ٭

رحاب عبداهلل علي عبداهلل اجلمعة   ٭
شيخة ردن مسلم املطيري   ٭

بدرية دخيل اهلل فليح املطيري   ٭
غزيل نيم مفرج املطيري   ٭

هديل جاسم شعبان العميري   ٭
عهود حمد احمد اجلندل   ٭

فاطمة عادي سليم اخلالدي   ٭
خلود متعب فحيمان اخلرينج   ٭

باسمة محمد قصاب العميرة   ٭
حمدة مسفر عبداهلل احلبيني   ٭

مشاعل درويش منصور العنزي   ٭
تهاني سعد عبدالهادي العميرة   ٭

اسيل يوسف جاسم الصفار   ٭
مرمي فرحان سماح الهرشاني   ٭

عالية بدر منيف العنزي   ٭
عواطف عبدالعزيز مشعل العنزي   ٭

نقلة عايض صقر الديحاني   ٭
عبدالعزيز خزمي عواد العنزي   ٭

جوزة عايض سعد عايض العتيبي   ٭
اسماء عدنان اسماعيل البلوشي   ٭

احمد جامع اقنيفذ الرشيدي   ٭
عنود عادل عبداجلبار الشراد   ٭
سهام مشعل حمد الضفيري   ٭

دالل نوري صالح القطان   ٭
دان����ة عبدالعزي����ز محمد م����ال عباس    ٭

البلوشي
بشار بدر عبداحلميد ناصر محمد   ٭

دعاء يوسف رجب املعيوف   ٭
مشاعل عبيد فهيد العجمي   ٭

بدور فهيد فالح العجمي   ٭
خالد يحيى اكدمييس املطيري   ٭

ردنية محمد فالح املطيري   ٭
امنة فالح اديغم الرشيدي   ٭

نوال يوسف رمضان اخلباز   ٭
شيماء منصور فريدون رستم   ٭
مشاعل حجي سمري العازمي   ٭

اميان مداد سعود الهاجري   ٭
تهاني هزاع ذواد الهاجري   ٭

بشائر صقرعبداهلل العتيبي   ٭
هديل علي احمد النجدي   ٭

حنان يوسف عنبر الرفاعي   ٭
فضيلة عريف عبدالرضا مكي اسود   ٭

عهود فالح عبيد الونده   ٭
عبير عيد سالم عيد العازمي   ٭

عواطف مبارك احليس العازمي   ٭
انوار علي حسني كاكولي   ٭

مشعل فالح غازي املطيري   ٭
جناة فهد خميس البصيري   ٭

نهى عبداحملس����ن عبداهلل عبداحملسن    ٭
الهشام

عذاري محمد نايف الشمري   ٭
حنان خليل حسني عبداهلل   ٭
عفاف محمود راشد الزعبي   ٭

هن����ادي منص����ور عبي����د اهلل عبداهلل    ٭
الرشيدي

اماني احمد عابدين   ٭
نورة جاسم محمد البصيلي   ٭

امينة جابر سراج ابراهيم العجمي   ٭
اماني احمد عواد السعيد   ٭

نادية سالم مديد القحطاني   ٭
لولوة حامد حبيب اخلالدي   ٭
عائشة لفي سعود املطيري   ٭

هبات ثابت عبدالرحم البالول   ٭
زينب جواد حاجية صغير   ٭

شعاع راشد محمد اجلالوي   ٭
الطاف عيسى حبيب ابل   ٭

منيرة تركي ناصر ظافر الهاجري   ٭
انوار فوزي فرج الفرج   ٭

رضا عبد الرسول راضي القطان   ٭
سعيدة راشد محمد حبروت الهاجري   ٭

محمد جاسم محمد علي االشوك   ٭
العنود عدنان حمد الشمري   ٭
اميان حبيب ابراهيم صادق   ٭

احمد رشيد غامن الشمري   ٭
موضي خالد عبيد العجمي   ٭
السودا سالم علي الهاجري   ٭

منى عبدالوهاب ابراهيم العصفور   ٭
غالية شارخ داموك العازمي   ٭

حمود يوسف جابر عبداهلل اجلابر   ٭
فاطمة حسن محمد املهنا   ٭

اماني نبيل ابراهيم العبيدي   ٭
شفاء يوسف يعقوب قاسم   ٭

كوثر عبدالكرمي حسني حسن بولند   ٭
بدور عبدالرحمن مرزوق املطيري   ٭
ميادة وسمي صالح محمد الزامل   ٭

بشاير عبدالسالم خلف العيد   ٭
فايزة معتق عايد العنزي   ٭

فايزة دهيم عوض محمد الرشيدي   ٭
امينة متاعب متعب صقالن العازمي   ٭

ملياء ابراهيم عبدالرحمن التركي   ٭
نورة حمود مبارك الشمري   ٭

امينة عباس عبداهلل احمد الكندري   ٭
حنان صقر عبداهلل الفهد   ٭

سارة علي عبدالوهاب الرمضان   ٭
امينة علي غلوم العوضي   ٭
منى محمد حسن القالف   ٭

رومية الفي سيف علي العازمي   ٭
وسمية محمد فهيد مناع العجمي   ٭

افراح عبداحملسن حميدي الوطري   ٭
اميان فريج خلف العنزي   ٭

شيماء حسن ابراهيم البحيري   ٭
عالية حمد عبداهلل القحطاني   ٭

العنود سامي يوسف احلشاش   ٭
رمي مطلق فرحان العازمي   ٭

فاطمة حسني سالم حسني محمود   ٭
فاطمة ظاهر عبدالعزيز الشمري   ٭

زهراء علي صفر عباس   ٭
سندس عادل يوسف حسن   ٭

شفيقة صالح محمد امني سلطان   ٭
نوف عبداملنعم حسني جاسم الراشد   ٭

دالل فيصل عبداهلل الدعيجاني   ٭
شريفة احمد عبدالوهاب اخلضر   ٭
فاطمة محمد فالح مصلح البالود   ٭

دانة مسلم حمود الهلقي   ٭
امثال امريط عبداهلل الهاجري   ٭

فاطمة جبر وضاح جبر العازمي   ٭
ألطاف نواف كرمي ابوخشبة الفضلي   ٭

لولوة حسن عبداهلل اسحق   ٭
حنان احمد غلوم سند   ٭

سارة جاسم عبداهلل شكر اهلل   ٭
عواطف حسني عبدالرضا علي   ٭

فوزية راشد الناصر الغيث   ٭
جاسمية حاكم خميس محمد   ٭

إقبال سعيد عبدالهادي   ٭
حمدة مشعل جراح الضفيري   ٭

عال فاروق علي اجلمل   ٭
سهى احمد عودة    ٭

سارة ثفنان مفرح القطحاني   ٭
عمشة صغير سفران الصليلي   ٭

اميان حسن ميرزا   ٭
سعاد محمد مخلف طارش   ٭

كفاية ظاهر مايد عذافة   ٭
دليل محمد ناصر حمد العجمي   ٭

بشرى عبداهلل علي السهو   ٭
نوال عبداهلل محمد العرجاني   ٭

النيرة مخلد دهش املطيري   ٭
شيخة مبارك مهدي املطيرات   ٭

منى عبداهلل عباس احمد   ٭
سميحة فالح عيد مبارك   ٭

هنادي عبدالرحمن محمد الفدى   ٭
دالل عبداهلل هالل مطلق العتيبي   ٭

سارة محمد عايض الهاجري   ٭
غالية فهد محمد املطيري   ٭

بدرية صالح جالي احلربي   ٭
رفعة حمدان منوخ الضفيري   ٭

وداد عواد مطر عشوان   ٭
هنادي سيف حميد احلامتي   ٭

هدى مطر نها رالذايدي   ٭
انتصار فالح مترك الظفيري   ٭

جناح رحيل سمير سالمة   ٭
امل فهد مدلول الظفيري   ٭
هيا خامت شامان العازمي   ٭
مرمي حامد ثامر املطيري   ٭
حليمة هالل ناصر العلي   ٭
هيفاء سالم حماد عبداهلل   ٭
عائشة ساوسيدو االنيس   ٭
موجة راشد سعد العنزي   ٭
دلة سويد فراج السعيدي   ٭

شيخة خميس معيش املطيري   ٭
بدرية عواد سالم الشمري   ٭

صفاء جواد عبداحلميد الصفار   ٭
منال افتاب حسن نور احلسن   ٭
عفاف عبدالرحيم ناصر حافظ   ٭

حسنة سلمان فالح العازمي   ٭
بريسا مرتضى محمد املرزوقي   ٭

رشا احمد عبداحلميد الطاهر   ٭
سمية بدر عبداهلل علي القناعي   ٭
حسنة سليمان عواض املطيري   ٭

انتصار محمد احمد الراشد   ٭
سعود محمد حمود اجلعيب   ٭

زيد ذياب غامن الشمري   ٭
هيا هاجد مبارك العازمي   ٭

تهاني عناد فيصل العنزي   ٭
فوزية عبداهلل ادبيسان الشمري   ٭

جنال دغيم فالح العازمي   ٭
عفاف نشمي سلمان املاجدي   ٭
منال شمخي سميح اخلالدي   ٭
سعاد مسير تومان الشمري   ٭

مكية مراد محمد ابراهيم   ٭
عائشة محمد عقلي الهاملي   ٭
عالية علي حسني عبداهلل   ٭

احالم محمد مخلف العنزي   ٭
آمنة احمد محمد يوسف العبيدلي   ٭

بدرية دمخي مرزوق املطيري   ٭
رويدا عثمان محمد اجلبر   ٭

نوير عبدالعزيز مجبل الرشيدي   ٭
عنود صقر محمد الشعيفاني احلربي   ٭

عبير ريكان عبداهلل حبيب   ٭
انعام دالي عقيل الشمري   ٭

جنالء عبدالرحمن محمد الفدى   ٭
منال عباس اكبر حسني   ٭

فاطمة شاكر خلف احلربي   ٭
فضيلة محمد حسني خضير   ٭

هنادي شمخي سميح اخلالدي   ٭
حنان جار اهلل مرزوق الشريفي   ٭

فاطمة صالح خليفة صالح الهران   ٭
مشاعل محمد مبارك الهاجري   ٭

مشاعل صغير فياض احمد   ٭
خالد سعد سعود املطيري   ٭

سعاد جمعة ابراهيم االنصاري   ٭
نائل حمود ظاهر الرشيدي   ٭
نشمية بردان فهد الظفيري   ٭

عائشة سعد مطني سعد   ٭
جوزة فهيد مهدي منصور العجمي   ٭

منى حسن مصطفى الكندري   ٭
امجاد زايد مطلق عطوان العنزي   ٭

مها زاهد مقبل العجمي   ٭
فهد محمد حمود اجلعيب   ٭

فاطمة سيد حسني حسن ابراهيمي   ٭
بدرية سيف عجيمي كثير   ٭

عذاري خليفة بداح قريعيط   ٭
فاتن محمد هميجان العتيبي   ٭
فوزية مجبل عجاج املطوطح   ٭

منيرة جنر عبيد العتيبي   ٭
هيا سعد مجبل سعود العازمي   ٭
وضحى صقر سليمان اخلالدي   ٭

عنود فهد سعود الدارمي   ٭
حسن محمد حسن العجمي   ٭

وضحاء سعد عائض العتيبي   ٭
غزواء فهد ثامر املطيري   ٭

تهاني ابراهيم ثامر السعيدي   ٭
عواطف محمد غازي املطيري   ٭
اميان زهدي محمد زكي عقل   ٭

سالم محمد حسن العجمي   ٭
سكينة محمد رضا عبداهلل   ٭
دالل نواف مجبل الشمري   ٭

مشاعل محمد احمد عبداهلل   ٭
فاطمة حمود شبيب العازمي   ٭

فجر عبدالعزيز عبداهلل احمد ملك   ٭
نوار عبداهلل محمد املشوح   ٭
ساير عطية سالم احلمدان   ٭

مني����رة عبدالرحي����م محم����ود محم����د    ٭
الكندري

بدور محمد عبداهلل العنزي   ٭
منى حمد جديع العجمي   ٭

ن����وف احلمي����دي عبدالرحمن ش����نان    ٭
العصيمي

منيرة هذال مرزوق املطيري   ٭
بتول مجبل بريز املطيري   ٭

شريفة مبارك صياح العتيبي   ٭
عبير عثمان حمد بن عيدان   ٭

غادة حسني علي الشهاب   ٭
نوال علي عبداهلل علي الكندري   ٭

حرة فالح فهيد العجمي   ٭
شوق صالح عبداهلل العتيبي   ٭

رمي راكان سعد املطيري   ٭
نوير صويان راشد العازمي   ٭

جنلة جبر راشد عبداهلل   ٭
نوف سليمان مطلق القمالس   ٭

دانية عبدالرحيم عبداللطيف احمد   ٭
عذاري عبدالوهاب سهيل السهيل   ٭

عنود احمد عبدالرزاق املال   ٭
عالية يوسف حمد الصقر   ٭

عذاري عبداهلل حمد اخلالدي   ٭
هند محمد ليل العتيبي   ٭

تهاني حمد علي العنزي   ٭
حبيب عبيد سالم الهاجري   ٭

كوثر محمد رفيع محمد عبداهلل   ٭
امل جاسم محمد احمد الشراح   ٭

حنان فيصل احمد مندي   ٭
مها علي عربود الراشد البذالي   ٭

فهد سعد عايش املطيري   ٭
اماني عبداهلل عبداللطيف السعيد   ٭

حامد بركة جبر ظويهر النومس   ٭
دالل فيصل جاسم الدمخي   ٭
جعفر احمد هالل الشمري   ٭

ابرار محمود عبداللطيف احلسينان   ٭
آالء احمد عبدالرزاق جمعة شاهني   ٭

بدور جاسم محمد مندني   ٭
كوث����ر ابراهيم عبدالغف����ور عبدالغفار    ٭

عبداهلل
فاطمة ابراهيم خليل حسني بوحمد   ٭

عبدالعزيز س����عود عبداملنعم بش����ير    ٭
العتيبي

شيماء عبداملجيد محمد علي رستم   ٭
ابابيل عبداحلميد عيسى مطر   ٭

مهدي سيد علي سيد عباس املوسوي   ٭
رمي فريد عبداهلل احمد العصفور   ٭
ياسمني بدر عباس حسني حيدر   ٭

مناير حماد براك العجمي   ٭
عبير احمد نايف سلطان الفضلي   ٭

شيماء عبداهلل محمد البلوشي   ٭
شيماء ابراهيم خالد ابراهيم اخلبيزي   ٭

هيا ناصر محمد الطليحي   ٭
مروة عدنان عبداهلل الكندري   ٭
منيرة صويان راشد العازمي   ٭
اخالص رحيم محمد احللفي   ٭

امينة عبدالرحمن جريو الشمري   ٭
منى نهار ملوح املطيري   ٭

سعاد حمود سعود اجلميلي   ٭
مرمي مطلق فهيد الكفيف   ٭

عالية مقيطف معاش الضفيري   ٭
بشاير حمزة عباس الفرس   ٭

عبير حنيتم عبداهلل العازمي   ٭
وضحة محمد ناصر املطيري   ٭

لهوه خلف محمد اخلالدي   ٭
سارة فهد مرزوق العتيبي   ٭

نوف محمد ابراهيم عبدالواحد البناي   ٭
عائشة خالد جاسر العياف   ٭

اسماء مبارك علي املولى   ٭
ثريا عبداهلل بليدان املطيري   ٭

ريهام حمد نهار العدواني   ٭
هدى عبداهلل احمد محمد النجار   ٭
مطرة فرج حمود اللميع العازمي   ٭

شيخة فهد خلف السعيد   ٭
عالي����ة مليح����ان عبداحملس����ن س����الم    ٭

فرحان
هنوف عبدالكرمي خالد عبداللطيف   ٭

شيخة عيد عوض الرشيدي   ٭
نوير غايب جعيالن الرشيدي   ٭
ماجدة عبداهلل عامر العتيبي   ٭

دانة مساعد محمد احلماد العازمي   ٭
انفال يوسف صالح الياقوت   ٭

هالة محمد صالح اجلبر   ٭
اوراد محمد علي محمد   ٭

بدور مبارك عبيد اهلل الرشيدي   ٭
نادية تركي ابراهيم الوزان   ٭
فاطمة فاضل محمد املسري   ٭

خزنة حشر سعود احلسيني   ٭
عجايب مخلد مرزوق الدلج   ٭

شيخة مبارك عبيد اهلل الرشيدي   ٭
عواطف صالح سالم العازمي   ٭

حنان فاضل محمد الصفار   ٭
عذاري ثعيل ثامر املطيري   ٭

نورة مجعد فيصل العتيبي   ٭
غنيمة سالم سعد زريج   ٭

هبة فؤاد فاضل عبدالواحد دابي   ٭
اسماء نواف ملبس دهش   ٭
بدرية علي حسني احلوال   ٭

شقحة رشيد راشد السبيعي   ٭
عواطف حسني عبدالعزيز شاه   ٭
نوال امير عبدالكرمي الششتري   ٭

نوف فاضل علي الصايغ   ٭
كلثوم احمد عبداهلل الكندري   ٭

هناء محمود محمد غريب محمد علي   ٭
رقية ناصر يوسف كمال   ٭

عهود مناحي مخلف الديحاني   ٭
رمي خالد عيد محمد املسحلك   ٭

افراح رجا حامد املطيري   ٭
مرمي حمد عبدالرحمن عبداهلل العلي   ٭

فاطمة علي عبدالرحيم عبداهلل   ٭
ليلى عبدالكرمي محمد عبدالكرمي اكبر   ٭

شيماء محمد صالح التقي   ٭
بشاير راكان مشوط العجمي   ٭

ابراهيم  عزي����زة ج����واد عبدالوه����اب    ٭
العوض

فاطمة عبدالرحمن عبدالكرمي العيسى   ٭
هبة عبدالرضا عباس اكبر سناسيري   ٭

هيا مناحي عواد هضيبان   ٭
أسمى غنيم علي الزعبي   ٭

وسمية ظاهر فهيد الرشيدي    ٭
فوز غازي حمود احلربي   ٭

ذكريات حسني محمد دشتي   ٭
نوف احمد جروان العازمي   ٭

اميان خلف عقيل العنزي   ٭
منال منصور مخلف العنزي   ٭

منال علي رثعان العنزي   ٭
وضحة ناصر ابداح خالد الهاجري   ٭

نوف عناد فيصل العنزي   ٭
سناء جاسم محمد مشهدي   ٭

دالل علي فهاد السبيعي   ٭
بشرى ناصر حسني شمساه   ٭
شيماء سالم احمد بن خلف   ٭

ابرار جاسم سالم الهولي   ٭
مرمي عبداحلميد احمد علي   ٭

نورة عبداهلل سليمان عبداهلل االمير   ٭
فاطمة محمد عبدالوهاب بحروه   ٭

فاطمة يوسف احمد احلساوي   ٭
منيفة عايد نيف العنزي   ٭

لطيفة سليمان مبارك احلوطي   ٭
عذاري خالد عباس عبداهلل   ٭

سامية عايد ضاوي الرشيدي   ٭
منى مطلق مبارك الرشيدي   ٭
مهرة محمد صالح العجمي   ٭

حفصة جاسم محمد شمس الدين   ٭
سارة علي خليفة عباس   ٭

مها مضحي مسير الشمري   ٭
دالل وليد خالد مال اهلل   ٭

سعاد هران محارب العنزي   ٭
تركيه عزيز هملول العتيبي   ٭

فاطمة فالح فالح كحيالن العجمي   ٭
وضحة فالح سعد العازمي   ٭
فاطمة شافي محمد العجمي   ٭

ياسمني عبدالعزيز محمد املنصور   ٭
حصة عبيد عبداهلل الرشيدي   ٭

سعد سعود عبداملنعم بشير العتيبي   ٭
ناهد سعود عبداهلل الرجباني   ٭

سارة حمد مناع الدوسري   ٭
بدرية سلمان عبداهلل العتيبي   ٭

تهاني عواد فرحان صنهات الظفيري   ٭
بريدة عيد سليمان العازمي   ٭

سرى عبيد متلع العازمي   ٭
عايشة جابر سليمان الضفيري   ٭

دانة جابر سعد املري   ٭
حربية نايف نهار العنزي   ٭

غنيمة علي حسني العبدوه   ٭
منيرة عبيد مسعود املطيري   ٭

سالم عويد عوض العنزي   ٭
سميرة عبداحلميد مال عابدين الشاعر   ٭

نوير محمد خالد ابداح   ٭
مرمي صغير راشد العجمي   ٭

فوزية محمد سالم الفيلكاوي   ٭
بخيتة فهيد حسن العجمي   ٭

بدرية عوض صالح الرشيدي   ٭
دليل حضرم سعيد احلضرم   ٭

سلمى الزقع جمعان الرشيدي   ٭
أمني محمد فهد طميهير   ٭

حمده بردي محمد العالطي   ٭
آالء حسني صالح الصالح ناصر   ٭

سعاد ناصر سعد املعوشرجي   ٭
نادية حنيف ضاوي العتيبي   ٭

مرمي نايف حماد الشمري   ٭
شروق ابراهيم فريج الفريج   ٭
حمد هادي عبداهلل العجمي   ٭
شيمة محمد خليف الشمري   ٭
ماجدة خلف سلمان املطيري   ٭

جواهر عبداهلل سعود العجمي   ٭
بدر مطلق شجعان العتيبي   ٭

محمد نافل عوض احلربي   ٭
وفاء ناصر خلف العدواني   ٭
نادية حمدان زيد العازمي   ٭
سعد ماجد نهار العتيبي   ٭

ثناء عبدالعزيز ثويني شبيب   ٭
منيرة فالح جمعان الديحاني   ٭

عذاري عبدالعزيز عثمان احلمدان   ٭
مرمي شاجع عبداهلل العجمي   ٭

عبير فاضل أمان القالف   ٭
هيا زيد هادي العجمي   ٭

وسمية عوض صالح الرشيدي   ٭
لبنى خليل محمد محمود   ٭
تهاني سعود حسني سند   ٭
ابرار محمود عبداهلل علي   ٭

فوز سعدي مطلق ظاهر الشمري   ٭
خلود سحلي مهدي العتيبي   ٭

دالل عايض باين املطيري   ٭
بدور سعد مبارك الدوسري   ٭

فاطمة بدر عبدالرزاق احملميد   ٭
هنادي حيدر يعقوب الصفار   ٭
وفاء فهد عبدالهادي العجمي   ٭

نايفة مريف ضبيعي احلريجي   ٭
احمد جابر صبر الشمري   ٭

منيرة خالد عبداهلل الهدهود   ٭
نوير حمود عواض العازمي   ٭

منيرة محمد طلب جلوي العنزي   ٭
حنان يوسف غلوم حسني   ٭

مرمي ابراهيم حسن األنصاري   ٭
حصة مصطفى حسني محمد   ٭

باسمة سالم عبداهلل سالم   ٭
ختام هجيج حمود العنزي   ٭

صالح ابراهيم صالح الوزق   ٭
عبداحملس����ن  عيس����ى  عبداللطي����ف    ٭

العباسي
حمد طالب جابر املري   ٭

متاضر احمد حسن محمد الكندري   ٭
استقالل يوسف عريان فاضل الفضلي   ٭

ناصر احمد حجي ناصر بوعباس   ٭
وسام عبداملنعم عبدالرزاق العبيد   ٭

نشوة سلمان مضحي الغريب   ٭
هبة علي موسى الصحاف   ٭

آمنة عبداهلل جمشير عبداهلل   ٭
مطرة مرضي خشمان فرحان   ٭

خديجة رميح شباب املويزري   ٭
منيرة عبدالرحمن دخيل العوض   ٭

الدرجة الثالثة 1515 موظفا
بشأن الترقية باالختيار للدرجة )الثالثة(    ٭

وظائف عامة
استنادا ألحكام املادة 24  ٭ من نظام اخلدمة 

املدنية لسنة 1979
واس����تنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم 2006/37
وبن����اء عل����ى توصية جلنة ش����ؤون    ٭

املوظفني

فقد تقرر

أوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعدده����م 1515 من الدرج����ة الرابعة الى 
الدرج����ة الثالثة عامة اعتبارا من تاريخ 

2011/3/31
ثانيا: مينح املرقون اول مربوط الدرجة    ٭

الثالثة براتب أساسي وقدره 310 د.ك
ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة من    ٭
ع����الوات الدرجة الثالث����ة ومقدارها 10 

د.ك
رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭

االضافية وفقا للترقية اجلديدة
خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

خولة عمر محمد العمر   ٭
امل عبداهلل مخلف العنزي   ٭
حسناء خالد عذاب العنزي   ٭

ايوب عبدالرزاق حسني البلوشي   ٭
نصار علي ضيف اهلل املطيري   ٭

عليه كريدي مطير العنزي   ٭
عبداملجيد غنيم عقشان املطيري   ٭
عبدالعزيز عبداهلل حمد الصهيل   ٭

فهد حجاب جريوي احليان   ٭
قمر عبدالقادر محمد فكري   ٭

مهدي محمد غلوم رضا   ٭
منى حمد مطلق الراجحي   ٭

نورة فهاد شنيف املطيري   ٭
دالل محمد هادي املطيري   ٭

منى شنان عبداهلل اخلالدي   ٭
فايزة سعد خلف الفضلي   ٭

عهود علي احمد املال   ٭
فاطمة عباس حمزة محمد   ٭

هية مشيعيب نهار املطيري   ٭
فهد حمود حوميد املطيري   ٭
طارق خالد احمد سليمان   ٭

عواطف خلف نايف الرشيدي   ٭
محمد احمد عبدالعزيز الكبان   ٭

هيفاء نايف عايد املطيري   ٭
جهان يوسف عبداهلل باقر   ٭

مرزوقة غالي مطلق الفرحان   ٭
فضيلة جاسم علي جاسم   ٭
منال محمد فهاد العجمي   ٭

بشاير عباس حاجية مراد   ٭

عبداهلل محمد ربيع املطيري   ٭
هبة سلطان مبروك احلميضي   ٭

منيرة عيد حمد املخيال العجمي   ٭
ابتسام فالح هوري الطريبيل   ٭

سعاد علي عوض العنزي   ٭
فرح حسني محمد الشيخ   ٭
رنا فاخر حسن النكاس   ٭

خزنة غريب نزال الصليلي   ٭
عذاري محمد احمد الفيلكاوي   ٭
مشاعل حمود علي الديحاني   ٭
وفاء محمد عبدالرحمن مانا   ٭
تهاني مربيد سعيد املطيري   ٭

نشمية مناحي جاسم العنزي   ٭
زهور حسني حسن اشكناني   ٭
منى شامان صياح سميران   ٭

ألطاف محمد عبداهلل القطان   ٭
نادرة مطلق مبارك ملحم   ٭

دينا محمد عبدالرضا علي   ٭
فاطمة عبداهلل احمد زايد   ٭

مها مطلق حنيضل الدجيني   ٭
مشعل سعد بالل عبداهلل   ٭

ابتسام سعد بادي املطيري   ٭
منيرة عيد محمد العتيبي   ٭

فاطمة عبدالهادي جاسم صفر   ٭
نوف دخيل عبداهلل احلميدان   ٭

أمل منيزل جاسر العنزي   ٭
احمد حمزة عباس حاجية   ٭

ماجدة متعب مجعد املطيري   ٭
خالد محمد عبداهلل بوحمد   ٭

محمد يوسف عبدالنبي ابراهيم   ٭
نوال شنيف كريدي املطيري   ٭

العنود علي زايد العازمي   ٭
طاهرة محمد حسن علي   ٭

اماني خالد علي السليمان   ٭
سمر علي فهاد السبيعي   ٭

هند بندر حميان العتيبي   ٭
خالد عبداهلل خميس العجمي   ٭

محمد سعد فراج السبيعي   ٭
نادية رجا حامد املطيري   ٭

علي حسني رمضان الكندري   ٭
ياسمني محمد علي بوحمد   ٭

منى محمد فهيد العجمي   ٭
عالية مطرد محمد العنزي   ٭

هديل درويش عبداهلل العرادي   ٭
طالل عجيل جبر الفضلي   ٭

عذبية غازي جريد النميش   ٭
نوف فهد مشرع الرشيدي   ٭

ليلى محمد غلوم كرميي   ٭
سارة يوسف حسن عبدالرحمن   ٭

شيمة دخيل مضحي العنزي   ٭
شيمة فهد عيد الرشيدي   ٭

عائشة مبارك محمد العجمي   ٭
سندس عبداهلل محمد عبدالرحمن   ٭
صباح عبدالكرمي عبدالواحد مهدي   ٭

انوار سامي محمد االمير   ٭
عمر عبدالوهاب يعقوب عبادة   ٭

رحاب علي عبداهلل املرجتي   ٭
عنود احمد سيد عبداهلل الرفاعي   ٭

نوف حبيب علي العرادة   ٭
محمد علي عبداهلل املطيري   ٭
احمد سعود احمد العصفور   ٭

جوزة راجح جعيفن العبداهلل   ٭
نورة حسني علي العازمي   ٭
نوير سيف علي العجمي   ٭

ضياء صالح هاشم اجليران   ٭
وضحة داهوم دغيم الرشيدي   ٭
جوزة فراج ضيدان الشمري   ٭
اميان دهش مبارك املطيري   ٭
أنوار محمد فالح الهاجري   ٭

غزيل سالم علي املري   ٭
امل ظاهر مشهور السعيدي   ٭

دالل سعد ثقل العجمي   ٭
منال مطلق زنيفر اجلويسري   ٭

امال عوفي مجبل البذالي   ٭
مرمي سعيد عماش السعيدي   ٭

بشاير مطلق فهيد الكفيف   ٭
علي بدر يوسف اجلويهل   ٭

جواهر عجير الفي العصيمي   ٭
جميلة نشمي خلف الضفيري   ٭

فاطمة عبدالرحمن علي تقي   ٭
شيخة احمد مشعان املشعان   ٭
تهاني محمد راشد الهاجري   ٭

عبداهلل عبداهلل خميس العجمي   ٭
جوزة هويج سعود العجمي   ٭

فاطمة احمد طالب غلوم   ٭
عبدالعزيز عطا اهلل حديد خلف   ٭

مشاعل خالد خليل الصالل   ٭
مرمي سعود مبارك الفرج   ٭

مبارك عبداهلل مبارك اخلشاب   ٭
هنادي محمد مبارك اجلسار   ٭

حنان محمد عامر النجدي   ٭
أمالك بدر محمد املطيري   ٭

فاطمة جاسم محمد العمر   ٭
عبدالعزيز عبدالعظيم منصور القطان   ٭

حمد ابراهيم حمد البحوه   ٭
أحمد علي عبدالرزاق الدويسان   ٭

قتيبة محمود محمد احمد   ٭
دالل ارشيد فالح العازمي   ٭

ليلى كاظم عباس ابل   ٭
مهلهل قناص نقيع اخلصيلي   ٭

حمد شريف فهد اخلالدي   ٭
ليلى احمد محمد الكندري   ٭

مرمي سامي عبدالرزاق املطوع   ٭
عيسى مساعد معوض الرشيدي   ٭

انتصار عبداحلميد عيدان احملميد   ٭
دالل عصري عياد العنزي   ٭

فاطمة راشد خليفة العازمي   ٭
نهى ابراهيم حسني هادي   ٭

أمل عباس علي حسني   ٭
كفاح وادي مسير السعدون   ٭
عفيفة علي عبدالرضا امليل   ٭
فاطمة حسن جوهر حسن   ٭

فاطمة عبدالرحمن عبداللطيف الدعي   ٭
خلود علي حسني شمس الدين   ٭

أنوار حسني زيد الدريع   ٭
إميان صقر ماشع املطيري   ٭

منى جديع فالح العازمي   ٭
خديجة حاجية محمد حسن   ٭

لطيفة عبداللطيف حمد اخلطيب   ٭
فاطمة عبدالنبي علي الغضبان   ٭

طيبة علي حسن علي   ٭
مقداد عباس حسني سبتي   ٭

عبدالرحمن جاسم احمد الكندري   ٭
بشار عبدالكرمي عبدالواحد شيخان   ٭

احمد مانع عيد العتيبي   ٭
مزنة الفي مترك الديحاني   ٭

أسماء ياسني يعقوب مال اهلل   ٭
صفاء نوح احمد بورسلي   ٭

عدنان عبداهلل عبدالرزاق احملميد   ٭
عبدالرحم����ن  عبدالعزي����ز  حن����ان    ٭

العصيمي
موضي مزيد محمد املطيري   ٭
بدرية محمد حمدان املطيري   ٭

عبدالعزيز غنيم مناور العتيبي   ٭
فوزية خالد ضيف اهلل املطيري   ٭

انوار حمد ضيدان الشمري   ٭
ماجد عبداهلل غلوم صفر   ٭
سميرة احمد كاظم جراغ   ٭
دالل محمد صالح احلربي   ٭

فاطمة جاسم نايف العنزي   ٭
موضي سعد عقاب الظفيري   ٭

مشاعل محمد منالن النمالن   ٭
عبداهلل صقر حمدان العنزي   ٭

فهيد الهيلم مسمار شباط   ٭
صفاء عبداهلل علي عبداهلل   ٭
غنيمة ذياب سعيد العالطي   ٭

بدرية محمد سمير زامل   ٭
حامد ثامر ابراهيم السيار   ٭

اميان رمضان هزاع العنزي   ٭
خالد خميس رديني الشمري   ٭

مستورة عاصي حماد العازمي   ٭
طالل أحمد حسن القالف   ٭

مرمي عبدالرضا طاهر اخلواجه   ٭
بشاير برغش مانع احلسيني   ٭
مشعل خالد اسماعيل محمد   ٭

ليلى صحن فرحان ركاد الضفيري   ٭
ضاوي عوض مجبل العصيمي   ٭
فاطمة عبدالعزيز سفر املؤمن   ٭

عذاري خالد محمد املطيري   ٭
ميثم حيدر حسني حيدر   ٭

نورا خالد عبداحملسن العلي   ٭
سبا فالح راجح البوص   ٭

سويرة سعود ناصر احلسيني   ٭
عواد عليان عاصي احلربي   ٭
مشاعل رجا حامد املطيري   ٭

بسمة عيد سيف عيد   ٭
سعاد باتل فالح الرشيدي   ٭
فاطمة سالم جزا الديحاني   ٭
عمر ابراهيم عبداهلل األمير   ٭

فهد عيد محمد الشهري الرشيدي   ٭
جميلة عيسى راضي العنزي   ٭

عبداهلل راشد حجرف العجمي   ٭
عبداهلل حمد عبداهلل العتال   ٭
ابراهيم كليب شافي فرحان   ٭

دالل سعد مجبل العنزي   ٭
بدر دهيمان خالد الشمري   ٭

عادل فالح مسعود املطيري   ٭
عذاري مزيد مطلق الديحاني   ٭
منى سعود دغيمان السرهيد   ٭
سلمى عبداهلل محمد الفضلي   ٭

حنان سعد راضي املطيري   ٭
فيصل عبداالمير هادي الهنداوي   ٭

عبداهلل خليل ابراهيم البناي   ٭
دالل ضحوي طريخم العدواني   ٭

منال رحيم ردعان الشمري   ٭
منال مسلم سعران الدماك   ٭

محمد عبداهلل محمد العنزي   ٭
مرمي محمد محسن العجمي   ٭

حنان سلطان محمد العتيبي   ٭
احمد حسني عسكر النكاس   ٭

انوار سعد مناور الهدبة   ٭
نوير مسعود عواض الرشيدي   ٭

نواف فالح عوض الشمري   ٭
عواطف الفي خالد عيد   ٭

شيماء بدر جاسم البلوشي   ٭
تهاني مبارك عبيد الدوسري   ٭

منتهى علي احمد الرشيد   ٭
احمد قاسم محمد درويش   ٭

مشاري جمال سلطان جوهر   ٭
خلود عيسى حسن الكندري   ٭

احمد مبارك نافع العدواني   ٭
غالية خالد مهنا الرشيدي   ٭
امل جمعان سعد العازمي   ٭

عبداهلل نعمان سلمان العبداهلل   ٭
عبداهلل حسني حاجي كمال   ٭

مرزوقة سعود ناصر العازمي   ٭
سارة حمد مخلص الزعبي   ٭

اسماء محمد اسماعيل الهولي   ٭
رفعة سعود مبارك املجمد   ٭
عادل علي مهنا عبداحلي   ٭
بنا رجا عبداهلل العجمي   ٭
بدر سند دغش السهلي   ٭

محمد عباس علي القالف   ٭
محمد مهدي مرزوق اخلياط   ٭

فهد مهدي مرزوق اخلياط   ٭
مشعل بلوى ياسني مزعل   ٭

عبدالرحمن محمد علي العتيبي   ٭
فيصل شباب عايض امليموني   ٭
محمود جاسم محمود احملميد   ٭

يوسف كاظم عباس شهاب   ٭
سليمان عيد محمد املطيري   ٭

حوراء حيدر سيد حسن الزلزلة   ٭
محمد سرحان محمد الشمري   ٭

عنود عيد محمد الشهري   ٭
احمد جاسم محمد الصائغ   ٭
يونس يعقوب علي محمد   ٭

احمد محمد معيتش املطيري   ٭
محمد ناصر عجيل العجيل   ٭
فواز عبيد جدوع الفضلي   ٭

خديجة محمد عبدالرحمن الكندري   ٭
نورة حجاب راجح الصعنوني   ٭
هيفاء عبداحلميد أيوب األسود   ٭

عواطف محمد ثامر الدغيلبي   ٭
محمد سعد سعيد عبداهلل   ٭

مزيد عبداهلل ملفي املطيري   ٭
نورة عيد سعيد العالطي   ٭
منال سعود احمد الراشد   ٭

فاطمة عياد شالح العتيبي   ٭
صباح مناحي نايف العجمي   ٭
سعاد عبدالرضا حسني علي   ٭

محمد شبيب دغش فنيس العجمي   ٭
خالد عبداهلل سيف احمليني   ٭

شريفة منادي طارش الظفيري   ٭
لذة عياد مطلق العتيبي   ٭

لطيفة رجا محمد احلربي   ٭
اميان عبدالهادي علي حاجية   ٭
اشراف يوسف احمد بوحيمد   ٭

خالدة ابراهيم غلوم حيدر   ٭
عذاري حسن علي الكندري   ٭
نورة سعود علي الصويلح   ٭
رفعة جابر بنيان العجمان   ٭
جناة عبداهلل غلوم حيدر   ٭

طارق سعد زنيفر العازمي   ٭
اميان سالم بندر الديحاني   ٭
ألطاف علي فريج الفريج   ٭

أمل عبداهلل محمد الكندري   ٭
مساعد محمد ناصر الهزاني   ٭

فنون محسن صنهات العتيبي   ٭
أمثال فجحان عايض املطيري   ٭

فاطمة عيسى عبدالرحيم الصفار   ٭
بدر زايد حمد العازمي   ٭

حمود ناصر جعيثن العتيبي   ٭
فاطمة نويران سعد الرشيدي   ٭
عواطف سعود مطلق املطيري   ٭

حصة عواد نهار اخلالدي   ٭
امل علي عيد العليوي   ٭

نوير الفي مجبل البريعصي   ٭
فاطمة بدر محمد عريان   ٭
اقبال فالح علي الدماك   ٭

فالح نعمة حايف العنزي   ٭
دالل الفي ضيدان املطيري   ٭

العنود فهد شافي احلميداني   ٭
هدى سالم جابر املري   ٭

سبيكة بداح فرج الهاجري   ٭
مرزوقة مسفر عبدالرحمن العتيبي   ٭

سهام محمد خلف الفضلي   ٭
محمد خالد ابراهيم الياسني   ٭

نوير عقلة مران العنزي   ٭
حصة برجس بدر املطيري   ٭

لطيفة كنعان فراج الشمري   ٭
معيض علي مهدي العجمي   ٭

عالية مصطفى أحمد األيوب   ٭

فاطمة احمد محمد شريف الكندري   ٭
تهاني محمد عبدالعزيز الهاجري   ٭

سحر عبدالعزيز عبداهلل ملك   ٭
عهود عيد صالح الشمري   ٭

اماني عبداهلل يوسف بوعباس   ٭
عائشة غامن سعد اجلاسر   ٭

عائشة محمد شاجي العنزي   ٭
رميا غندور احللبي   ٭

حميدة محمد غلوم محسن   ٭
هاجر طه ياسني   ٭

خزنة عبدالرحمن قنيفذ الوعالن   ٭
محمد علي سالم محمد   ٭

لطيفة محمد خصيوي املطيري   ٭
احمد عياد عويض املطيري   ٭

غزيه شبيب حزمي السبيعي   ٭
منيرة منصور فالح العجمي   ٭

نهيه مبارك فراج العازمي   ٭
خالد حسني علي االنصاري   ٭
فهد مبارك سالم الفريحان   ٭

علي عايد سراح العنزي   ٭
مشاعل حسن نغيمش العنزي   ٭

اميان محمد غلوم البلوشي   ٭
اميرة سعد محمد الدعاس   ٭
نورة ذعار سعود العتيبي   ٭

وليد خالد ابراهيم البديوي   ٭
عواطف هايف قطيم املطيري   ٭
حمدة حامد سليمان اخلشنام   ٭
شريفة طلفاح عتيق العنزي   ٭

عيدة صالح علي العجمي   ٭
جنود عبداهلل عبداللطيف الشعيب   ٭

دالل بشر زيد املسيلم   ٭
حياة حسن محمد عبداهلل   ٭

مدعث فراج مدعث العجمي   ٭
اقبال مجالد عبداهلل الظفيري   ٭
فهد كدموس مرزوق الديحاني   ٭
هبة عبداملجيد احمد املنصور   ٭

شعاع عبيد عايد العنزي   ٭
لولوة سعود فنيسان الظفيري   ٭

قيروان عبداللطيف دخيل احلبشي   ٭
عائشة حسن جزاع الشمري   ٭

شمعة علي حمد البصيري   ٭
امل سنيد غنام الشمري   ٭

نادية مشعل رحيل مسفر   ٭
منال عبدالعزيز عبداهلل الشاهني   ٭

خولة حامد عبداهلل حمادي   ٭
تهاني وسمي عيد العازمي   ٭

نوال مساعد حمد املجرن   ٭
خالد وليد عبداهلل الزامل   ٭

غدير عبداهلل محمد العرميان   ٭
فوز رمحان سعيدون السليماني   ٭

فوزية عوض صميعر املطيري   ٭
نادية جدعان بشير العدواني   ٭

جناة محمد علي االنصاري   ٭
شيخة عبداهلل هادي العجمي   ٭

الطاف عبدالرحمن محمد احلبيب   ٭
نورة نايف عيد العتيبي   ٭

نهية مفلح مطلق الرشيدي   ٭
نوف يوسف ابراهيم محمد الشايجي   ٭

حنان عبداهلل محمد احمد   ٭
انتصار هالل عبداهلل الشمري   ٭

درة فارس عايد الشمري   ٭
مها محمد عايض العجمي   ٭

هجدا سعود عبيد العازمي   ٭
ربيعة كرمي فاضل املطوطح   ٭

سعاد دحام عواد الشمري   ٭
عواطف محمد جعفر مهدي   ٭

اماني هالل عبداهلل املطيري   ٭
رمي براك سعد اجلعيدي   ٭

اقبال سطام ذياب الشمري   ٭
اماني علي اسماعيل سالم   ٭

عذاري احمد محمد الكندري   ٭
مهاء سليمان محمد العنبري   ٭
وضحة هادي فالح الصليلي   ٭

رحاب داود عبداهلل علي   ٭
اسراء احمد حسن رمضان   ٭

عبير حسني علي الكوت   ٭
انور عبدالكرمي يوسف الشرهان   ٭

دالل محمد عوض الديحاني   ٭
ثامر مثيب مرزوق العبدلي   ٭
شعيع ملفي زيد العدواني   ٭

مي رومي يوسف مزعل   ٭
ابتسام حميد عبدالرسول اخند   ٭

منيرة حمود محمد اخلالدي   ٭
عذاري حسني محمد القالف   ٭
عبير سالم عبداهلل البغيلي   ٭

وضحة شهاب عودة الفضلي   ٭
حنان فهيد فهد العازمي   ٭

جواهر احمد لزام الرشيدي   ٭
سماح عبداللطيف عبدالرزاق الربيع   ٭

مساعد حمد علي الغيث   ٭
سعاد حامد عبدالوهاب اكروف   ٭

محمد خالد سعيد املطيري   ٭
بدرية نايف عايد الشمري   ٭

غالية مطلق قطوان الصواغ   ٭
اميان عجيل داود شعيل   ٭

بدرية محمد شارع الضفيري   ٭
سعد عقاب مزيد الشمري   ٭

منال مرشد فالح وسمي   ٭
غالية فهد شايع العازمي   ٭

وفاء ساير عجيمي العنزي   ٭
خديجة ابراهيم مرزوق القالف   ٭

نورا محمد ابراهيم الهالل   ٭
نورة رجا عبداهلل العجمي   ٭

عواطف علي عالي العدواني   ٭
نورية مسفر دليمان العدواني   ٭

انوار محمد عبداهلل عيفان   ٭
فاطمة حسني علي جعفر   ٭

نورة منصور فهد السبيعي   ٭
دالل عبدالعزيز عبداهلل احلليل   ٭

نوف جاسي ناصر املطيري   ٭
نبيلة محمد مهدي العجمي   ٭

فالح حاشوش خزعل اخلالدي   ٭
شعاع طلق محمد الرشيدي   ٭

عهود رجا فهد الهران   ٭
هادي راشد مسعود هادي   ٭

انوار صرداح خلف املطيري   ٭
مرمي دخيل فراج العوام   ٭

وداد علي عبداهلل الكندري   ٭
رفعة برجس عايض برجس   ٭
شروق محمد عيسى الناجم   ٭

مشعل نايف شحاذة املطيري   ٭
عهود صغير سالم اجلميلي   ٭

بدور عبدالرزاق ناصر عبدالعزيز   ٭
مشاعل صالح سلطان احلسيني   ٭

منى منصور فراج العجمي   ٭
مها مشوط كمعان املطيري   ٭

بشاير فالح عامر عضيب   ٭
ابراهيم عباس ابراهيم بومجداد   ٭

جواهر عبدالرزاق فهد باتل   ٭
احالم عبدالوهاب ابراهيم الناشي   ٭

سعاد مفرج هزاع العدواني   ٭
انتصار عواض كتاب ذياب   ٭

رمييه فاضل مصلح البناقي   ٭
هنادي حسني هاشم العنزي   ٭
نادية ساير عوين الشمري   ٭

منال راشد عيد فالح   ٭
عهود أحمد مرشد السليمان   ٭

حسني مخلد مصلح املطيري   ٭
منى حبيب حسن الرامزي   ٭

حمدة عقيل مرزوق الشمالن   ٭
نورة سالم صويان مذخر   ٭

طالل هادي مدلول الشمري   ٭
بشاير عبداهلل تركي الفصام   ٭
أنوار فالح حمدان بن سلما   ٭

نوف دبيان خالد غازي   ٭
دالل رجا باتل البالود   ٭

معالي رجب عبداهلل رجب   ٭
وفاء ناصر علي القطان   ٭
عنود راكان حمد املكراد   ٭

أبرار حسن أحمد الناصر   ٭
طفله رشيد محمد الهاجري   ٭

هيا علي شبيب العجمي   ٭
دالل مبخوت فهيد العجمي   ٭

ليلى علي حسني عباس   ٭
منيرة حابس محمد حمد   ٭

نور ناصر نشاط العتيبي   ٭
اجلوهرة امريط عبداهلل الهاجري   ٭

فاطمة فالح عبداهلل حجيالن   ٭
عبداله����ادي  عبدالرحم����ن  س����جوى    ٭

العجمي
وضحه صباح مطر الشمري   ٭

دالل منيع زيد البصمان   ٭
فوزية عوض مانع الشبيعان املطيري   ٭

عهود محمد علي الضاعن   ٭
هنوف نايف بدران الدوسري   ٭

مشعل ثالب محمد احلربي   ٭
اسيل نايف سعود احلجرف   ٭

جناة عيد محمد الشمالي   ٭
مزنه محمد سعد العجمي   ٭

عذاري مسلم حمود الهلقي   ٭
فاهد عبداهلل سعد صقر   ٭
غدير فالح عبيد الونده   ٭

ربيح عبداهلل ربيح العجمي   ٭
عذاري ناصر رشيد احلريص   ٭
حمده عبداهلل عبيد املطيري   ٭

مرزوقه قطيمان مبارك العصمي   ٭
سلوى عبيد فالح امليع   ٭

امينة عويد ضيف اهلل الديحاني   ٭
معالي عبداهلل عايد العميرة   ٭

بشاير مشعل رحيل مسفر   ٭
بشاير عايض شريد املطيري   ٭

نوال غامد هويدي الفضلي   ٭
فاطمة بويش فرحان السعيدي   ٭

بدرية مطر ناصر العازمي   ٭
رمي بدر حسني الصافي   ٭
عذاري حمد عيد زومان   ٭

اميان عبدالرضا عبداهلل الصيرفي   ٭
دالل خليفة سمري العازمي   ٭
مها سعود سويلم احلسيني   ٭
هدى عبداهلل ربيح العنزي   ٭
انوار ناصر معدي العتيبي   ٭
اميرة مزهر حبيب الشمري   ٭

الش����حومي  س����ميحة الف����ي س����عود    ٭
العازمي

اميان محمد عبداحلسني حسن   ٭
مرمي فهيد حسني العجمي   ٭

نادية يوسف عبداهلل حاجية   ٭
اسراء محمد علي ابل   ٭

عائشة محمد مصطفى احمد الكندري   ٭
سحر عبدالهادي صالح ابو رزق   ٭

سعاد غريب مرجي العنزي   ٭
فاطمة خالد عبدالرحمن الشراح   ٭

عائشة مليحان رمضان خلف   ٭
مضاوي نايف طاهر واوان   ٭

منال خليل علي القطان   ٭
منار محمد عباس الشرف   ٭

فاطمة محمد راشد العجمي   ٭
عذاري جامع سعد عالج   ٭

عائشة مناور عماش العتيبي   ٭
عذاري بدر ناصر الصانع   ٭

معالي سعد حمود الهاجري   ٭
حنان الفي شالل املطيري   ٭

ابتهاج عبداهلل مرزوق الغريب   ٭
ضيدة شليويح مشلح املطيري   ٭

منال عيسى محمد الهولي   ٭
مرمي هايف عواد العازمي   ٭

حنان رجاء حمود السهلي   ٭
رمي خالد زيد مسيلم الرشيدي   ٭

شيخة خليف محمد العنزي   ٭
تركية فايد فؤاد الرشيدي   ٭

سميرة محمد سمري وقيان العازمي   ٭
اماني سعد مجبل ارويعي العازمي   ٭

مها هادي ماطر العازمي   ٭
بسهيه منر هدروس مبارك   ٭
انوار تركي سعيد الهاجري   ٭

رمي علي محمد اجلعيدي   ٭
مرمي عباس حسني بوعباس   ٭

سامية مجبل محمد العصيمي   ٭
عليه مجبل محمد العصيمي   ٭
منيرة جاسم راشد اليحيوح   ٭

كفاية سليمان فالح الرشيدي   ٭
مرمي محمد سحمي حمد العجمي   ٭

منال شالح ضويحي فرحان   ٭
مستورة عواد دغيم العازمي   ٭

موضي محمد حسني ناصر   ٭
ضحية ضحوي نشمي طويرش   ٭

ليلى سعود دغيم العازمي   ٭
غنيمة عزيز غازي الرشيدي   ٭

ابتسام عبداهلل يوسف بوعباس   ٭
مشاعل بدر مهاوش الدويش   ٭

نادية حاجي اسماعيل خالدي   ٭
جنالء محمد حمد العجمي   ٭

رفعة راضي مرزوق الطلح   ٭
هنوف تركي سعود الهاجري   ٭

رمي حمود سعود مرزوق   ٭
خضراء فهاد حمد العجمي   ٭

مرمي عبدالعزيز ناصر الهمالن   ٭
هيا فالح مبارك املطيري   ٭

شيماء جنيب محمد شعيب   ٭
شيماء عباس حسني عباس   ٭

امل باقر علي النجدي   ٭
دالل حمود محمد العواد العازمي   ٭

سعاد عيد عوض الرشيدي   ٭
عذاري مطلق عوض مرزوق   ٭

اسماء بدر دعيج الفهد   ٭
مها فرحان عبداهلل نواهي   ٭

فاطمة نصار فجري العازمي   ٭
مها مطلق دليم املطيري   ٭

خلود محمد مطلق املطيري   ٭
لطيفة فهد محمد الهاجري   ٭

اماني مبارك عبيد الدوسري   ٭
منال الفي محمد العازمي   ٭

ناهدة خليفة محمد العنزي   ٭
فاطمة عبدالهادي يوسف بوحسن   ٭

هديل مرزوق مسير املطيري   ٭
خديجة حمدان فايز العتيبي   ٭

مها مفلح غنيم مجول   ٭
منيرة حمود محمد احلمدان   ٭
سوسن محمود محمد احلرز   ٭

مرمي وادي خلف سليمان   ٭
معالي حسني علي املطيري   ٭

عائشة عبدالعزيز عبداهلل محمد   ٭
عيدة سعيد عيد سعيد   ٭

امل عبدالوهاب احمد الصالح   ٭
نورة فالح محمد الدلك   ٭

موضي برجس بطيحان املطيري   ٭
بدور خليفة عبداهلل املطيري   ٭

بشاير نوح جاسم اجلاركي   ٭
فاطمة جاسم محمد مراد   ٭

اسمهان معتق سعد سودان   ٭
ابتهاج خالد علي العازمي   ٭

نوف رشود سعيد اجلسار   ٭
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رجاء عبدالوهاب محمد كنيمش   ٭

اياب صالح حسن الصفوري   ٭
اميان جعفر محمد العلي   ٭

بدرية داود طاهر الشمري   ٭
عزة عبدالستار عبدالعزيز سالم البدر   ٭

سارة فرحان متعب الظفيري   ٭
خزنة سعد نهار العدواني   ٭
نوال سالم محمد الرشيدي   ٭

نورة محمد فهد العجمي   ٭
محمد سعد مسعد املطيري   ٭

عواطف هادي دخيل الظفيري   ٭
منيفة عايد خليف العنزي   ٭

رفعة فهد محمد ابطني   ٭
منال ابراهيم يعقوب بوحيمد   ٭
وفاء ابراهيم اسماعيل املهندي   ٭
عليا محمد احلميدي املطيري   ٭

سليمة بندر طعيمس املطيري   ٭
نادية باتل سعد املرشاد   ٭
نورة علي فايز املطيري   ٭

فايزة سالم سعد النشوان   ٭
موضي سحمي تركي الهاجري   ٭
مرمي محمد مسلوب الرشيدي   ٭

منال علي عوض املطيري   ٭
هند عوض مزيد املطيري   ٭

مدينة سعدي طلب الظفيري   ٭
فاطمة عبدالرحمن عبدالكرمي جراغ   ٭

خزنة مبارك صياح العتيبي   ٭
محدم سفاح ابجاد املطيري   ٭

جميلة دليم عبداهلل العازمي   ٭
بدور ناصر راجح العمير   ٭

عبداهلل مبارك حمود العجمي   ٭
سالم علي مانع العجمي   ٭

العنود راشد فرحان العجمي   ٭
دالل علي ثامر الفضلي   ٭

عذاري زيد مرزوق اجلويدان   ٭
جميلة خلف محمد حميد   ٭

رمي رشيد فهد رشيد   ٭
أنوار مرزوق مخلد وسام   ٭
رشا محمد سليمان حماد   ٭

مها حمد حمد البصيلي   ٭
اسماء عبداهلل عبدالواحد عبدالرحمن   ٭

نوى عبداهلل محمد العتيبي   ٭
طالل ابراهيم علي كامل الكندري   ٭

مي محمد حرميل العتيبي   ٭
عهود وليد حمد احلمدان   ٭
بدرية نزال عايد الدغيم   ٭

نورة مزاح حسني العنزي   ٭
سعدي سند مسهوج الشمري   ٭

دانة مبارك ابراهيم عسك   ٭
أمل عبداهلل سالم محمد   ٭

نايفة علوش مفرج املطيري   ٭
تهاني سعد عوض الديحاني   ٭

فجر عبداللطيف بشيت اخلالدي   ٭
غزيل طامي شبيب العجمي   ٭

غدير صادق مجيد كوت   ٭
رمي عيسى عبداهلل علي عبدالرحيم   ٭

فاطمة نواش عبيد الديحاني   ٭
منيرة مناور لزام الرشيدي   ٭

زينب يوسف عبداهلل عباس دهراب   ٭
مبارك دليم ذاير العتيبي   ٭

انتصار درويش احمد الدرويش   ٭
آالء محمد يعقوب البلوشي   ٭
أمينة ادريس محمود بندر   ٭
تسنيم علي احمد العطية   ٭
هند نصار عماش العازمي   ٭

مرمي عبداللطيف علي معتوق املعتوق   ٭
عبداهلل جنم عبداهلل عبدالعزيز   ٭

فاطمة جعفر صالح بوشهري   ٭
احالم فيصل عايد املطيري   ٭

مي عامر سعد احلشان   ٭
أنفال عبداهلل احمد محمد الذياب   ٭

سعاد رشيد مرزوق الرشيدي   ٭
اسماء عادل خليفة الشاهني   ٭

فاطمة احمد عبداهلل جنم الشطي   ٭
طلق حمود بخيت ناجي املطيري   ٭

محمد مطلق فرحان العجمي   ٭
ابرار فيصل عبدالعزيز الصميط   ٭

ليلى محمد حسن اتش   ٭
مها محمد عبداجلبار محمد فرج   ٭

فاطمة علي احمد فرس   ٭
عبدالرحمن فالح عبداهلل علي العازمي   ٭

عبداهلل خليل حاجي جاسم عبداهلل   ٭
حنان خالد احمد مطر سالم   ٭

هبة علي عبدالرحمن ابودرة   ٭
حسني علي حسني فوالذ حسني   ٭

اميان طارق عبدالرضا ماري عبداهلل   ٭
روزا عمار حمود عامر العجمي   ٭

انوار عادل عبداحملسن علي الصالح   ٭
مطلق حزام مطلق ساملني   ٭

منال مساعد راشد النجدي   ٭
لولوة خالد فهد سعد بن شكر   ٭

عبدالعزيز مطيران وسمي السويط   ٭
ندى جواد احمد باش محمد   ٭

خلود احمد نهار العجمي   ٭
فيصل احمد عبداهلل محمد القحطاني   ٭

عل����ي عبداحلميد عبداحملس����ن محمد    ٭
املوسى

سكينة علي غلوم الدشتي   ٭
خيرية محمد علي الصائغ   ٭

أنوار فهد خليفة فهد الدعي   ٭
سهام جمعان مجرن املطيري   ٭

حوراء صالح عبداملجيد اجلدي   ٭
دالل ابراهيم جنف محمد   ٭

روان فهد سعد عبدالعزيز السلطان   ٭
لطيفة عبدالعزيز محمد حس����ن محمد    ٭

علي
هاشم جاسم محمد حمد املتروك   ٭

يوسف احمد أكرم سيد محمد   ٭
فاطمة شهاب احمد محمد املانع   ٭

مرمي خليل عباس سلطاني   ٭
شيخة سليمان داود احلداد   ٭

حمد عدنان بنيان حسني اخلالدي   ٭
هيا سامي عبدالرحمن العيسى   ٭

صفاء عبدالرضا علي عبداهلل عزيز   ٭
أميرة حسني علي املذكوري   ٭
شيخه حمزة عباس بوحمد   ٭

الدرجة الرابعة 811 موظفا
بشأن الترقية باالختيار للدرجة الرابعة    ٭

وظائف / عامة
استنادا ألحكام املادة 24  ٭ من نظام اخلدمة 

املدنية لسنة 1979 
واس����تنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم 2006/37
وبن����اء عل����ى توصية جلنة ش����ؤون    ٭

املوظفني

فقد تقرر

أوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعددهم 811 من الدرجة اخلامس����ة الى 
الدرجة الرابعة عامة اعتبارا من تاريخ 

2011/3/31
ثانيا: مينح املرقون اول مربوط الدرجة    ٭

الرابعة براتب اساسي وقدره 260 د.ك
ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة من    ٭
ع����الوات الدرجة الرابع����ة ومقدارها 10 

د.ك
رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭

االضافية وفقا للترقية اجلديدة

عبداهلل كاظم قاطع طاهر   ٭
شيخة خليل ابراهيم العنزي   ٭

ابرار عبدالرحيم عبداهلل احمد   ٭
مها علي عبداهلل الذياب   ٭

مستورة فالح ناصر النون   ٭
حمد رشيد عيد الرشيدي   ٭

حمد محمد محسن العجمي   ٭
سالم محمد راجي السعيدي   ٭

أفراح عبداهلل حماد عمار العازمي   ٭
حمد عدنان ابراهيم سليمان الهولي   ٭

علي محمد حسن وائل املهنا   ٭
علي ماجد جابر العنزي   ٭

شيخه يعقوب يوسف الياسني   ٭
منال جاسم غلوم علي   ٭

عبداهلل شعبان عبداهلل بلوشي   ٭
علي محمد علي دشتي   ٭

عبداهلل عبداحلميد عبدالرضا خشاوي   ٭
منصور محمد علي العجمي   ٭

صاحلة حويان حامد العازمي   ٭
عنود غريب عياد املطيري   ٭
خالد علي محمد احلسيني   ٭

نوف محمد كميخ الرشيدي   ٭
محمد علي حسن احمد   ٭

شيخة نهار عبداهلل نهار الهاجري   ٭
هيام احمد عبداهلل احمد ملك   ٭

اسماء حمود عبيد حمود الشمري   ٭
اسماء عيد سيف ناصر   ٭

عذاري طارق خالد مال اهلل   ٭
طارق داخل غنيم هايس   ٭

نوف مشعل محمد اخلضر   ٭
حنان طاهر حبيب احلبيب   ٭

سهام حسني سلمى املطيري   ٭
احمد عنيزان غدير عوده   ٭

ايالف حسني صالح الصالح ناصر   ٭
مرمي موسى عبداهلل محمد علي   ٭

هيا ابراهيم احمد الزايد   ٭
عزيزة حمدان محسن العتيبي   ٭

عهود ناصر محمد اخلالدي   ٭
نوف فالح عبداهلل سعود احملجان   ٭

اس����راء عبدالك����رمي ابراهيم س����ليمان    ٭
املرجان

فاطمة احمد رجب اشكناني   ٭
ضاري خالد احمد الوقيان   ٭

الش����ميعان  مضاوي عب����داهلل عصام    ٭
العجمي

علي عيسى غريب حاجي حسن   ٭
غدير محمود احمد علي   ٭

خالد عاصي عويهان العازمي   ٭
سارة عجمي فالح الظفيري   ٭

دالل خلف جزا احلربي   ٭
محمد عباس حمزة السماك   ٭

سالم عبداهلل سلمان االستاذ   ٭
عائشة مطر دخيل حمد العنزي   ٭

نور انور محمد الياقوت   ٭
محمد عبدالغني احمد البزاز   ٭
هند مضحي صقر الهاجري   ٭
حامد خالد حيدر بوشهري   ٭

حنان محمد مسعود الزوين   ٭
رسمة فهد فالح العجمي   ٭

مرمي عارف مجبل احلربي   ٭
حسني حبيب حسني حسن   ٭

خالد عبداهلل خالد عباس ابراهيم   ٭
هدى عدنان علي حسني   ٭

بشاير غازي محمد احلربي   ٭
والء منصور فهد النويصر   ٭

اميان عبدالوهاب جاسم حسن عبداهلل   ٭
زهرة طالب محمد كاظم آل رشيد   ٭

لطيفة علي محمد عيد الهاجري   ٭
ناصر بدر حيدر بوشهري   ٭

اميان راشد فالح عبداهلل العازمي   ٭
يوسف يعقوب اسماعيل الكندري   ٭
عبدالعزيز ناصر مطلق الرشيدي   ٭

علي فارس جواد علي الشواف   ٭
عايض عواد دهمان البرازي   ٭

مهدي جواد عبداهلل البلوشي   ٭
احمد خميس محمد اخلميس   ٭

عباس حمزة عباس نقي   ٭
زينب فاضل خليل معرفي   ٭
ناصر يعقوب عيدان حجي   ٭

أنوار عدنان محمد جاسم الزنكي   ٭
الش����عالني  فاطم����ة عايض عب����داهلل    ٭

املطيري
مشاعل شريان مبارك املطيري   ٭

عنود فراج طامي املطيري   ٭
علي يوسف غلوم حاجية   ٭

أمينة احمد علي احمد كامل   ٭
علي مجيد علي النجدي   ٭

منيرة احمد صالح اجليران   ٭
آمنة حسن حجي خضر عبدلي   ٭

نوال سالم حمود احلوميان   ٭
ليلى حسني علي هاشم   ٭

ليلى جعفر غامن املنصوري   ٭
منى حسن عبداهلل املشهود   ٭

سماح اديب الرمال   ٭
اسماء احمد خليفة الصقر الدوسري   ٭

صنيتان مطلق صنيهيت املطيري   ٭
اميان غنيم مذخر العتيبي   ٭

فيصل عبداهلل ملحم جري العجمي   ٭
فايز الفي فهاد جدعان العازمي   ٭

مرمي محمد علي محمد غلوم   ٭
بدور موسى جواد الرمضان   ٭

حن����ان احم����د عبدالرحم����ن احم����د    ٭
العبداجلادر

مكية عبدالرضا يوسف علي بوعباس   ٭
آمنة عيسى اسماعيل املال   ٭

محمد فالح عايد خليف العازمي   ٭
اسراء بدر ش����مس الدين محمد شمس    ٭

الدين
منيرة خالد عبداللطيف بوقماز   ٭

حصة فارس محمد البناق   ٭
نوف خالد عبدالرزاق احمد الرشيد   ٭

عبداهلل محمد مصلح املطيري   ٭
خليل ابراهيم خليل احلمر   ٭

أمينة سامي فهد الطويل   ٭
لطيفة عبداهلل محمد فهد السبيعي   ٭

اميان عبداهلل رشدان بنيان املطيري   ٭
زينب احمد حسني محمد خميس   ٭

فاطمة عبداهلل خالد حمود املطيري   ٭
اقبال احمد صالح اجليران   ٭

ميثم حاجي خضير حاجيه محمد   ٭
شيماء يوسف عبدالكرمي   ٭

شيخة عادل جاسم العبيد   ٭
جنان علي عبدالسيد حيدر علي   ٭
منى الفي فهاد جدعان العازمي   ٭
شيماء سلطان يوسف العنزي   ٭
فاطمة خالد عبدالعزيز القطان   ٭

فاطمة عادل علي الهزمي   ٭
دالل عادل عبدالوهاب العسعوسي   ٭

يوسف يعقوب عبداهلل محمد الناصر   ٭
علي حبيب عبدالرسول حجي املطوع   ٭

مي مطلق عوض مرزوق   ٭
دالل فهد عامر املطيري   ٭

مرمي فيصل عبدالنبي علي االربش   ٭
ابراهيم  عائش����ة عبدالرحمن صال����ح    ٭

املديني
مرمي علي عبدالسيد حيدر علي   ٭

نورة يعقوب جعفر الكندري   ٭
فاطمة احمد صفر عباس   ٭

مروة حسني عبداهلل محمد حسني   ٭
دعيج خليفة محمد املتعب   ٭
فهاد سالم محمد العجمي   ٭

هاشم وليد حمزة مال علي   ٭
فايز مليح فالح العنزي   ٭

منى فهد شبوط فالح   ٭
بدرية عبداهلل زايد املطيري   ٭

سيد محمد محسن سيد عبدالرحمن العلي    ٭
عبدالرحمن العلي

دالل ابراهيم عبدالرحيم محمد  العلي   ٭
ليالي عبداهلل فهد فهيد العجمي   ٭
نور علي عبداهلل علي الكندري   ٭

لطيفة فيصل محمد العنزي   ٭
نوال ظاهر محمد السعيدي   ٭
تهاني فارس اسمر الفضلي   ٭

سليمان حيدر ميرزا عبدالرضا   ٭
العابدي����ن عب����داهلل  ش����يخة زي����ن    ٭

اشكنوني
عبداهلل  احمد محمد مقيم   ٭
نبيلة بدر درعان العازمي   ٭
ماطر مبارك دعسان عقيل   ٭

مرمي حسني عبداجلليل ابراهيم   ٭
سارة ساير عفاس العتيبي   ٭

جميلة نهار مخلد ماجد امليموني   ٭
خلود مرزوق مخلد وسام العازمي   ٭

مشعل محمود علي البلوشي   ٭
شفاء عباس حسني عبداهلل عباس   ٭

محمد عبدالصمد حبيب عريان   ٭
عدلية علي حسن أحمد   ٭

دالل محمد سالم  الدوسري   ٭
ريهام حمد حمود املسامح العجمي   ٭

عائشة علي محمد حسني طالب   ٭
طارق علي فرج اخلضري   ٭

مها زعل عبداحملسن فراج العصيمي   ٭
اسراء عبدالعزيز عطية صغير   ٭

سارة محمد فالح العدواني   ٭
حوراء جعفر حسن مقيم   ٭

محم����د عب����داهلل اس����ماعيل جمع����ة    ٭
اخلميس

انوار خلف راشد اخلتالن   ٭
نورة حسن سالم العجمي   ٭

حسني علي سعود السعدي   ٭
احمد مساعد ربح العنزي   ٭

خالد عوض طليحان الشمري   ٭
سعاد فالح سعيد الهاجري   ٭

عبداهلل عبدالرضا جاسم حسني   ٭
سليمان خليفة صالح العمير   ٭

حسني عباس  عبداخلضر عبدال   ٭
بلسم نايف مطلق صاهود العتيبي   ٭

مليحة فصيل حسني بوصفر   ٭
فيصل حسني علي حسني العبيدلي   ٭

غفران محمد سعود ابو كريشة   ٭
مشعل احمد عبداجلبار عبداهلل   ٭

رمي محمد سعد الهاجري   ٭
عبداهلل طالب حسني احلمد   ٭

رمي برجس عايض عوض املطيري   ٭
عيسى ابراهيم عبداهلل العلي   ٭

ايوب يعقوب علي محمد   ٭
بدور  عمر نايف العتيبي   ٭

منى علي معيض الهاجري   ٭
علي عبدالناصر جاسم محمد السقاي   ٭

فهد مطلق شاهر العتيبي   ٭
ب����داح  وس����مية ناي����ف  عبداله����ادي    ٭

العجمي
احمد محمد عبداخلضر عوض   ٭
مهدي عبدالكرمي عباس قاسم   ٭

زينب أحمد باقر الكندري   ٭
اسماء جاسم محمد العوضي   ٭

مرمي محمد ضويحي الهاجري   ٭
دانة ثامر محمد املطيري   ٭

تهاني سعود رحيم السعيد   ٭
منيرة مصلط شبيب الزعبي   ٭

اسماء عادل علي الكندري   ٭
حمزة عبداحلميد اسماعيل مقدم   ٭

احمد اسماعيل بندر السلمان   ٭
يعقوب يوسف علي حسني   ٭
احمد محمود احمداالبراهيم   ٭

فهد علي حسن السعيد   ٭
غامن نايف عيد جابر   ٭

مطرب عراك مطرب سعيدان   ٭
احالم جابر مزعل   ٭

عادل موسى احمد راشد الراشد   ٭
فارس عبداهلل مسعر الشمري   ٭

هنادي رجاء تركي الهاجري   ٭
وداد جاسم عباس الدريع   ٭

شاهة حمود مبارك الشمري   ٭
حمد عبداللطيف حمد علي اخلطيب   ٭

بدرية عايض مشعان العتيبي   ٭
هب����ة عبداحلميد عبدالواحد ش����يخان    ٭

دابي
عبدالعزيز حسني علي مبارك   ٭

احمد عباس حسني الناصر   ٭
حمد هويدي لفتة ناشي العصيمي   ٭

محمد صالح قاسم البلوشي   ٭
ايوب احمد محمد محمود   ٭

مسند عبيد مسند ركاد الرشيدي   ٭
هادية عبداهلل سعود العجمي   ٭
ابراهيم خليل ابراهيم الشطي   ٭

ابرار يعقوب يوسف القطان   ٭
الشيماء ابراهيم خليل اخلليل   ٭

وسمية شاجع فياض فهيد العجمي   ٭
عبداهلل محسن غازي مبارك   ٭

نواف بعيجان خضران املطيري   ٭
منال حمزة عباس حسني البلوشي   ٭

ضياء احمد علي احمد محمد   ٭
نواف احمد مبارك احلوطي   ٭

عبداهلل سالم فالح الرشيدي   ٭
فضيلة محمد مطلق الزامل   ٭

علي عبداحلسني صالح السلطان   ٭
باشير فالح عواض املطيري   ٭

فاطمة مانع عيد العجمي   ٭
نايف فالح سعد صفوق العازمي   ٭
بدر ناصر محمد عبداهلل بن غيث   ٭

زينب ابراهيم علي العطار   ٭
رمي منور فريح مناور الرشيدي   ٭

آالء عبداهلل عيسى ناصر األربش   ٭
مرمي يوسف احمد غلوم سند   ٭

علي حسني مبارك الفهاد   ٭
وليد مرزوق الفي العتيبي   ٭

فاطمة منصور محمد البقشي   ٭
عدنان علي عباس محمد خان   ٭

سارة علي حسني اخلضر   ٭
مرمي بدر سيف املطيري   ٭

ناصر بدر احمد حجي كندري   ٭
حسني فاروق عبداحملسن املتروك   ٭

رمي ثقل نهار العتيبي   ٭
احمد فيصل عجمي العتيبي   ٭
عبداهلل عادل عبداهلل زكريا   ٭
اشواق علي حمود احلمدان   ٭

رضية عبدالرضا حمزة اسيري   ٭
نوف عبيد حجي الرشيدي   ٭

رمي خالد عباس عبداهلل علي   ٭
هدوى هادي فالح الرشيدي   ٭

حليمة عباس حسني محمد دشتي   ٭
احمد ش����اكر محمد رضا حجي نصير    ٭

محمد رضا
حسني حسن سيد هاشم الناصر   ٭

احمد فاضل عيسى بوحمد   ٭
احمد جواد علي عبدالرحمن   ٭

انوار محمد ناصر الطواري العازمي   ٭
علياء محمد شاكر مكي   ٭

رفعة جابر سالم العجمي   ٭
حنان محمد صفر عباس   ٭

عبداهلل سعد عبداهلل راجح البوص   ٭

وضحة فهد زومان الهاجري   ٭
عايشة ادغام سعد العازمي   ٭

شيخة محمد مرزوق املطيري   ٭
سعد محمد حمود اجلعيب   ٭

أمل محمد عبد محمد التميمي   ٭
سعد ناصر عيد فجري   ٭

فاطمة جنم عبداهلل املطيري   ٭
فاطمة إبراهيم جمشيدي افاراني   ٭

منيرة حسيان عيادة العنزي   ٭
تهاني عبدالوهاب حبيب عباس حسني   ٭

عادل صادق جعفر احلسن   ٭
فوزية أحمد محمد الهاشمي   ٭

تهاني مهدي عوضي الشمري   ٭
نوف عبداهلل جاعد سرور   ٭
منيرة علي محمد الضامر   ٭

نواف احمد حسني فهد املنت   ٭
رمي محمد الفياض   ٭

عبدالعزيز مفرح فالح الرشيدي   ٭
غرسة محسن زيد املري   ٭

علي سعد عبداهلل العجمي   ٭
بدر الفي مجبل محمد العازمي   ٭

بدور فيصل فهد الراشد   ٭
امينة جاسم حنون الشمالي   ٭
استقالل سالمة نزال العنزي   ٭

حمود حصان فهد الباني   ٭
هدية عبداهلل عباس دوخي   ٭
عادل خلف ماوي املطيري   ٭

عثمان مقبل رزيق الرشيدي   ٭
موضي محمد سليمان صالح الهاملي   ٭

عائشة سالم عبدهلل البالول   ٭
نوف نايف عصام ناصر العجمي   ٭

سعود عبداهلل منيف العجمي   ٭
منى عيد علي عبداهلل العازمي   ٭

غدير صباح مريزيق مرزوق   ٭
حسني عبدالنبي عبداهلل الغضبان   ٭

محمد سعود عبداهلل السميري   ٭
س����ليمان توفي����ق س����ليمان حس����ن    ٭

العوضي
آالء محمد عبداهلل املتروك   ٭

محمد فاضل جنف بالل الشمالي   ٭
وفاء سالم أحمد األحمد   ٭

مساعد عبدالرحمن عبداهلل املانع   ٭
مروان احمد محمد علي   ٭

اسماء مبارك زيد القريان   ٭
محمد سعد حمد احلمد   ٭

سمير حسني عوض مطر   ٭
نورة ناصر مبارك فهيد العجمي   ٭

يوسف جواد عبدالوهاب العوض   ٭
مشاري عبدالوهاب  احمد الرشيد   ٭

مشاري عبداللطيف خالد الزايد   ٭
سيف سالم عبداهلل الهاجري   ٭

مجدا ماجد عجاب العتيبي   ٭
عبير عبداهلل صالح احملمد الفداغي   ٭

فيصل نداء سالم املطيري   ٭
رمي محمد علي العتيبي   ٭

عبدالناصر علي عطية العطية   ٭
بندر فهيد فهد  محمد الدوسري   ٭

مها عبداهلل هادي الدوسري   ٭
خالد علي  مناحي منوخ   ٭

احالم شطيط عايد العنزي   ٭
إميان حسني آغا محمد عباس   ٭

صالح حمود شداد املطيري   ٭
آسية حسن السيد عزيز املوسوي   ٭

محمد أمني راشد اخللف   ٭
فاطم����ة عبداألمي����ر محم����د حس����ن    ٭

البحراني
غدير مختار حجي الصراف   ٭

عادل علي عبداهلل محمد   ٭
محمد شمالن سليمان الصليلي   ٭

آمنة فهد عبداحملسن  املتروك   ٭
عامر سيف محمد علي الهاجري   ٭

حنان خلف فهد املطيري   ٭
انوار فرحان مبارك الفضلي   ٭
خديجة عبداهلل معتوق علي   ٭
اماني مبارك موسى العازمي   ٭
معصومة حسني حسن أحمد   ٭

زينب عبدالعزيز عبداحملسن تقي   ٭
يوسف عمران محمد بوشهري   ٭

زينب علي دخيل العنزي   ٭
فهد  راشد ابراهيم العسالوي   ٭

شريفة عبداللطيف علي شريف   ٭
انفال عبداهلل محمد الياقوت   ٭
اسماء مبارك جمعان الوندة   ٭

تهاني يعقوب يوسف الياقوت   ٭
امينة مجيد محمد حسني عاشور   ٭

امنة فيصل فالح الناصر   ٭
منى محمد طاهر الشمري   ٭

هاني اياد خضير كرم   ٭
بدور ذياب عبداهلل احلربي   ٭

منيرة ذياب سعيد سمير العالطي   ٭
محمد جاسم محمد علي ناصر جمال   ٭

مهدي صالح محمد االستاد   ٭
علي جواد علي الشواف   ٭

ضاري محمد يوسف الهولي   ٭
خديجة ساير عبداهلل الرشيدي   ٭

آالء سالم علي احلميد   ٭
منيرة علي سماح املطيري   ٭
عذاري صقر سعد املطيري   ٭
معاني رشيد مهنا العازمي   ٭

وردة عياد فهد مكمي الشمري   ٭
تهاني عيد عالي محمد العازمي   ٭
سعود مطلق بهيشان املطيري   ٭

منى عبداهلل عوض مفرج الرشيدي   ٭
شريفة هالل جنوان املطيري   ٭

عبداهلل عبداحلميد صقر القطان   ٭
أمني حسني حسن حسني محمد   ٭

ناصر فهد مطلق احلمد   ٭
عذاري قبالن براك عواد العازمي   ٭

رمي مسلم فالح بن كليب بن مسلم   ٭
فاطمة طارق عبداهلل غامن الذياب   ٭
رمي مرزوق عبدالرحمن املطيري   ٭

حص����ة عب����داهلل يوس����ف عبدالكرمي    ٭
عبداهلل

أماني مطلق فهيد الديحاني   ٭
سلمى بريكان عبداهلل الهرشاني   ٭

أحمد عبدالصمد عبدالواحد عبد علي   ٭
عيدة طويل رخيص العنزي   ٭

مستورة كامل سويلم الظفيري   ٭
هناء ماجد مهلهل العصيمي   ٭
حنان حمدان نهار العدواني   ٭

زهرة علي محمد بلوشي   ٭
أحمد حبيب يوسف جراغ   ٭
وضحة أمجد ايوب األيوب   ٭
انفال هشام محمد بن غيث   ٭

نورية توفيق راشد  املسعودي   ٭
بدور مساعد جاسم املطر   ٭

شريفة نايف هملول العتيبي   ٭
عبداهلل محمد علي س����لمان االش����وك    ٭

االشوك
نوال منصور صنت سالم الرشيدي   ٭

فهد محمد أحمد االنصاري   ٭
محمد علي سالم عمار اجلعيدية   ٭

شريفة بجاد الهاب املطيري   ٭
علي سليمان احمد احلساوي   ٭

اميان شجاع سعود سعد العتيبي   ٭
علي حسني كارون صفر عبدالسيد   ٭

أحمد علي أحمد السعيد   ٭
علي احمد عبدالعزيز العسعوسي   ٭

منى فالح ناصر السويحلي   ٭
فايزة جمعان زنيفر سعد العازمي   ٭

انوار خالد مسلم الراجحي   ٭

مشاعل مخلف زيد الشمري   ٭
انفال فرحان صالح السعيد   ٭

دالل فالح ناصر فالح   ٭
وضحة محمد علي سالم العجمي   ٭

رميهادي فهد الباني الزعبي   ٭
فاطمة ناصر جاسم السعيد   ٭

حص����ة عب����داهلل محم����د عبدالرحمن    ٭
النيباري

نورة علي جابر املري   ٭
فاطمة مجبل صفر بوصفر   ٭

حنان خالد مجبل ناصر   ٭
مرمي حمد سيف راشد الهاجري   ٭

منى قعيد فيصل العتيبي   ٭
نورة فيصل محمد العنزي   ٭

حن����ان عبداهلل جاس����ر عبداحملس����ن    ٭
الشمري

اميان صحن يحيى مشيري الهاجري   ٭
وداد علي عبداهلل الغريب   ٭

غامن حسني غامن الغامن   ٭
هلة محمد عايش العتيبي   ٭

نشور سعود فرهود الدرعة   ٭
احمد جعفر عباس حسن   ٭

نادرة سعود فالح فرحان النامي   ٭
نورة شمالن سليمان الصليلي   ٭

سارة محمد حجي اجلدي   ٭
فجر محمد ابراهيم املاجد   ٭

شيماء فالح عبداهلل الرياح   ٭
عواطف صالح عبداهلل صالح الهران   ٭

مضاوي نهار ضاوي فايز العتيبي   ٭
فاطمة سعد خلف العامري   ٭

حامد عيسى محمد كمال   ٭
فاطمة سعد مطلق الهاجري   ٭

اميان علي دغيم الشمري   ٭
بشائر شاهني سليمان التميمي   ٭

زيد عبداخلضر حسني رجب   ٭
بشاير يعقوب خالد اخلضري   ٭

تسنيم سالم ذياب العازمي   ٭
شيخة فيحان عيد عبداهلل العتيبي   ٭

نوف اكياد زعل الظفيري   ٭
منيرة نايف هادي صايل   ٭

اميان عبدالرحيم محمدالكندري   ٭
دعاء جاسم عبداحلسني صفر   ٭

زينب احمد عبدالرحمن القبندي   ٭
سناء نعير الهاجري   ٭

انوار جابر عيد الشمري   ٭
فاطمة حسن ايوب ابراهيم   ٭
جمانة محمد خليل القطان   ٭

سارة ابراهيم حسني محمد حسني   ٭
اماني منور دواس مرزوق املطيري   ٭

بدور عزاب فطيم عفار العتيبي   ٭
اقبال ابراهيم عجاج املطوطح   ٭

ابرار صالح عبداهلل الصالح اخلزي   ٭
مرمي عبداحملسن ابراهيم الشطي   ٭

نورة حمد محمد حمد العجمي   ٭
مرمي يوسف حمود ناصر امان   ٭

دليلة ظاهر محمد السعيدي   ٭
شيمة عبيد مرزوق العجمي   ٭
سمراء فهد فيصل القطحاني   ٭

يعقوب محمد علي الصفار   ٭
عليا فهد علي املياس   ٭

شيماء حسني صيوان اخلالدي   ٭
مرمي سامي عبدالرزاق العسعوسي   ٭
صيتة عساف محمد حمود اخلالدي   ٭

شيماء شايع مسير الشمري   ٭
انوار خيراهلل محمد حديد عرادة   ٭

مرمي برجس جابر املطيري   ٭
عبدة عوض عايد الرشيدي   ٭

امل محمد مجرن الناجم   ٭
محمد فاضل محمد الصراف   ٭
مها عبداهلل عياد اجلنفاوي   ٭

لطيفة عايض ملفي العتيبي   ٭
منال مانع راشد مانع   ٭

شيماء محمود غلوم حسني ندوم   ٭
عبير ضحوي راضي البدان العنزي   ٭

افراح خالد فهد سعد   ٭
فاطمة حسن احمد االنصاري   ٭

مزنة هجاج عياد ماطر العازمي   ٭
زينب ابراهيم الغتم   ٭

عائشة محمد جاسم املسباح   ٭
خلود خالد عبداجلليل الباقر   ٭
سلمى رشود سعيد اجلسار   ٭

سعيدة شريان خلف شريان اللوغاني   ٭
اميرة رشيد عوض املطيري   ٭

فاطمة عبداللطيف احمد محمد العمر   ٭
حنان عيد مرزوق العازمي   ٭

غادة الفي راشد العازمي   ٭
افراح حمد مطيع العجمي   ٭

زينب هادي ابراهيم احمد املرزوق   ٭
مرمي جاسم محمد احلداد   ٭

مي محمد علي العتيبي   ٭
عهود مساعد مرزوق الشحتاوي   ٭
نوير عوض نهار صالح املطيري   ٭

دالل علي حسني محمد   ٭
زين����ب مصطفى عيس����ى عب����داهلل بن    ٭

نخي
منال زكي مبارك املبارك   ٭

عذاري عوض سعود احلربي   ٭
فاطمة عبدالعزيز صالح املجبيل   ٭

خديجة محمدعبداهلل الكندري   ٭
شعاع جاسر طامي املطيري   ٭
عائشة محمد مانع العجمي   ٭

فاطمة مبارك فهد مبارك املشوط   ٭
نادية عبداحملسن محمد الرويشد   ٭

منار يوسف مبارك القبندي   ٭
شيماء عباس عيسى الظفيري   ٭
منال خالد حمد مبارك أشقير   ٭

افراح ابجاد فيحان ابجاد العتيبي   ٭
مديحة عجمي رمضان الشمري   ٭
سارة محمد شعبان غضنفري   ٭

اميان فهيد عبيد العجيلي العازمي   ٭
دالل هذال نويجي دخيل اهلل املطيري   ٭

سارة صالح عبداهلل صالح ناصر   ٭
أنفال سليمان سعيد الفيلكاوي   ٭

مرمي بشير جزال الشمري   ٭
رمي ناصر غازي العدواني   ٭

هيا محمد عبداهلل محمد الشويع   ٭
وسمية حماد عيد حماد   ٭

حنان ناصر جحيل اخلالدي   ٭
نورا جاسم محمد حسني اخللف   ٭

وضحة فالح حنتوش العجمي   ٭
مشاعل سعود  معيوف العنزي   ٭

ابرار سعود فهيد الروقي   ٭
دالل محمود صقر النجدي   ٭
احالم سعد منشد الهندال   ٭
خديجة حسني أحمد فالح   ٭

وضحة مبارك حميد العجمي   ٭
محمد حسني محمد اشكناني   ٭

فاطمة عبدالرحمن خالد ال بن علي   ٭
نورة هادي فهيد املطيري   ٭

سارة محمد عبدالرحمن ذياب   ٭
جواهر حسن بخيت العجمي   ٭

حوراء مصطفى س����يد علي سيد مسلم    ٭
مصطفى

وفاء لفا الفي املطيري   ٭
إمي����ان حس����ني عل����ي عبدالرحم����ن    ٭

العسعوسي
مشاعل عبداهلل غابش املطيري   ٭

فاطمة إبراهيم محمد اخلباز   ٭
جياد صبر شنات الشمري   ٭
بدرية محمد عواد املطيري   ٭

ضيدان عزيز مشعان املطيري   ٭

نوف مرزوق زياد السربل   ٭
سارة عطاهلل ملفي العتيبي   ٭

مرمي منهي عكاش العنزي   ٭
عهود مضحي مبارك اجلالوي   ٭

امنة علي محمد عبدالكرمي   ٭
غالية دحيم كفيدان املطيري   ٭

كوثر عادل عبدالكرمي النبهان   ٭
جازي حمد هيكل العنزي   ٭
نورا تركي هندي الشمري   ٭

فاطمة خليفة حسني عبداهلل   ٭
تهاني طالل جالل العنزي   ٭

هدى ناصر محمد ناصر القنور   ٭
هيا معجون حميدي الضفيري   ٭
معالي عبداهلل راشد املطيري   ٭

تهاني سويري عياد البيدان الرشيدي   ٭
مرمي عبداهلل عياد املطيري   ٭

انوار فهد محمد عذاب   ٭
مزنة عبداهلل فضل عبداهلل املسباح   ٭

منال عوفي مجبل البذالي   ٭
عبير سعد طلق احلضيري العازمي   ٭

فهد منيف ركان السبيعي   ٭
دانة ملفي عيد املطيري   ٭

سارة فالح مطلق الزعبي   ٭
ربيعة مطر مداد القوزاني   ٭
اسيل ناصر سالم العنزي   ٭

رمي علي محمد علي العجمي   ٭
سارة يوسف محمد ابراهيم القطان   ٭

هنادي مشعان عيد العازمي   ٭
امل محمد سالم مبارك العازمي   ٭

خالد مساعد محمد املنيس   ٭
حنان حبيب تركي اخلالدي   ٭

عالية فهد عبداهلل ابومتر   ٭
صاحلة غصاب شداد الضفيري   ٭

فاطمة محمد عباس مراد   ٭
عنود مناحي جاسم العنزي   ٭

عائشة عبداللطيف علي اجلسار   ٭
بشاير محمد فليح الصواغ العازمي   ٭

سندس سليمان خليل ابراهيم القطان   ٭
فاطمة خليل ابراهيم البلوشي   ٭

عواطف زين صطم الشمري   ٭
دالل سعود سالم احلشاش   ٭

شيخة متيم عيران الدوسري   ٭
منيرة عيد حلو الفضلي   ٭
خلود فيصل بدر القطان   ٭

مرمي عبداملجيد عبداهلل البناي   ٭
رمي سمير نعمة الشمري   ٭

االء جمعة حسني ابراهيم حسني   ٭
باسمة سعود سعد العنزي   ٭
كوثر فيصل جواد الصفار   ٭
عبير سعد محمد املطيري   ٭

مرمي كنعان حسني حسن الصراف   ٭
فاطمة بدر عبداهلل اخلضر   ٭

دانة سعود ناصر ردهان املوسى   ٭
تسنيم يوسف علي االنصاري   ٭
عبداهلل ابراهيم محمد املهيني   ٭

اميان الفي دحيالن رحبيان احلربي   ٭
رمي خالد مطلق الديحاني   ٭
عيوف مجبل بلبل جهيد   ٭

مضاوي عبداهلل خشمان املطيري   ٭
سعاد مبارك مطلق حمد الهاجري   ٭

زينب محمود كارون صفر عبدالسيد   ٭
ابرار فهد عبداهلل علي   ٭

الطاف عادل احمد اخلليفي   ٭
عائشة محمد مصلح املورجي العتيبي   ٭

فاطمة فاضل حبيب الصراف   ٭
ابرار عبداحملسن محمد املطيري   ٭

الهنوف راجح سعد راجح الهاجري   ٭
محمد خليل ابراهيم احلاج   ٭
جميلة حسني محمد جمعة   ٭
طيبة مبارك محمد اخلالد   ٭

فاطم����ة عبي����د اهلل مب����ارك قويض����ي    ٭
العازمي

سميرة عايض عايد الرشيدي   ٭
ابرار عبدالهادي جاسم محمد   ٭
نورة جاسم محمد غلوم كرم   ٭

لطيفة حمد ظافر مرداس العجمي   ٭
اميان خليف نهير العنزي   ٭
ازدهار صقر فالح املطيري   ٭

عليا مناور فالح العنزي   ٭
رمي سليمان فهد الديحاني   ٭
هديل محمد يوسف كلندر   ٭

منى سلمان طحيش العازمي   ٭
اماني غالب غالب املطيري   ٭

حسني عبداحملسن احمد قاسم   ٭
نورة محسن محمد العجمي   ٭
العنود طارق ماجد بوجروة   ٭

زينب سيد محمد سيد علي رجب   ٭
مرمي مناحي فالح الدوسري   ٭

هيا محمد مرزوق ملوح املطيري   ٭
امل راشد شوفان املطيري   ٭

سارة دخيل فراج العوام الشمري   ٭
شيخة عبداحملسن حسني شيشتر   ٭

منال مضحي نابض الشمري   ٭
زينب هنادي سمير كابد   ٭

هديل عثمان سعد احلسينان   ٭
هدى فيحان عابد العنزي   ٭

شيماء احمد حسن احمد القالف   ٭
اسماء عبداهلل عبدالغفور العوضي   ٭

نورة بجاش عبداهلل العجمي   ٭
فاطمة عبدالعزيز علي االنصاري   ٭

دالل ناصر عامر املطيري   ٭
نوال خالد محمد اجلعفر   ٭
شيماء مختار باقر جوهر   ٭

ياسمني فؤاد نصر اهلل عوض   ٭
مرمي علي محمد الكندري   ٭

نسيبة عبدالعزيز سعد السعيد   ٭
نوال عجب سالم محمد الهاجري   ٭

فاطمة احمد سيد املوسوي   ٭
فايزة نايف عمير الشمري   ٭

اسماء فالح سالم الدواي   ٭
سارة حسن علي حسني كمال   ٭

مها هليل مطلق املاجدي   ٭
بدور عبداهلل اسحاق كمشاد   ٭

عب����داهلل  جن����م  عب����داهلل  ش����يخة    ٭
املنصوري

مها حمود عبيد الشمري   ٭
دالل حمود حسني الشريكة الرشيدي   ٭

خلود فالح عبيد الصواغ   ٭
فاطمة مطلق عبدالكرمي مطلق املطيري   ٭

نوال عايض عواض العتيبي   ٭
مرمي عيد حنيان الرشيدي   ٭
عبير حاجي علي البلوشي   ٭

بشاير بركة محمد السبيعي   ٭
انوار صالح جمعة كمال   ٭

ماجدة محمد عوض العنزي   ٭
ابرار حيدر يوسف عبداهلل القالف   ٭

امل عوض صالح الرشيدي   ٭
سعاد عيادة خشمان احلربي   ٭

خلود خليف عقاب العنزي   ٭
الشيماء عجيل نصار الشمري   ٭

سارة عبدالكرمي مراد عباس البلوشي   ٭
عذاري حمد محمد اخلتالن   ٭
كفاح فالح عبداهلل العجمي   ٭

منى محمد شلوان مطلق الهاجري   ٭
مشاعل ماطر غازي الظفيري   ٭

شهد احمد علي كمال   ٭
نورة عدنان عيسى مال اهلل   ٭

فاطمة عبدالغني احمد علي املويل   ٭
سعاد طلق سعد عوض العازمي   ٭
يوسف عبداالمير حسني الدندن   ٭

مي عبداهلل عامر العتيبي   ٭

اميرة عوض ساري دابي املطيري   ٭
طفلة عبداهلل هادي العجمي   ٭
مشاعل غلب بركات املطيري   ٭

اسماء حسن علي احمد عباس   ٭
خديجة عيد محمد الرشيدي   ٭

خديجة عياد سليمان رويشد العازمي   ٭
نادية سعيد فالح الصعب   ٭

عائشة ناصر علي بوناشي   ٭
نورة هويج سعود العجمي   ٭

فاطمة محمد درويش حسن عباس   ٭
فطومة عبدالغفور فهد عبدالغفور   ٭

اميان محمد هالل بخيت الرومي   ٭
نوف عدنان كاظم النجار   ٭

بدرية احمد بداح احمد العازمي   ٭
االء احمد محمد النجدي   ٭

موضي سالم حمد املسباح   ٭
عهود حمدان راشد اخلشاب الرشيدي   ٭

منى محمد عبداهلل راشد   ٭
محمد مخلف زيد الشمري   ٭
فاطمة فؤاد يوسف العرج   ٭
هند سعود غالي العازمي   ٭

حنان براك محمد القفيدي العازمي   ٭
تهاني عبداهلل مطلق عبداهلل العتيبي   ٭

فاطمة موسى نافل العازمي   ٭
اميان عبداهلل اسماعيل محمد الكندري   ٭

رفعة محسن حمد املخيال   ٭
رقية عثمان سعد احلسينان   ٭

وسمية حمد منالن الرطيب العازمي   ٭
عنود مهلى حشاش الظفيري   ٭

شيماء راشد عبداهلل علي بوصخر   ٭
خلود زيد نصار زيد   ٭

خوله عبداهلل رجب درويش فيلكاوي   ٭
حصة عبيد موسم صياف الديحاني   ٭

شيخة فهيد عبدالعزيز الضفيري   ٭
اسماء حمود نهار املطيري   ٭

انوار عبداهلل سعود العجمي   ٭
شيماء عبدالعزيز سليمان الشومر   ٭

حصة مبارك داود النصر اهلل   ٭
العنود كايد طويان احلسيني   ٭

غدير محمد عبداهلل محمد البليهيس   ٭
فاطمة محمود جنم الطراروة   ٭
انوار خلف حواس الديحاني   ٭

الطاف مسلم مخيمر العريدي   ٭
بشائر محمد ناصر وسام العازمي   ٭

فاطمة محمد عبدالغفار محمد   ٭
اشراح حصني مطلق املفرج   ٭

غالية صنهات هادي علي احلربي   ٭
اجلازي فالح فدعوس عبار العجمي   ٭

هال����ة عبدالعزي����ز عبدالك����رمي دويك    ٭
الفضلي

تهاني قبالن مشعل الرشيدي   ٭
نورة متعب بندر الهذال   ٭
عالية دراك حاكم فراج   ٭
امل فهد سعد العجمي   ٭

امل هادي مناحي هادي العازمي   ٭
افراح دليم نومان احلسيني   ٭
تهاني عجيل ضبيب احلربي   ٭

رمي عبداهلل منصور الهاجري   ٭
اثير سعود شامان محمد   ٭

اسماء محمد عبداهلل الكندري   ٭
مديحة محمد سعد الونده   ٭
نورة ناصر سالم العجمي   ٭

انتص����ار ه����زاع دويح����ان اللبي����دان    ٭
الرشيدي

منى مكي حسني عبداهلل غامن   ٭
هنادي سرحان هداد العنزي   ٭

وضحة فهد راشد العجمي   ٭
مرمي جاسم محمد مالك الكندري   ٭

ندى عايض عواض العتيبي   ٭
ندى الفي عيد الهرير العازمي   ٭

غيداء محمد احمد الفهد   ٭
انوار ابجاد فيحان العتيبي   ٭

ابرار احمد حسني حسن محمد   ٭
نوف احمد علي اسنان   ٭

نورة منصور رغيان العازمي   ٭
معالي حطاب حاجم الشمري   ٭

هدى ذعار عبداهلل عبا العتيبي   ٭
بدور خالد عبداهلل الصقعبي   ٭
اماني هابس بهيشان املخلد   ٭

انوار محمديحيى عبداهلل اليحيى   ٭
احالم علي محمد ابوعباس   ٭

فاطمة صنيتان خلف الشمري   ٭
نورةخلف صالح بطي البرازي   ٭
شيماء عبدالرسول علي غلوم   ٭

مرمي عبداحملسن احمد محمد البغلي   ٭
رشا محمد حماد الصيفي   ٭

اسماء بدر ناصر الطراروة   ٭
حنان صبيح عبداهلل احمد بوفتني   ٭

مرمي احمد علي ملك   ٭
هيا عبدالرحمن محمد الكندري   ٭
مضاوي هايس ماجد املطيري   ٭

بخيتة صالح حسن محمد العجمي   ٭
خلود مسلم موسى الرشيدي   ٭

سارة احمد سيد فاضل سيد هاشم   ٭
اميان حبيب حسن الرامزي   ٭

منى عثمان خلف السعيد   ٭
منية صالح محمد احلمدان   ٭

رشا عبدالصاحب جابر الهندال   ٭
فاطمة مبارك احلبس العازمي   ٭
سكينة احمد عايش الشمالي   ٭

منى عيد سالم العميري العازمي   ٭
غدير احمد هاشم ابراهيم البلوشي   ٭
وضحة سريع ناصر محمد سريع   ٭

مرمي علي محمد الرمضان الهاجري   ٭
عواطف عويد فياض العنزي   ٭

فاطمة عثمان عبدالكرمي الشيخ مساعد   ٭
رفعة مبخوت حمد العجمي   ٭

عذبية مساعد معوض حثلني الرشيدي   ٭
اسراء عبدالعزيز احمد حسني الشطي   ٭

مشاعل حبيب سليمان الفرج   ٭
شيخة بدر سعيد املطيري   ٭
عهود مفرح مجبل احلربي   ٭

مرمي مجيد محمد حسني عاشور   ٭
فضة مطلق محسن العتيبي   ٭

اماني راجح عبداهلل راجح البوص   ٭
امنة احمد عبداهلل عيسى حسن   ٭

بدور شباب مرزوق العبدلي   ٭
مرمي حزام مطلق جمعان املطيري   ٭
فاطمة عبداهلل حمدالشيخ مساعد   ٭

منيرة خالد عبدالعزيز العبيد   ٭
منى شنوف مبارك الرشيدي   ٭
دالل صالح عشوان العنزي   ٭

اشواق فارس محمد الشمري   ٭
فاطمة يوسف عيدان حجي محمد   ٭

معالي محمد عوض جعدان صنيتان   ٭
هدى حسن علي السيد عبداحلسني   ٭

صالح جعفر مراد مبارك الشطي   ٭
بشاير اسماعيل ياسني سليم   ٭

غدير خالد ابراهيم اخلريف الناشي   ٭
جنال سرحان رحيل الضفيري   ٭

الكريبان����ي  مرزوق����ة محمددهل����وس    ٭
العازمي

حصة عبدالرحمن حمد السريع   ٭
فاطمة مزيد سالم الشمالي   ٭

رمي نواف سيف العجمي   ٭
حصة راشد سعيد الهاجري   ٭

مرمي محمد عبدالعزيز الفرج   ٭
اسراء ياسني سيد رجب الرفاعي   ٭

ماجدة مباح جزا املطيري   ٭
هاجر احلميدي ذياب العتيبي   ٭

منيرة سالم ماجد سالم الدوسري   ٭

شيماء حسني قاسم محمد علي   ٭
رقية غامن صالح العنجري   ٭

نورا محمد عبداهلل محمد احلضرم   ٭
مني نوح صقر العصيمي   ٭

بدرية ودعان عايد السبيعي   ٭
مراحب جواد مسلم القديحي   ٭

سعاد عبيد ضويحي الشمري   ٭
سلمى رمضان عبيد العنزي   ٭

سعاد فالح قنيفذ جفيدان   ٭
جواهر مرضى مطر املطيري   ٭
امينة ناصر عباس العنزي   ٭

اسماء مساعد مرزوق العبكل   ٭
زينب جاسر حبيب العنزي   ٭
منيرة محمد مطلق اجلاسر   ٭

عمشة مطلق محمد علي العجمي   ٭
افراح مشعل فريح مهوس الفريح   ٭
اسراء يعقوب يوسف الشرقاوي   ٭

نورة عيسى ابراهيم الكندري   ٭
عائشة كميخ بندر الديحاني   ٭

عواطف صالح هزاع اخلالدي   ٭
عليا مرضى عوض الفي العازمي   ٭

امنة علي حسن محمد   ٭
فاطمة اكبر اسماعيل املقصيد   ٭
مروضي راهي شافي الشمري   ٭
فاطمة محمد رفيع سلمانبور   ٭

موزة يوسف محمد البطي   ٭
فاطمة مرضي ضاوي النصافي   ٭
اجلازي دودان ناصر العازمي   ٭

امنة محمد هالل مطلق العتيبي   ٭
خلود مفرح نهار العنزي   ٭

مرمي زايد عامر حسني العازمي   ٭
مي سعود علي الصويلح   ٭

بدور قناص حمد العدواني   ٭
سمر يوسف احمد محمد احلجي   ٭

اشواق بدر خلف احلماد   ٭
حنان عبداهلل سلمان فيحان خاشقها   ٭

محمد ابراهيم محمد الهدهود   ٭
مشاعل دخيل عيد العجمي   ٭

فوزية محيل حجيل العتيبي   ٭
شعاع علي فالح الرشيدي   ٭
هيا حسني خليل احلشاش   ٭
هاجر احمد محمد شبكوه   ٭

شيخة حمدان علي فجحان   ٭
ندى عبدالرحمن عبدالوهاب عبداللطيف    ٭

البناي
البندري راشد محمد املتني العجمي   ٭

اسماء جاسم ممد العدواني   ٭
عايشة سعدون سعود احلسيني   ٭

فاطمة حميد تقي اكبر   ٭
بدور مدلول عويد الشمري   ٭

بدرية دحيم عبداهلل الرشيدي   ٭
وضحة عيد عويضة العجمي   ٭

سارة محمد فهيد العجمي   ٭
بتلة ماطر مجبل الشريجة   ٭

زينب ناصر مصلح املطيري   ٭
دالل علي محمد محمد   ٭

فاطمة عايد سعيد املطيري   ٭
بناء محمد فاروس حطاب العازمي   ٭

عائشة حمد عبداهلل الصالل   ٭
اشواف زيد خليف الذايدي العنزي   ٭

فاطمة مسلم عبداهلل رشيد احلجيالن   ٭
حبيب وقيان عواد مفلح النمران   ٭

بشاير بدر ناصر الريش   ٭
مرمي عبدالعزيز عبداهلل اكبر   ٭
زينب صبيح نوبي العرادي   ٭

تهاني صفوق محمد املطيري   ٭
منيرة برغش فيحان عبيد العجمي   ٭

رمي ملفي الفي املطيري   ٭
محمد خالد محمد احلمود العبدالوهاب   ٭

امينة سعود صالح الصالح   ٭
منى ذياب جنر العازمي   ٭

اسماء مشعل صعيجر العتيبي   ٭
حصة عقيل بدر صقيه اخلالدي   ٭

اسماء خلف حديد العنزي   ٭
هيا نادر شيتان زايد العجمي   ٭

فاطمة ابراهيم محمد اني   ٭
عالية عبداهلل اليوسف اجلندل   ٭
سارة عبدالرضا محمد صادق   ٭

منى فالح شاهر البغيلي الرشيدي   ٭
اسراء عدنان جواد الصايغ   ٭

هدى نقيمش عبدالعزيز العنزي   ٭
لطيفة محمد عبداهلل الضفيري   ٭

انفال سامي جعفر علي اخلريبط   ٭
دالل عبداهلل علي عبداهلل القديري   ٭

زينب ناصر ابراهيم البنا   ٭
نادية عقيل الطرقي مطلق   ٭

مرمي راشد فهاد طامي العازمي   ٭
اميان مبارك خالد فايز الصواق   ٭

اماني سعيد عابد سعيد   ٭
حنان حمد صنيتان املطيري   ٭

ابرار وليد خالد خليفوه   ٭
بدرية مدلول مثال الظفيري   ٭

اميان سالم ناصر الرغيب   ٭
مرمي سالم عبداهلل عبدالعزيز   ٭

افراح جواد حسني اجلدى   ٭
اجلازي حمد عبداهلل القحطاني   ٭

مها يحيى مهنا الرشيدي   ٭
هبة حسني غلوم محمد   ٭

نوال حميد محمد املطيري   ٭
ذكريات مشعل هالل مطلق العتيبي   ٭

رمي براك محمد براك   ٭
سارة منيف صالح املطيري   ٭
ربيعة نصار مبارك العازمي   ٭

هدى ابراهيم سعد العبيد   ٭
امينة عبداهلل حجي املطيري   ٭
فاطمة احمد علي احمد احلداد   ٭

اميان حسن سلمان عبداهلل   ٭
عهود سليم شويط الديحاني   ٭

هند عبدالعزيز ابراهيم سعود املسباح   ٭
سارة جواد منصور عبداهلل احلرز   ٭

بدرية غازي فهاد العتيبي   ٭
نوف بدر مطلق اجلويسري   ٭
سارة يوسف ابراهيم القالف   ٭

سبيكة جاسم علي الشطي   ٭
عيسى سمير عيسى اخلضير   ٭

العنود فهد سلطان بجاد الهاجري   ٭
اسرار ياسر جاسم النجار   ٭

عائشة زياد عبدالرحمن زياد العازمي   ٭
رمي عايد مبارك الفريشي العازمي   ٭

فاطمة عبدالرحمن سيد رجب سيد عمير    ٭
الرفاعي

اسماء حزام القفيلي املطيري   ٭
منيفة مبرد عوض السعيدي   ٭
اماني دميثير منصورالعنزي   ٭

انوار ادغام سعد العازمي   ٭
مي خلف شاهر العنزي   ٭

عيدة عايض عبداهلل الرشيدي   ٭
بلسم صالح احمد احلمادي   ٭

فاطمة مرزوق محمد الرشدان   ٭
هنادي عمر محمد السليماني   ٭

اسرار عبدالقادر احمد عيسى الستالن   ٭
اميان عبداهلل خليل الفرج   ٭
خليل علي حسن اشكناني   ٭

هنوف ذياب عبيد السبيعي   ٭
عذاري غازي نوار العتيبي   ٭

عذاري طارق زيد السعد   ٭
فاطمة ممد حسن الريس   ٭

فاطمة خلف نعمة الشمري   ٭
عذاري نايف تركي السعدون   ٭
عنان عدنان جعفر احلمدان   ٭

مساعد حمد يعقوب املضاحكة   ٭

التربوية
اجلمعة 20 مايو 2011

20



»األنباء« تنشر أسماء املشمولني بالترقيات باالختيار في »التربية«
إميان خالد محمد الفزير   ٭

علي عبدالرزاق خضر الشايع طاهر   ٭
وضحة مبارك مزيد املطيري   ٭

خالد صالح حمود البادي   ٭
فاطمة طرقي علي احلربي   ٭

يحيى حسن يحيى الغضبان   ٭
سلمان طالع خالد املطيري   ٭
انتصار خالد خليفة الرياح   ٭

دالل فاروق ثامر السالم   ٭
فاطمة سعد منشد الهندال   ٭

وليد خالد علي ميرزا   ٭
محمد امير محمد كاظم علي   ٭

نواف زيد عبداهلل الغضوري   ٭
احمد سالم هالل الشمري   ٭

عائشة قاسم سالم الشمري   ٭
آمنة عبداهلل ثقيل راشد العجمي   ٭

عبدالناصر هاني عبدالكرمي جراغ   ٭
حوراء يوسف يعقوب الغريب   ٭

حسني علي محمد السقاي   ٭
انعام شعف سليمان الرشيدي   ٭

عبداهلل محمد عبداهلل غلوم علي   ٭
عهود سالم هالل الشمري   ٭

سعود مبارك حمود العنزي   ٭
فاطمة مهنا جراح مهنا   ٭

سارة يونس اسحق الصالح   ٭
طفول سالم قيطان اجلاسم   ٭
سلوى محمد فالح العازمي   ٭

شعاع شعيفان عبيد العتيبي   ٭
تهاني مطلق فهيد الكفيف   ٭

سلمى عبداهلل محمد العازمي   ٭
سميرة خليفة سالم عقاب   ٭
فاطمة جابر سليمان عواد   ٭

دالل سعد عبداهلل العازمي   ٭
شيخة حسن حمود العتيبي   ٭
فاطمة مطر مسعد املطيري   ٭

جملة سعد فالح شهيب   ٭
عفاف األطوح طلق العازمي   ٭
رنا عايض مطلق الرشيدي   ٭

حصة ماجد زيد املطيري   ٭
عهود حمود ثالب الرويس   ٭

فوزية مسعود سعود اجلويسري   ٭
خزنة حسن محمد العجمي   ٭

غدير مطلق اطميش اجلويسري   ٭
حصة سيف صالح املطيري   ٭

بديعة ضاوي محمد العتيبي   ٭
حميدة خلف رشيد الرشيدي   ٭
فاطمة ناصر عجيل العجيل   ٭

وضحة سلمان غامن الطويلع   ٭
أمل ناصر مهدي العجمي   ٭

نورة نقيمش رباح العتيبي   ٭
دالل سلطان عوض العتيبي   ٭

كفاية مطلق ضحوي العدواني   ٭
أنوار محمد سمير الظفيري   ٭

وجنة مصري سعيد العجمي   ٭
عذاري صالح عوض املطيري   ٭

الدرجة السابعة 62 موظفا
بشأن الترقية باالختيار للدرجة )السابعة(    ٭

وظائف /عامة
( من نظام  اس����تنادا الحكام امل����ادة )24  ٭

اخلدمة املدنية لسنة 1979.
واس����تنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم )2006/37(.
وبناء على توصية جلنة شؤون املوظفني.   ٭

فقد تقرر:
اوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعددهم )62( من الدرجة )الثامنة( الى 
الدرجة )الس����ابعة( اعتبارا من تاريخ 

.2011/3/31
ثانيا: مين���ح املرقون اول مرب���وط الدرجة    ٭
)السابعة( براتب اساسي وقدره )135( د.ك.

ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة من    ٭
ع����الوات الدرجة )الس����ابعة( ومقدارها 

)6( د.ك.
رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭

االضافية وفقا للترقية اجلديدة.
خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

ترفة هني رابح الرشيدي   ٭
عدوية كاظم جاسم   ٭

منيرة عبداهلل سالم احلريص   ٭
جميلة عبداهلل سرحان الرشيدي   ٭

ضحية سعود خليوي احلربي   ٭
وسمية نهار مضحي نهار   ٭

نورة شداد راضي العازمي   ٭
هيلة مسعود هذال العيبان   ٭

جميلة جاسم محمد الشمري   ٭
شريفة سعد علي احلربي   ٭

وسمية عبيد مطلق املطيري   ٭
مطرة حجي فالح العازمي   ٭

هوية حضرم سعود القحطاني   ٭
شعاع هادي فهد الرشيدي   ٭
عذبة حمود حجار املطيري   ٭

فاطمة عودة حمود اخلالدي   ٭
منيفة مطلق جدعان املطيري   ٭

عمشة فالح سعد الرشيدي   ٭
رمي فراج مزيد املطيري   ٭

سكوت حمدان سلف احلريجي   ٭
حنان بعيجان سعد العتيبي   ٭

خلود ابراهيم ياسني املال   ٭
جواهر حجي فالح عبداهلل   ٭

حنان خضر خالد رجب   ٭
نيفني مبارك يونس مال سعيد   ٭

مرضية محمد علي دشتي   ٭
نوال سويد هوري الطريبيل   ٭

صاحلة مجبل قبالن مجبل   ٭
رفعة منير فهد العجمي   ٭

وضحة مبارك سمير الصليلي   ٭
نوال ضاوي محمد العتيبي   ٭

فايزة محمد فالح العازمي   ٭
عبده مرجي صالح الرشيدي   ٭

فاطمة حمد صالح البناي   ٭
فوزية ادهيم شمشول الرشيدي   ٭

مزاء عبداهلل محسن العجمي   ٭
ياسمني مراد احمد   ٭

سارة محمد مبرك البواردي   ٭
عمشا جزاء بركة العازمي   ٭

عواطف رهيف محمد الظفيري   ٭
منى عبدالرحمن يوسف بن حجي   ٭

انوار عباس مزعل العنزي   ٭
مرزوقة ماطر مجبل الرشيدي   ٭
منيرة مطلق سعدون سوارج   ٭
خالد ضحوي جاسر العنزي   ٭

معجبة هادي مهدي مناحي العجمي   ٭
نايف عواد خليف الطوالة الشمري   ٭

مشعل احمدشهاب العثمان   ٭
رشا حميدي هويدي احلبيني   ٭
صبرية علي عبداهلل احلبيل   ٭

سعاد عواد خلف الفضلي   ٭
عبداهلل سليمان عبداهلل الرشيدي   ٭

زريفة خصر خالد العنزي   ٭
جاسم احمد محمد العبدالهادي   ٭

عبير برويز كيهاني   ٭
عبداهلل عبدالسيد عبدالرحمن السعيد   ٭

بدرية محمد معيتش املطيري   ٭
علي شحاذ فرحان الثواب   ٭

هوية فالح مرزوق العازمي   ٭
مشاعل هزاع مسهوج العنزي   ٭

فالح محمد سلطان العجمي   ٭
سعد محمد سعد العازمي   ٭

حليمة محمد عبدالرحمن الكندري   ٭
سارة جاسم محمد الشمري   ٭
طفلة فهيد فريج الهاجري   ٭

وضحة ضيدان سمير سالم الشمري   ٭
سعد محمد سعد الدوسري   ٭

شيخة جلوي شنار املطيري   ٭
بدور علي حسني العجمي   ٭

اميرة جزاع فتيخ الصليلي   ٭
عائشة راشد سيف الهاجري   ٭

نورية رجا حويل السهلي   ٭
عنود قعم متروك العازمي   ٭

منيرة محمد سعيد العتيبي   ٭
رقية محمد رجا الديحاني   ٭

ميثة صالح ابراهيم اجلطيلي   ٭
شريفة براك مجبل العازمي   ٭

شيخة سهل علي املطيري   ٭
رباب راضي سهر   ٭

أمينة علي راشد سعدون   ٭
فاطمة صليبي سلمان العنزي   ٭
فاطمة محمد مطلق اخلشمان   ٭

حنان عبدالوهاب حبيب طارش   ٭
رجاء حسني ناصر الباذر   ٭
بنه فهد عايش الرشيدي   ٭

مرزوقة خليفة محمد العازمي   ٭
بدرية علي نوار العازمي   ٭

سناء عاصي ضيدان الشمري   ٭
سميحة مبارك فنغش العازمي   ٭

عائشة فالح راجح املطيري   ٭
مشاعل عشوى تنوش العنزي   ٭

منى سعيد سعيد الهاجري   ٭
فاطمة علي نوار عيد   ٭
سهيلة جليل حسون   ٭

محمد صالح مهدي الغيص   ٭
حصة ثجيل جابر الشمري   ٭
فتخه محمد عيد العدواني   ٭

محمد الفي كليفيخ الديحاني   ٭
تهاني فهيد جمعان خرينج   ٭

نوير محمد عبداهلل السعيدي   ٭
مشاري حمد خلف الديحاني   ٭

سعد غالي هالل العنزي   ٭
منيفة عبدالرحمن فارس املطيري   ٭
صديقة عبداللطيف مندني محمد   ٭

حصة محمد رشدان املطيري   ٭
خزنة عبداهلل غنيم الرشيدي   ٭

دليل فالح سالم العجمي   ٭
فوزية عبداهلل فراج املطيري   ٭

نادية صحن فرحان الضفيري   ٭
حبيبة بجاد بجيد املاجدي   ٭

حمود خليف صعونة راشد البذالي   ٭
جنود فيصل حمود هويشل   ٭
نايف محمد مطلق الدويش   ٭

هيا علي محمد اجلبعة   ٭
خالد ناصر راشد السعيدي   ٭

فاطمة فهد سعد قريطة   ٭
حمد عاشور جمعان حمد   ٭

فيصل محمد عبداهلل   ٭
يعقوب احمد يوسف احلجي   ٭

مها شافي محمد العجمي   ٭
نواف احمد نهار العجمي   ٭

نواف نوري راضي مشاري   ٭
عبداهلل محمد عبدالكرمي منصوري   ٭

حسن عبداهلل سليم   ٭

الدرجة السادسة 107 موظفني
قرار بش����أن الترقية باالختيار للدرجة    ٭

»السادسة« وظائف/ عامة
استنادا ألحكام املادة 24  ٭ من نظام اخلدمة 

املدنية لسنة 1979
واس����تنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم 2006/37
وبن����اء عل����ى توصية جلنة ش����ؤون    ٭

املوظفني
فقد تقرر   ٭

أوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعددهم 107 من الدرجة »السابعة« الى 
الدرجة »السادس����ة« اعتبارا من تاريخ 

.2011/3/31
ثانيا: مينح املرقون أول مربوط الدرجة    ٭
»السادس����ة« براتب أساسي وقدره 165 

دينارا.
ثالثا: مينح املرق����ون عالوة واحدة من    ٭
عالوات الدرجة »السادس����ة« ومقدارها 

7 دنانير.
رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭

اإلضافية وفقا للترقية اجلديدة.
خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

وفاء أحمد خميس الدوسري   ٭
نورية زعال عشوي الظفيري   ٭

سهام خلف حلو   ٭
سهام صالح عبدالعزيز العمران   ٭

غيداء أحمد محمد عبدالغفور   ٭
بزه عبداخلالق مطرود التورة   ٭

هاجر محمد رشيد الرشيدي   ٭
جنالء احمد محمد عبدالغفور   ٭

جراح محمد عبدالرحمن السني   ٭
إميان عبداهلل عيادة العنزي   ٭

فاطمة عبداهلل ابراهيم املرزوق   ٭
منال غنيم حزام املطيري   ٭

زينب عبيد مفلح املطيري   ٭
عزة محمد مكي عبدالتواب   ٭

مزنة عبدالكرمي مذكر العتيبي   ٭
فاطمة لفتة جبر الظفيري   ٭

غزوة ناصر عبداهلل العتيبي   ٭
إلهام محمد أمني عبداهلل   ٭

عائدة عبداهلل أيوب فتح اهلل   ٭
نورة عايد حمدان الظفيري   ٭

منيرة راشد عبداهلل العازمي   ٭
عمشة سعود عبداهلل سعود   ٭

رمي عودة راشد اجلميلي   ٭
شمعة عبدالرحمن سعد الرشيدي   ٭
ثريا عبدالرحمن مطلق الرشيدي   ٭

س����لوى هاش����م غريب طعم����ة ناصر    ٭
الغريب

مبارك مهنا عبداهلل الهاجري   ٭
مزينة فالح سعيد الرشيدي   ٭

هيا خالد احمد الظفيري   ٭
الشقحة بدر هيف احلجرف   ٭

تفكوره عياد حصيبان العتيبي   ٭
نور سلطان سعد املرتكي   ٭
مهدي محمد مانع العجمي   ٭

خيرية عبيد مقحم العنزي   ٭
نوال خويلد سميحان العنزي   ٭

ليلى حمد خالد مبارك الفيحان   ٭
نصار علي مسفر العجمي   ٭
نوال دلهام جزاع الصليلي   ٭
طالل علي حسني عبداهلل   ٭

ناصر دخان علي عقلة   ٭
ابراهيم محمد يوسف عبداهلل   ٭

عبدالعزيز سعود خلف الديحاني   ٭
محمد نوري محمد النوري   ٭

غريب حمدان منور الشمري   ٭
احمد الهيلم ناصر الرشيدي   ٭

فهد راشد سعيد احليمر   ٭
مجيدة طعمة فيصل الهندال   ٭

عائشة محمد حسن احلاج   ٭
جاسم سعد حمد العربيد   ٭

إميان حيدر حسن التميمي   ٭
أماني سالم مزيد العازمي   ٭

شيماء أحمد عيسى السليم   ٭

هبة حسن علي مطلب كرم   ٭
شيماء سعود محمد حنش الهاجري   ٭

زهرة محمد عبداهلل حاجية   ٭
ياسمني فهد حمود سليمان العنزي   ٭

امواج رجا دخني افريت الصليلي   ٭
رمي محمد غالب الديحاني   ٭

عهود صالح عبيد عبداهلل الرشيدي   ٭
فاطم����ة فيص����ل عبدالعزيز احلس����ني    ٭

اخلميس
حياة مصلح يحيى الرشيدي   ٭

نساء سيد محمد حميد يوسف   ٭
حنان يوسف احمد علي العبيدلي   ٭

بدور فاضل سعود عبدالعزيز القطان   ٭
ابراهيم  ابراهي����م عبدالعزي����ز  م����رمي    ٭

احلمود
عيسى عدنان خالد محمد العسالوي   ٭

مشاعل محمد عيد محمد املطيري   ٭
ضحى سعد حمد احلميدة   ٭

سعاد معيوف خالد مرزوق السعيدي   ٭
مروة موسى عمران القالف   ٭
دالل فهيد محمد سند الدمام   ٭

منى عبداهلل خصيوي فراج العازمي   ٭
رمي غالب ماجد ثويني املطير   ٭

فاطمة سالم يوسف عبدالقالف   ٭
عائشة نايف هزاع بجاد العتيبي   ٭

نوال محمد مطلق البركة   ٭
افراح حمد سعود عبداهلل العازمي   ٭
هناء ابراهيم سعد مطلق السعيد   ٭
منال راشد محمد مريعية العازمي   ٭
فاطمة ناصر جابر ناصر الشمري   ٭
عائشة فيصل حسني رجب حسن   ٭

مناور عبداهلل حماد عذال الشمري   ٭
عهود عبداهلل سلمان عنبر التركي   ٭
موضي عبيد صالح علي السبيعي   ٭
آمال جواد سملم عبداهلل القديحي   ٭
ابرار فالح صالح مهاوش سلمان   ٭
هنوف حمد محمد حمد العجمي   ٭

تهاني رشيد عوض شديد املطيري   ٭
رب����اب محم����ود عبداللطي����ف حس����ن    ٭

املوسى
حنان محمد زمان الزيد   ٭

امثال حصني مطلق حصني املفرج   ٭
شريفة محمد سيد احمد العيدان   ٭

فاطمة محمد عبداهلل شعبان   ٭
رمي غزاي زبار امليموني   ٭

منيرة سامي سعود مطلق اخلضير   ٭
غدير سعيد علي حسن محمد   ٭

فالح دودان عبداهلل عواد الشمري   ٭
هند احلميدي حمود ذايب املطيري   ٭

دالل سعود عبداهلل هاشم الزامل   ٭
خلود طالل جعيدان مرزوق العنزي   ٭

وضحة سفر فهيد سفر الهاجري   ٭
نادية سعود عبداهلل معيوف الشمري   ٭

نوف عجاج مياح دهيمان العركي   ٭
فاطمة عبداهلل مازن العتيبي   ٭

رمي مهنا فيصل ضاوي العتيبي   ٭
آمنة يوسف حمد سالم   ٭

منى عبيد مجبل محمد العصيمي   ٭
فرح عبداهلل عيسى عبدالكرمي شموه   ٭
العنود سعد فيحان شديد الديحاني   ٭
رمي مساعد سويد مساعد الرشيدي   ٭

مرمي صادق ابراهيم احمد احمد   ٭
سالمة جواد احمد محمد العطية   ٭

حوراء علي حسني بن حسني   ٭
ليلى عادل علي بدر خان   ٭

هند بدر ناصر حنيف املزيعل   ٭
طفلة عايض فهيد العجمي   ٭

اميان خالد حسني محمد راشد   ٭
ندى بدر ناهي عبيد العنزي   ٭

منصور فؤاد منصور موسى الرمضان   ٭
منى محمد نور العوضي   ٭

حص����ة س����امي س����ليمان عبداللطيف    ٭
الرويح

فاطمة الزهراء باسل حسني   ٭
معصومة عباس عبداهلل اسبري   ٭

عبير سعد مرزوق املطيري   ٭
دانة مبارك عبداهلل سعود   ٭

اميان عبداهلل حسن علي الكندري   ٭
ابرار عيسى حبيب ابل   ٭

عائشة علي غلوم حسني الفيلكاوي   ٭
دالل سامي سعيد متعب املاجد   ٭

منى مبارك خليفة مبارك اخلرينج   ٭
بدور بدر عباس حسني شموه   ٭

مرمي اسماعيل غلوم علي مبارك   ٭
منى موسى حسني محمد الشمري   ٭

انفال ابراهيم عبداهلل راشد السليمان   ٭
مرمي عادل حمد شالل الشالل   ٭
شيال علي علي جنم السنافي   ٭

الدرجة اخلامسة 92 موظفا
بشأن الترقية باالختيار للدرجة اخلامسة    ٭

وظائف/عامة
استنادا ألحكام املادة 24  ٭ من نظام اخلدمة 

املدنية لسنة 1979.
واس����تنادا لقرار مجلس اخلدمة املدنية    ٭

رقم 2006/37.
وبناء على توصية جلنة شؤون املوظفني.   ٭

فقد تقرر:
أوال: ترقية املذكورين بالكشوف املرفقة    ٭
وعددهم 92 من الدرجة السادس����ة الى 
الدرجة اخلامسة � عامة اعتبارا من تاريخ 

.2011/3/31
ثانيا: مينح املرق����ون أول مربوط الدرجة    ٭
اخلامسة براتب أساسي وقدره 200 دينار.

ثالثا: مينح املرقون عالوة واحدة من عالوات    ٭
الدرجة اخلامسة ومقدارها 8 دنانير.

رابعا: تعدل العالوة االجتماعية والعالوات    ٭
االضافية وفقا للترقية اجلديدة.

خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

نشمية خويلد عبداهلل شحاد   ٭
علي حسني علي غلوم   ٭

منيه يوسف محمد الكندري   ٭
بدرية حسن خلف الراجحي   ٭

أمل فكري احمد محروس   ٭
منصور سعود مسلم اجلعيدان   ٭

منيرة ناصر خالد الدوسري   ٭
صديقة محمد عبيد حسنة   ٭

مرمي فهد فريج الفريج   ٭
باتعة جمعة دياب محمد   ٭

عائشة محمد سمري العازمي   ٭
اجلازي رحيل وادي العنزي   ٭
سعدية هاشم عبداهلل الزامل   ٭

حميدة سلطان ظاهر الشمري   ٭
يسرى حسني سطم العنزي   ٭

عذاري عبدالسالم سعيد بركات   ٭
حميضة فهيد صفران الرشيدي   ٭
ناهده عطا اهلل سعد السليماني   ٭

سلوى خالد ظاهر العازمي   ٭
مرمي صالح عشوان العنزي   ٭

مشاعل ناصر معكام العجمي   ٭
نوير محمد مانع املطيري   ٭

هادي مسفر مطيع العجمي   ٭
فاطمة مبارك سالم العجمي   ٭

خيرية حميد عايض الرشيدي   ٭
اشواق ابراهيم يوسف خليل   ٭

نوال مطر مرزوق الشمري   ٭
فريدة عبيد اهلل عبداهلل الرشيدي   ٭

استقالل سعود سعد الزهمول   ٭
عبداهلل سيف خنيفر الرشيدي   ٭

شيخة جاسم حمد عثمان اجلاسم   ٭
هيا فرحان نبهان جديع الضفيري   ٭

فاطمة حمدان محيميد حنيف العتيبي   ٭
امل عبيد علي العنزي   ٭

مشاعل عبدالعزيز عبدالرحمن املاجد   ٭
العنود فيصل عجمي السويط   ٭

هيام عطا اهلل عقيل مشعل عناد   ٭
صيتة طرجم حماد نابي العجمي   ٭

بهيل حامد محمد حمدان سعد   ٭
امل خلف الهارون   ٭

نادية ناصر محمد صالح   ٭
فاطمة محارب عواد العازمي   ٭

سارة شافي دخيل فراج   ٭
آمنة خالد علي فهد الدويلة   ٭

وضحة سيار محسن العنزي   ٭
عواطف راشد فرحان خفران العازمي   ٭

فوزية محمد نزال سهو الشمري   ٭
قمرة رسام شمروخ رسام العتيبي   ٭

راضية عباس قلي عباس كوهنجاني   ٭
انتصار سليمان عبداهلل هادي   ٭

وضحة عماش فهاد عماش العجمي   ٭
عليا عواد خليفة املطيري   ٭

ابتسام عوض سند بداح املطيري   ٭
فاطمة عبدالرسول صحرائي   ٭

بدور يوسف علي محمد العلي   ٭
مشاعل غازي بداح رجا العتيبي   ٭

روزة محمد عبداهلل حسني العجمي   ٭
حصة محسن هويش الالمي الشمري   ٭
العنود سعود ضيدان سعود املطيري   ٭

نادية عباس برجني   ٭
باسل مبارك معتوق شهاب   ٭

منال عايض رجعان صالح العازمي   ٭
علي عايد نهار عجالن اخلالدي   ٭

غدير خالد مقبل العنزي   ٭
حصة الحم حرص الغربي   ٭

وسمية هادي مفرح العجمي   ٭
سارة غالي رشيد فرحان الفضلي   ٭

ابراهي����م عبدالوهاب س����يف  هيف����اء    ٭
عبداهلل

فاطمة مرزوق مهدي خرازة الرشيدي   ٭
هنوف عبداهلل باني حبيب السعيدي   ٭

شكحة مطلق مونس العتيبي   ٭
فاطمة احمد حسن حسني احلواج   ٭

بدرية عواد كرمي العنزي   ٭
نوف مبارك عبداهلل عبداهلل الرشيدي   ٭

وضحة علي جهز بطي   ٭
هاجر حسني سالم العتيبي   ٭

نادية مرزوق شطيط حزام العازمي   ٭
فاطمة صالح محمد املقحم اخلدير   ٭

طاهرة عبداخلضر حسن غلوم عباس   ٭
مراحب حمود فليح الصواغ العازمي   ٭

مكية احمد اسد محمد العوضي   ٭
افراح كاسب محمد اخلالدي   ٭

امينة خزعل ظايف راضي العنزي   ٭
مشاعل ذعار علي ماطر الرشيدي   ٭

جواهر ناصر تركي ناصر املطيري   ٭
بتال ماجد ضويحي سعود الشمري   ٭
العنود حمد فياض معيان العنزي   ٭

جواهر مشعل عويد سبيل العازمي   ٭
جواهر ناهي عكاش سليمان العنزي   ٭

مليحة بدري حمدان عودة البناقي   ٭
فاطمة عيد مناحي فالح العازمي   ٭

مروة صالح عبداهلل الربيع   ٭
مي عذاب زيدان نايف   ٭

بدري����ة محم����د عبدالرحم����ن محم����د    ٭
التركيت

آمنة حزام شطيط حزام العازمي   ٭
شمة صحن مطر خليفة الهرشاني   ٭

وضحة جابر عبداهلل محمد العرقان   ٭
البن����دري س����عود خلي����وي م����رزوق    ٭

احلربي
ع����ذاري عبدالعزي����ز هاش����م حنظ����ل    ٭

العنزي
حكيمة غثيث منيف حمدي املطيري   ٭

لطيفة كمعان منصور العازمي   ٭
منى فاضل احمد الشطي   ٭

عزيزة دهيم عوض محمد الرشيدي   ٭
جوزا جهز محسن عياد املطيري   ٭

هنوف عطا اهلل براك سيف الشمري   ٭
حصة عبداهلل خالد موسى الزويد   ٭

بسمة فهد شبيب فهد العجمي   ٭
وسمية عويضة فهد مرجي املطيري   ٭

رمي حمود سعد العدواني   ٭
منى منصور شنيف منصور العازمي   ٭

منيرة محمد مطلق عرادة   ٭
عبير رومي عواد خلف الفضلي   ٭
عبير ثاني مسفر مجبل العنزي   ٭

اميان خالد حسن ضبيان املطيري   ٭
صيتة فجري هادي راشد العجمي   ٭
اسماء فوزي ابراهيم سعد اخلراز   ٭
عبداهلل سعود محمد براك هادي   ٭

سلمى حمود مشعان عمر الرشيدي   ٭
خليفة فالح مفرج دغيم املطيري   ٭

نورة نومان دحيالن دهيمان الشمري   ٭
منى عبداهلل عايد عامر العنزي   ٭

فاطنة تركي عبدالرحمن فايز العتيبي   ٭
خلود محمد عايش صالح املطيري   ٭
شيماء راشد شريدة راشد الشريدة   ٭

بشاير محمد فالح عامر العجمي   ٭
غدير مطلق محدة مطلق املطيري   ٭

عذاري ضياء عبداهلل جنم السراج   ٭
عادلة عيد صالح حسني الشمري   ٭

بدرية سعد عبداهلل سعد العازمي   ٭
رهام شبيب سعد اجلويسري   ٭

جميلة فهيد ذعار فهيد املطيري   ٭
معارف غالب هادي عبود العنزي   ٭

سارة ابداح مقعد مناحي الدوسري   ٭
هشام عبداهلل احمد صالح احلجي   ٭
فاطمة مبارك سعود راشد العازمي   ٭
يسرى رخيص سماوي الضفيري   ٭
عهود حيالن عايد سعيد املاجدي   ٭

لولوة بدر ناصر النشيط   ٭
اجلازي محمد فهد مانع العجمي   ٭

فاطمة راشد ضايف راضي سالمة   ٭
عالية مبارك ضبيعي مريف احلريجي   ٭

حصة عبيد عايض عوض   ٭
امل عايض مطلق نزال الشمري   ٭

غدي����ر عبداحملس����ن عبدالعزيز عباس    ٭
شهاب

نوال محيميد حمدان محيميد العتيبي   ٭
مشاعل صالح محمد عساف الفهد   ٭

هند سعود سالم علي العجمي   ٭
عواطف حسن حسني محمد عباس   ٭

جنالء زيد الهاب املطيري   ٭
سارة سعدون خالد سعدون الرشيدي   ٭

رمي بدر ناهي عبيد العنزي   ٭
بشرى عيد حلو عيد الفضلي   ٭

رمي سعود شنوف العازمي   ٭
نوف احمد علي شاهني احمد   ٭

زهراء انور طاهر محمد العطار   ٭
عنود فرحان فهد غازي اجلنفاوي   ٭
عواطف هادي فالح سند العازمي   ٭

ابرار خالد انس عنبر املرزوق   ٭
ن����وار ضي����دان مناح����ي اجلنف����اوي    ٭

الشمري
فاطمة عبدالعزيز فاضل محمد   ٭

بشاير راشد سعود مطلق العازمي   ٭
هنادي سعد سيف سعد العتيبي   ٭
نورة سعد حمد رويشد العازمي   ٭

اميان عبداهلل عواض ملفي احلربي   ٭
غنيمة سبتي محمد محمود السبتي   ٭

بدور نهار مجبل املطيري   ٭
عايدة علي نشمي خلف الضفيري   ٭

ناصر فاضل احمد احلداد   ٭
شيخة مبارك عايض العازمي   ٭

هدى محمد عبدالرحمن الكندري   ٭
رمي محمد سالم شويرب العجمي   ٭
ليلى عطا اهلل جبر عيد املطيري   ٭

رمي عيد فالح الرشيدي   ٭
خالد ثويني سعيد العنزي   ٭

منال محمد عدم اجلبري   ٭
معالي عيد راضي الشمري   ٭
عبيرة علي سيف الشبلي   ٭

محمد مفلح خليف االصفر   ٭
عواطف مبارك سعد املويزري   ٭
هند محماس عايض العتيبي   ٭

هناء مزيد علي العدواني   ٭
سناء عبداهلل حسني العجمي   ٭

هدى عزارة عبداهلل حسني السعيدي   ٭
شريفة عيد سالم العازمي   ٭
موزة خالد مهدي العجمي   ٭

منى سند مسهوج الشمري   ٭
ترفة محمد طرجم الهاجري   ٭

عامر محمد راكب العجمي   ٭
شريفة عقيل بدر اخلالدي   ٭

آالء محمد احمد الستالن   ٭
ميعاد مطر منديل املطيري   ٭

طفلة خلف زايد املطيري   ٭
معصومة عباس علي الصالح   ٭

مرمي مطر نهار الزايدي   ٭
نوال نايف عيد العتيبي   ٭

جواهر صالح بداح العازمي   ٭
مها هادي حمدان الرشيدي   ٭

رقية خالد مطلق مزيعل   ٭
نوف منصور خالد الهاجري   ٭

الطاف هزاع خلف طلق   ٭
وضحة ناصر حماد الشامري   ٭

هناء عبداللطيف حسني   ٭
حنان فوزي صقر فهد الصقر   ٭

مرمي فرحان عوض العنزي   ٭
بدرية فايز مدوس الرشيدي   ٭
تهاني عبيد محمد العتيبي   ٭
هدى مجبل حمود املسانع   ٭
منية مبارك فهيد العجمي   ٭

خالد صقر سيف العضيلة   ٭
نوف كامل غيالن عودة الشمري   ٭

ثريا زيد فالح الرشيدي   ٭
معالي عيد عبيد املطيري   ٭

هاجر ناصر عايض الوهيدة   ٭
احالم عبدالكرمي ابراهيم الفودري   ٭

الطاف علي عبداهلل القطان   ٭
رحاب سعد مبارك الدوسري   ٭
هيا مدعث برغش القحطاني   ٭

عبدالرحمن ناهي عذبي الداغر   ٭
منيرة احمد سعود اجلري   ٭

مرمي محمد عبدالكرمي السالم   ٭
بيبي يوسف علي احملميد   ٭
غدير عباس حيدر الصفار   ٭

اميان زعل عبداحملسن العصيمي   ٭
منى محمد سليمان الديكان   ٭

عائشة بجاد حبيب سعد املطيري   ٭
سميرة عفر غثيث اخللف   ٭
حمدية مطر خلف العنزي   ٭

خزنة راشد صويان الهاجري   ٭
مرمي سعود صنح بويعي العازمي   ٭

حصة نايف هزاع العتيبي   ٭
ع����ذاري عصم����ان ش����بيب عصم����ان    ٭

السهلي
موسى يوسف حسني علي عبداهلل   ٭

حمد عويض إبراهيم البطحاني   ٭
احمد خالد محمد اخلالدي   ٭

فاطمة محمد بطاح العازمي   ٭
حص����ة س����عود ناصر س����عود محراك    ٭

العجمي
فهد فالح زيد الدرزي   ٭

منى دخني سالم العازمي   ٭
نوف مجبل محسن فهد العازمي   ٭

مرمي محمد مرزوق العازمي   ٭
شيخة ظاهر مناور العازمي   ٭
أمينة عيد ناصر السبيعي   ٭

أمل رجعان شبيب مرزوق بوحقطة   ٭
فارس راشد غازي املطيري   ٭

دالل ادبيان رميضي العازمي   ٭
هادي محمد ناصر الهاجري   ٭

اس����يل عب����داهلل خويط����ر فدع����وس    ٭
العنزي

منيرة عبدالعزيز محمد ابداح   ٭
عبداللطيف محمد عبداللطيف امللحم   ٭

مرمي فالح صالح مويهان العازمي   ٭
سليمان شعف ربيعان السعيدي   ٭

حس����ني عبدالرس����ول علي أحمد محمد    ٭
صالح

أنوار عويجان ساجر علي   ٭
عبدالرحم����ن  ف����الح  عبدالرحم����ن    ٭

احلسيني
عواطف شافي احلميدي محمد   ٭

مرمي معجب عقيل الدوسري   ٭
عفاف لطيف صالل مطلق العنزي   ٭

عبداهلل صالح عوض سلطان   ٭
أحمد محمد جليدان احلمد   ٭
سالم عيد محمد العجمي   ٭

مها صليهم فهد صليهم الهاجري   ٭
فاطمة محمد حسني علي   ٭

رمي عميم مبارك عيد العازمي   ٭
وسمية مطر حمود دريع العازمي   ٭

فهد صالح عوض سلطان   ٭
محمد ناصر مبارك العنزي   ٭

احمد يقضان نهار جاسم الشمري   ٭
البن����دري ضي����ف اهلل حم����د صال����ح    ٭

العتيبي
انوار محسن كهف حطاب املطيري   ٭

أحمد عوض نافع الرشيدي   ٭
ابرار مشعل عبداهلل مشعل املطيري   ٭

سارة محمد علي الباذر   ٭
مني����رة عبي����د اهلل مب����ارك قويض����ي    ٭

العازمي
عادل سعد عوض سعد الرشيدي   ٭

احمد خليل حاجي عبداهلل   ٭
وسمية عياد سعد سليمان العتيبي   ٭
خديجة غايب مرضي فهيد العازمي   ٭

ف����ارس حم����ود  احم����د عبدالرحم����ن    ٭
املطيري

احمد ضيف اهلل نايف مظهور الشمري   ٭
عبدالعزيز جابر معزي فراج   ٭

مشاعل مرزوق عايض املطيري   ٭
زيد جوهر زيد السعيد   ٭

طالل محمد رشدان حزران املطيري   ٭
خديجة حسني عطية محمد الشمري   ٭

عنود سعود علي عجالن العنزي   ٭
يوس����ف حس����ني مال احمد عبداهلل مال    ٭

علي
عهود مصطفى احمد املرزوق   ٭

حورية ملفي مجبل نومان املطيري   ٭
زينب جاسم حسن ابل   ٭

احمد جمال عبدالرحمن الرويح   ٭
دالل حمود عباد مفلح العدواني   ٭
ليلى شاكر محمود حسني كمال   ٭
لطيفة مزيد سالم الفي الشمالي   ٭

منيرة منصور سعد حمد العطروزي   ٭
خالد خليل عب����داهلل عبدالرحمن احمد    ٭

الكندري
صالح ابراهيم محدم شبيب العجمي   ٭

أمل راشد محمد العازمي   ٭
مستورة عواض عوض الرشيدي   ٭

انتصار عزيز عواد السعيدي   ٭
أشواق غامن غزاي املطيري   ٭
نورة مسحل عيد العتيبي   ٭

أمل عبيد مخلد املطيري   ٭
عواطف مناور سبيل الرشيدي   ٭
مشاعل عيد رمضان الضفيري   ٭
يسرى رخيص جفال احلميدي   ٭

جناة محمد عبداهلل حسني   ٭
إميان ناصر مخمخم سعيد الرويعي   ٭

فاطمة عيسى ابراهيم أسود   ٭
عذاري مرزوق راشد الهمشي   ٭
نورية حميد حمود الديحاني   ٭
نورة عايض مبارك العبيدان   ٭

منيرة محسن عبداهلل الهاجري   ٭
طيبة بدر عباس عبداهلل   ٭

جابر صالح حمد املري   ٭
بدور صالح عسل الظفيري   ٭

رمي مشوط راكان مشوط   ٭
منيرة دهيم عوض الرشيدي   ٭

افكار مرمى امريف مبارك الرويعي   ٭
هبة ناصر فيحان العتيبي   ٭

بدرية مبارك نايف محمد   ٭
إميان صالح مجهول عبداهلل   ٭

عذاري ذياب وصل اهلل املطيري   ٭
سارة سعود سيف العازمي   ٭
شيخة ذيب سعود العجمي   ٭
طفلة سعدي عبيد املطيري   ٭

فاطمة عوض مهدي العجمي   ٭
امثال حمد عبداهلل العزب   ٭

أماني غازي ثامر عبيد   ٭
ضحى مطلق جمعان عبداهلل بوسمري   ٭

تهاني جازي شمروخ العازمي   ٭
صيتة مبارك فالح العجمي   ٭
أمينة سعد مزبان الزهاميل   ٭

حصة داود سليمان املهنا   ٭
نوف نهير ناهس املطيري   ٭

نورة هالل فهد سعود الديحاني   ٭
هديل عبدالهادي حسن ارتي   ٭

عنود عيد غالب العازمي   ٭
هند هاشم حميد احلالق   ٭
عهود سعود فهد السهلي   ٭

دعاء علي عبدالرضا جوهر سالم   ٭
مها طرم ضبيب العازمي   ٭

سارة عبيد عايض عوض   ٭
نورة محمد سالم الصقالوي   ٭

موضي عبداهلل سعود السعيدي   ٭
أماني عبيد سعود املطيري   ٭

هناء جاسم محمد جعفر   ٭
بشاير عادل حامد الصقر   ٭

لطيفة مرفوع دعسان الفضلي   ٭
حوراء عبدالعزيز عبدالنبي النخي   ٭

اتراف خالد بجاد العتيبي   ٭
عنود محمد تقي عبداهلل   ٭

نورة األسمر فريح الرشيدي   ٭
مها حمود مبارك ضيف اهلل   ٭

فاطمة أحمد عبداهلل البريكي   ٭
شعيع جزا مناحي مناور العتيبي   ٭

منيرة عبداهلل فهد اخلالدي   ٭
اشواق عادل أحمد املنديل   ٭

سارة عبدالرحمن محمد املطيري   ٭
غادة الفي فهيد الرشيدي   ٭

رمي فهد غنيم الظفيري   ٭
سارة فهد عبدالرحمن اخلراز   ٭
فاطمة فالح ابراهيم العنزي   ٭

غدير علي شداد احلربي   ٭
غنيمة عادل علي املرزوقي   ٭

زينب عبدالرضا احمد منصور   ٭
هيا محمد سليمان النويصر   ٭

مي سليمان عبداللطيف احلبشي   ٭
فاطمة محمد إبراهيم الشطي   ٭

ندى فهيد ناصر رثوان   ٭
سارة عبدالرضا عبدالكرمي حسني   ٭

فاطمة راشد هادي العجمي   ٭
ابرار خلف سعيد اخللفان   ٭

حنان الفي زيد املطيري   ٭
جنان سالمة يالوس العنزي   ٭

سارة خالد احمد الشرف   ٭
امل مطلق عبدالكرمي املطيري   ٭
أنفال أحمد عبدالرزاق القالف   ٭

دالل ناجي عبداهلل اخلرس   ٭
دالل حميدي محمد العجمي   ٭

رمي مطلق مناحي هادي   ٭
نورية محمد محروت الهذال   ٭

حنان نوري عيسى الدوسري   ٭
نورة الفي علي العازمي   ٭

باسمة سليمان مسلم اجلوفي   ٭
عبير محمد عبداحلميد الشناوي   ٭
منيرة محسن مسحل الشعالني   ٭

عبير مزعل خلف السطام   ٭
أمل عبداهلل مبارك العازمي   ٭

حصة مبارك جهجاه املطيري   ٭
منى بداح مسلم اجلعيدان   ٭

لطيفة داخل فدعوس الفضلي   ٭
طريفة عواض حامد املطيري   ٭

عواطف سالم دهش محسن العازمي   ٭
فاطمة حمود يونس املتروك   ٭
سلمى غالب عبداهلل العنزي   ٭

هناء إيدام حمود مرهج    ٭
بدرية كنعان ماجد املطيري   ٭

نورة فهيد فهاد العجمي   ٭
منى عيسى حمد العنزي   ٭

رابعة صليبي صليبان العنزي   ٭
سعاد محمد محسن العنزي   ٭

البندري هزاع مرزوق الديحاني   ٭
بسمة عوض خليف العنزي   ٭
فيصل عيسى محمد احلسن   ٭

إميان عجيل فالح يوسف   ٭
افتخار محمد مطلق الريحلي   ٭

حصة راشد فهد العجمي   ٭
نوف حسني بريكان العجمي   ٭

نوير راشد عطشان ماطر العازمي   ٭
رحاب خضر حسني العنزي   ٭

زينب محمد عبداحلسني محمد   ٭
مسيرة ثميل محمد الشمري   ٭

نورة محمد سعد هواش   ٭
عبيد صالح نزال عبيد احلربي   ٭
فوزية عبداهلل طريف املطيري   ٭

هدى فالح سعد السعيدي   ٭
عذاري علي الراوي الهيال العنزي   ٭

جوزة فهد منير املطيري   ٭
سعاد قصر خاكي الشمري   ٭

عالية باقر حسني جعفر   ٭
فوزية علي عبداهلل اجلبري   ٭

منى عجاج هيكل العنزي   ٭
براك سليمان مبرك الصليلي   ٭

خزن����ة ش����عيفان س����لطان هاي����ف    ٭
السفراني

سندس باني صالح الباني   ٭
فاطمة عواد بنيه البركة   ٭

افراح عليان شالح املطيري   ٭
امنة محمد جاسم الشويكر   ٭

سلمى ساير قحطان الظفيري   ٭
هدى هادي عجاج العازمي   ٭

لطيفة عبدالهادي مرزوق فهد العازمي   ٭
امينة خلف محمد خلف العجيب   ٭

الطاف هادي عاشور السعيدي   ٭
افراح فهد عبدالهادي الشنفا   ٭
اجنود ناهض عامر العتيبي   ٭

منيرة حماد ثامر املطيري   ٭

عبي����ر خال����د عبداللطي����ف الف����وزان    ٭
النجادة

جمانة سالم فاضل صالح درويش   ٭
معالي مسلم عوض الطرمي العازمي   ٭

مشاري عايد مداهلل مرزوق الشريفي   ٭
انتصار سعد داخل مسير جنديل   ٭
لولوة حسني علي خريف الناشي   ٭

مرمي هشام ابراهيم محمود الناصر   ٭
رباب عدنان حسني علي بوعباس   ٭

اميان عبداالمير سالم شايع   ٭
هدى فهد تركي هزاع خلف   ٭

عبدالعزيز سعود حمد الصقعبي   ٭
يوس����ف عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز    ٭

املذن
شروق عبدالرحمن احمد عنان احمد   ٭

هالة جاسم ابراهيم جاسم الشطي   ٭
نور ابراهيم علي محمد   ٭

دالل طه مهدي غازي العفزري   ٭
اميان نايف كرمي غافل حسني   ٭
فاطمة قاسم عبداهلل العطار   ٭

مرمي صالح فهد مدعث النبهان   ٭
منى محمد ثني فالح العازمي   ٭

شيخة هادي فاضل طلميس العجمي   ٭
سليمان سعد سلمان عنبر اخلرافي   ٭

طيبة ابراهيم محمد عبداهلل   ٭
عبداهلل حسني نظر حسني محمد    ٭

جمانة مهدي صالح الشخص   ٭
بتول احمد عبداحلسني نوروزي   ٭

فرجة هادي عويضة العجمي   ٭
نوير عبداهلل محمد السبيعي   ٭

مها محمد احمد العطا اهلل   ٭
عذاري راشد فرحان العازمي   ٭
شيخة محارب عواد العازمي   ٭
عهود هزاع عبداهلل مطيران   ٭

مشعا هادي ابراهيم جديعان   ٭
نوير فهيد اديغم الرشيدي   ٭

خيرية جذاع فتيخ الصليلي   ٭
سلوى صياح نزال الشمري   ٭

مرمي سالم ناصر الرغيب   ٭
عذاري حمدان لزام وطيل   ٭
غدير مفلح سند العازمي   ٭

شريدة حمود حمدان حمير   ٭
فاطمة سلمان مختار كمال   ٭

هديل فالح جمعان احلميدي العازمي   ٭
منال راشد ضايف سالمة   ٭

حنان مبارك حمد الهيم   ٭
ابرار ناصر رميح الرميح   ٭

كوثر شاكر عيسى البلوشي   ٭
منى عيد فالح الغشام   ٭

جنان عيسى احمد الفيلكاوي   ٭
لطيفة سالم حمود العبداهلل   ٭
زينة فيصل ابراهيم العمران   ٭

فاطمة جمعة سالم عنبر   ٭
سعدة هجاج عيد العازمي   ٭

رمية سليمان اسود سالمة العنزي   ٭
نورة رجا سعيد العازمي   ٭

عائشة محمد سعدون الكريش   ٭
امل زامل علي العتيبي   ٭

صيتة مبارك سعود شالش احلجرف   ٭
موضي شليويح عبداهلل العجمي   ٭

دالل سعد عبيد اللميع   ٭
نورة محمد مرزوق العتيبي   ٭
نورة مطلق الهيلم املطيري   ٭

هند مضحي مجبل صالح النمران   ٭
مرمي رجعان عمر العازمي   ٭

مرمي سالم علي املري   ٭
ملياء محمد مبارك السالم   ٭

ندى قاسم علي علي احلداد   ٭
عهود حمود محمد العدواني   ٭

اميرة عبداحلميد شيحان الشمري   ٭
نوال عويض سالم فانوس   ٭

حياة راشد عبداهلل السليمان   ٭
شيخة رخيص جفال ظاهر   ٭

نوير سعيد سليمان العنزي   ٭
غرسة علي فالح الهاجري   ٭

شيخة عبداهلل مطلق العنزي   ٭
شريفة نايف عقيل سوهيج الشمري   ٭

شمة عبدالعزيز ذيب الهاجري   ٭
هبة حسن علي بوحمد   ٭

عذاري راشد داود سليمان   ٭
منال سالم حمود الرومي   ٭
بدور فالح جنم الشمري   ٭

نداء راشد سفر الفي   ٭
مرمي عايض ناصر العجمي   ٭

عائشة محمد حجاب فريح الدوسري   ٭
باكورة سعد عايض الرشيدي   ٭

ضحى عبدالعزيز عبداهلل السريع   ٭
نعمة سعد مهدي العجمي   ٭
منى غربي صعفك العنزي   ٭
ندى سعد عبداهلل السعيد   ٭

نادية ثويني متعب الشمري   ٭
مي جاسم علي ناصر محمد   ٭

سارة مبارك مطلق حمد الهاجري   ٭
اميان علي غصني العجمي   ٭

عايدة ضحوي عايد السعيدي   ٭
جواهر سويحان مبارك امللعبي   ٭
لطيفة عايض عواض املطيري   ٭
غنيمة محمد سعيد الهاجري   ٭

مستورة حمد مبارك الرشيدي   ٭
منيرة سعيد حبيب اخلالدي   ٭

شادية عيد متعب العتيبي   ٭
مرمي عبدالكرمي ساملني سرور   ٭

جواهر عبداهلل جريدي علي الرشيدي   ٭
خلود هديان جزاع الصليلي   ٭

فايزة رخيص جفال ظاهر   ٭
عبير عبداللطيف غياض الظفيري   ٭

عائشة هايف عواد العازمي   ٭
هاجر سعود سعد النومس   ٭

رمي شريدة علي نهار املطيري   ٭
شريفة مبارك ناصر العازمي   ٭
اماني ثايب عبداهلل املطيري   ٭

منى سالم ناصر فريح العازمي   ٭
تهاني مبارك راشد النصافي   ٭
هيا عوض سبيل الرشيدي   ٭

غدير سالم ملفي العازمي   ٭
دليل محمد سند الدمام   ٭
رمي خالد احمد احلوال   ٭

بدرية معني عيسى عباس العطوان   ٭
مراحب علي محمد ثامر الراجحي   ٭

شيخة مبارك حمد البراك   ٭
اسماء مفرح فالح الرشيدي   ٭

دالل محمد دغش املطيري   ٭
خالد عبداهلل محمد موسى   ٭

منى علي عايد الدرزي العازمي   ٭
خولة احمد غفران عبدالرحمن   ٭

نهية حجي سمري العازمي   ٭
اميان براك محمد العازمي   ٭
هند فالح قبالن العازمي   ٭

بشاير فالح مطلق علي العازمي   ٭
عائشة خليف سعود املاجدي   ٭

سناء صعفك سوعان مطلق العنزي   ٭
فاتن عبدالرحمن مطلق الرشيدي   ٭

رمي جوهر مسعود املسعود   ٭
عبير صياح بدر العازمي   ٭

هدى مناحي محمد القحطاني   ٭
منى عزيز سعود املطيري   ٭
زينب عبداهلل فهد احلربي   ٭
منال محمد ناصر العازمي   ٭

لطيفة بندر ضيف اهلل محمد   ٭
جميلة خالد ناصر الرشيدي   ٭

جميلة عطا اهلل جبر عيد املطيري   ٭

خامسا: على جميع جهات االختصاص    ٭
العلم والعمل مبوجبه كل فيما يخصه.

جاسب عبداحلسن حجي علي املهدي   ٭
رائدة قاسم عبدالرحمن محمد سيد   ٭

كبرى احمد عبداحلسني نوروزي   ٭
بيادر داود سليمان اخلشتي   ٭

منيفة حامد محمد حمدان سعد   ٭
وضحة باروك بركة العتيبي   ٭

نشمية عبداهلل دخيل املطيري   ٭
سارة ضيدان مطلق املطيري   ٭

زينب احمد عبداهلل   ٭
زهرة غريب يعقوب ناصر   ٭

خزنة بدل ليل املطيري   ٭
نادية فاضل عبدالكرمي الفاضل   ٭

مي عبداهلل منصور حسني الناصر   ٭
نادية هادي عبداهلل مطلق البدري   ٭

عهود عمر حمود محمد   ٭
معصومة محمد نوبخت   ٭

ذكريات كرمي بلور فيروز البلوشي   ٭
سهام برغش سلطان مشعان العنزي   ٭
مليحة سعد سمران بطحان العازمي   ٭

فوزية متروك فواز العنزي   ٭
بشاير رخيص سماوي علوي   ٭

بدرية زيد هجاج زهمول   ٭
بشاير حمد صالح علي احلسن   ٭

حنان يعقوب يوسف الطويل   ٭
رمي فالح سعود الضويحي   ٭

عبير فرج معيجل نايف العنزي   ٭
تهاني فهيد دهام زومان   ٭

وفاء سيد عيدروس سيد سالم   ٭
أماني مبارك عطية صالح املاجدي   ٭

جاس����م عبداحلميد محمد عبدالرحمن    ٭
املجبل

نادية حسن مهنا نزال النومس   ٭
امل نويصر مرزوق تركي العازمي   ٭

عزيزة فالح فالح سند العنزي   ٭
نادية معزي عايز راشد املطيري   ٭
نورة صالح راشد صالح الشهاب   ٭
حنان سالم حمد سعدون احلربي   ٭

فاطمة محمد اسماعيل جعفر   ٭
عواطف فهد اديغم الراجحي الرشيدي   ٭

حمدة عبداهلل مهلي صقر   ٭
انوار حسن صياح مسفر العرادة   ٭

ثريا خليف فهد رباح الرشيدي   ٭
انوار جارد نهار صالح املطيري   ٭

مرمي مبارك غازي العازمي   ٭
لولوة ناصر جاسم املانع   ٭

نوف فهيد ضيف اهلل معزي املطيري   ٭
منى عبداهلل جمعة علي العميري   ٭

بشاير سعيد مطلق سعود املويزري   ٭
سهام سالم نهار الذايدي   ٭

محاسن نزال مجبل عكشان العازمي   ٭
غالية خالد ابراهيم غازي العتيبي   ٭

شروق ابراهيم محمد برجس املطيري   ٭
سارة خالد فرج صالح اجلوهر   ٭

تغريد متعب ارميح سالم املطيري   ٭
موضي سعد فجري العازمي   ٭

اسماء حيدر خضير حيدر دنبوه   ٭
مشاري حمد محمد شايع ابراهيم   ٭

مشاعل بخيت سالم دغيفل املطيري   ٭
حنان فهد هايف حمدان العازمي   ٭

انوار عادل احمد حسني محمد   ٭
بشاير نوري منصور رباح العنزي   ٭

تهاني حسن مهنا نزال   ٭
بدور فرحان سعد سهو الرشيدي   ٭

ن����ورة ابراهي����م عب����داهلل عبداحل����ي    ٭
الصالح

عهود مصلح احلميدي محمد املطيري   ٭
انوار عيد محمد عواد العنزي   ٭

منى مبارك فهد الرشيدي   ٭
خلود ذابح حمود قريفان املطيري   ٭

وفاء سالم احمد خالد الدريعي   ٭
وفاء محمد عوض عياد العنزي   ٭

دالل محمد عبداهلل عبداهلل اليعقوب   ٭
بشاير رخيص ضاحي حمدان الفضلي   ٭

شيماء عبداهلل علي سعد السعد   ٭
ليلى محمد حسني حماد العبيدلي   ٭
دانة سامي محمد يوسف البالول   ٭
العنود سعد مترج درع الرشيدي   ٭

دالل عبدالرزاق صالح محمد   ٭
هند هذال مصلح صالح احلريص   ٭

نوف عبدالعزيز عبداهلل شامي القاسم   ٭
سهام جاسر علي خزعل الفضلي   ٭

هدى عبداهلل حسن سيف الشمري   ٭
ابرار محمود احمد جوهر بارون   ٭

اميان مثيب حويد شنيف املطيري   ٭
فاطمة فيصل محمد حسن الكندري   ٭

فاطمة حسني صالح ابراهيم ملك   ٭
دالي����ا عبدالرحمن فه����اد عبدالرحمن    ٭

املنير
رشا سالم عبداهلل محمد حمادة   ٭

رمي مساعد راشد جبر   ٭
مراحب جاسم سعد عوجان العرادة   ٭
بشاير خالد محمد سلطان العنزي   ٭

حصة فرج سلمان فرج خيراهلل   ٭
عذاري يوسف احمد يوسف اخلشتي   ٭
فاطمة سمير محمد عبداهلل البقشي   ٭

نورة معيض عوض معيض الرشيدي   ٭
منيفة هذال سعد الفي املطيري   ٭
شمة خالد سالم علي اخلليفي   ٭

اميان مجبل رشدان العازمي   ٭
اسماء خالد خلوي شريد املطيري   ٭
منال محسن علي ساري املطيري   ٭
مها هادي مبارك هادي الرشيدي   ٭

زهرة حميد محمد بوخلف   ٭
اماني عباد احلميدي جبل املطيري   ٭

فهد سامي جاسم محمد علي   ٭
فاطمة براك محمد سالم القفيدي   ٭

العوض  موض����ي عب����داهلل س����ليمان    ٭
احلسن

فاطمة جمعان سعد فالح العازمي   ٭
امل فهد عبداهلل عواد املطيري   ٭

عائشة احمد عبداهلل االنصاري   ٭
نوف عبداهلل حمد غنيم الضفيري   ٭
مرمي ناصر عبداهلل محمد الشعالن   ٭

اسماء حمود نزال رشيد املعصب   ٭
بشاير سرحان ماوي صالح املطيري   ٭

طيبة يوسف غضبان ارزوقي   ٭
مرمي خالد محمد مجلي الهندي   ٭

مرمي جواد فاخر علي القالف   ٭
مرمي احمد حسني شعبان مبارك   ٭

زهراء خالد احمد عبداحلسني بهبهاني   ٭
حص����ة صال����ح عبدالعزي����ز صال����ح    ٭

املرداسي
جنالء هادي فالح مطلق الرشيدي   ٭
اسيل شاهر نصار طارش الشمري   ٭
حنني حسني ابراهيم سيد الشخص   ٭
احمد خليل عيسى خليل بوحمرة   ٭
منيرة خالد يحيى عيسى العتال   ٭

مرمي احمد محمد غلوم علي   ٭
سارة وليد علي عبدالقادر احلمود   ٭

زينب حسني عبدالصمد حسن االربش   ٭
محمد سعود عواد مضحي السليماني   ٭

عبير علي جابر علي جوير   ٭
ش����يماء ري����كان عبدالرحمن حس����ني    ٭

اخلالدي
منيرة علي عبداهلل العلي الصالح   ٭

شيخة غثيث منيف حمدي املطيري   ٭
تهاني خزعل ظايف راضي العنزي   ٭

دالل عبدالرزاق احم����د عبدالوهاب بن    ٭
خلف
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