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سماء  الاموينٌن الاسمتن ٌن لالامء  أتنشر  «الوطن اإللكترونٌة»   

- :فً وزارة الاواصالت الااتءزة   

   

   لبدالانسن نسن الازٌدي >

   راشد دهٌسءن اللاٌع >

   ولٌد داود النجءر >

   لبدالانسن اشوط الاطٌري >

   قبالن اناد العبٌءن >

    لءد  نسٌن الدشتً >

    ساءح ٌع وب ؼلوم >

    جزا  الفً جزا  >

    ًلبدهللا اطلق العءزا >

    بثٌنه ابراهٌم السبٌعً >

    اناد نسٌن البؽلً >

    اناد لبدالنسٌن ؼلوم >

    اناد لبدالعزٌز العٌسى >

    اناد اناد راضءن >

    اناد راشد الهدٌة >

    ثءار خلٌ  الجننءوي >

    جءسم للً سراج >

    جءسم اناد الصءلح >
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    جاء  بدر العبدالجلٌ  >

    جواد اناد لبدالرضء >

    للً الرجٌبة نصة >

    ب ال طءنناٌد نبٌ >

    ناٌد اراد اشكنءن >

    خءلد سعد الانٌنً >

    خءلد انرح ال صبء >

    راشد اناد االذٌنة >

    زكرٌء اناد االنصءري >

    سراح اناد الصلٌلً >

    سعٌد جعنر الازٌدي >

    سلوى سرور سرور >

    ساٌرة بال  اناد >

    شءكر للً اجبءره >

    صءلح خلٌ  خلؾ >

    صءلح اناد العبدهللا >

    روٌحطءرق لبدهللا ال >

    طءاً اناد الهءجري >

    لءد  ص ر نسن >

    لبداالاٌر اناد لبدالوهءب >

    لبدالناٌد نازة لبدالعزٌز >

    لبدالرضء اناود لءبدٌن >
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    نسٌن صنر لبداللطٌؾ >

    لبدهللا للً ال بندي >

    لبدالانسن لبدهللا السرٌع >

    لبدالهءدي للً الاري >

    فهد سعود الاسعود >

    فهد ؼربً الشاري >

    ق الرشٌديفهد اطل >

    فٌص  جءسم الصٌرفً >

    اناد لبدالعزٌز التاٌاً >

    اناد لٌد العءزاً >

    اندم فهد الدوسري >

    اناد اثٌب االذٌنة >

    ٌى نءفيساناود ل >

    ازل  شنءقة العنزي >

    اعجب نءصر الدوسري >

    انصور سلٌاءن البدر >

    هله  فهد الشاري.

    لبدهللا العءزاً اوسى >

    نءصر اناد الكندري >

    ٌ  اناد التركٌبتنب >

    هءنً اختءر كءبلً >

    هند سند الاسعود >
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    ولٌد ناد الجٌران >

    ولٌد خءلد البنر >

    سعٌد للً ال بندي >

    فءطاة لبدالرضء رضء >

    فءطاة ابءرك للً >

    نسن سلاءن نجٌه >

    البؽلً ابراهٌم ٌوسؾ >

    اناد براك الشالش >

    الذهبً اناد ننٌي >

    اناد لبدالعزٌز الاسعد >

    للً النعاءنً اناد >

    انور لبدهللا الصءلح >

    اناد لبدهللا اٌاءن >

    اناد بءساة لٌسى >

    بدر نسٌنءن الدوسري >

    بدر لبدهللا الرشٌدي >

    بدرٌة اناد الراازي >

    ءحبالر بشرة نءصر >

    لبدهللا العءزاً  بال >

    بندر اناد العنزي >

    ثنٌءن براك الشالش >

    جءبر للً الري >
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    جءسم لبدهللا الاذن >

    جءسم اناد العاٌري >

    جءسم اناد العطٌة >

    جراح راشد للً >

    اء  سٌد للً الاوسويج >

    لبدالنءصر انادي جاء  >

    جاء  لبدهللا الجءسم >

    جاء  اناد صءدق >

    نءاد لبدالناٌد فرس >

    نسٌن للً الشطً >

    ناد لار ااٌن> 

     ناد لٌسى الكندري> 

     ناد اصطنى الكندري> 

     ناٌد ؼلوم نسن> 

     للً للًنٌدر > 

     خءلد بجران العواد> 

     خءلد ناد النداد> 

     خءلد لٌد الخءلدي> 

     خءلد فءلح العءزاً> 

     خءلد نءصر العبٌد> 

     رابعة لبدهللا لبدهللا> 

     رجء  نءجٌه صنٌر> 
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     رٌءض لبدالرزاق الكءياً> 

     زٌءران سءلم العجاً> 

     سءلم اناد السنءن> 

     سءلم بال  العبٌدي> 

     سعد لبدالوهءب الانٌطٌب> 

     سعد لٌد للً> 

     سعود شءاءن العءزاً> 

     سعود لبدالعزٌز الشوار> 

     سعود اناد الصنران> 

     سلطءن لبدهللا العجاً> 

     ساٌر لبدالناٌد نسن> 

     سهءم اناود الشطً> 

     صءلح شءرع الينٌري> 

     صءلح لسكر النربش> 

     ص ر لبدالانسن الص ر> 

     صالح اناد الؽرٌب> 

     ضءنً جعٌثن فرنءن> 

     اًطءرق ناد العج> 

     لءد  لبدهللا الصراؾ> 

     لءد  اناد السرٌع> 

     لءد  ٌع وب قءسم> 

     لءار لبداللطٌؾ الصءلح> 
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     لبدالجلٌ  ابراهٌم سلٌاءن> 

     لبدالناٌد اناد الرواً> 

     لبدالسالم اناد الجوهر> 

     لبدالصاد اختءر بهان> 

     لبدالكرٌم للً ؼلوم> 

     لبدهللا ابلٌعٌس العتٌبً> 

     لبدهللا جءسم سبزالً> 

     دهللا نجم الوزانلب> 

     لبدالاجٌد اناد اناد> 

     لبدالانسن لبدالناٌد اناد> 

     لبٌد للً العتٌبً> 

     لدنءن لبداللطٌؾ الضنٌري> 

     لنءن لثاءن لار> 

     لاءد صءلح الصءلح> 

     لاءد للً الشطً> 

     لوض لبٌد الاطٌري> 

     ؼنٌم لبدالهءدي الزلبً> 

     فءتن اناد الدهٌنة> 

     فءض  كرم للً> 

     لهاشًفءٌز رشدان ا> 

     فءٌز ا عد العتٌبً> 

     فهد سعود البصٌري> 
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     فهد لبدالرنان الصدى> 

     فهد للً الزلءبً> 

     اءجد داود الشاري> 

     اءنع نءٌؾ اءنع> 

     ابءرك دخٌ  العنتري> 

     ابءرك سعد ؼرٌب> 

     اناد بجران العواد> 

     اناد نسن اب > 

     اناد سعود العنزي> 

     اناد لبدهللا الخءلدي> 

     ءناناد لبدهللا النرن> 

     اناد ابءرك العنزي> 

     اناد ابرك العءزاً> 

     اناد اكً الشواؾ> 

     اسءلد فهٌد العءزاً> 

     اسعد فٌنءن الدٌنءنً> 

     اسعود اناود نسٌن> 

     اطلق طلق الزلبوط> 

     انءنً نءصر العتٌبً> 

     انءور اناد العءزاً> 

     انى لبدالانسن الاوسى> 

     انى اناد السلٌم> 
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     اهدي لبدهللا رضء> 

     شهءبنءدر شهءب > 

     نءٌؾ صءلح النهد> 

     نءٌؾ لبدالكرٌم شكرهللا> 

     نبٌ  بءشء بءشء>

     ندى فرج ابراهٌم> 

     هءنً لبد الرضء جاعة> 

     هءنً لبدالهءدي ن ً> 

     هدى نوري الدلٌاً> 

     هنء  اناد جوجو> 

     وفء  اناد النالً> 

     ٌوسؾ صءلح العتٌق> 

     ٌوسؾ لبدالرزاق الوزان> 

     ٌوسؾ ابءرك البؽدادي> 

     بدالهءدي العنزيابتسءاة ل> 

     ابراهٌم صءلح الينٌري> 

     ابراهٌم لٌسى النوطً> 

     ابراهٌم اناد الدلً> 

     اناد نٌء  الخءلدي> 

     اناد رجعءن العءزاً> 

     اناد سعود الرشٌدي> 

     اناد سلٌاءن الخاٌس> 
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     اناد لبٌد النسٌنً> 

     اناد لجٌ  نشءش> 

     اناد للً الصءٌػ> 

     اناد لواد الخءلدي> 

     ياناد لوض الرشٌد> 

     اناد فءلح العءزاً> 

     اناد اناود اناد> 

     اناد هجءج العءزاً> 

     اساءلٌ  بدر الوزان> 

     اساءلٌ  رضء لبدهللا> 

     اساءلٌ  ؼلوم ت ً> 

     اقبء  الٌءس خدادة> 

     اا  لبدهللا الاءص> 

     ااٌن جءسم الصءلح> 

     ااٌن نبٌب بهرااً> 

     انور نسٌن لندان> 

     انور نسٌن الجبر> 

     ااءنً خاخم الروٌعً>

     بثٌنة سوٌد ال الؾ> 

     بدر نزام االذٌنة> 

     بدر خلٌنة ابءرك> 

     بدر خلٌ  رضء> 
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     بدر لبدهللا ال صٌر> 

     بدر لبٌد العتٌبً> 

     بدر لٌسى الكندري> 

     بدر الفً العءزاً> 

     بدر اناٌسن العجاً> 

     بدر انصور ال الؾ> 

     بشرى اناد النرز> 

     بنءدر اناد الاطٌري> 

     تركً للٌءن الاطٌري> 

     نسن بوصخرجءبر > 

     جءبر نازة للً> 

     جءبر راشد شنٌتر> 

     جءبر سعد الاٌع> 

     جءسم نءجً الكندري> 

     جءسم للً رضء> 

     جءسم اناد البلوشً> 

     جءسم اناد انسن> 

     جسءر نءصر النطءب> 

     جاء  اناد النراً> 

     جاء  للً الٌوسؾ> 

     جاء  اناود كندري> 

     جٌهءن طءلب نٌءه> 
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     نءاد جءلد العنزي> 

     ً الاطٌرينبٌبة نءش> 

     نسن للً الدرٌع> 

     نسٌن اناد للً> 

     نسٌن بدر كرم> 

     نسٌن خضٌر للً> 

     نسٌن سٌد اوسى افضلً> 

     نسٌن لبدالصاد االربش> 

     نسٌن لثاءن بولركً> 

     نسٌن لصري العنزي> 

     نسٌن للً الشطً> 

     نسٌن اناد النعاة> 

     نلٌاة اوسى البلوشً> 

     ناد خءلد كرم> 

     نادان شهءب الخءلدي> 

     د جراح جراحناو> 

     ناود ناد جروان> 

     ناٌد سلٌاءن الشاري> 

     ناٌد ٌوسؾ للً> 

     ناٌدة ؼلوم الٌوسنً> 

     ننءن انصور جاء > 

     نٌءة لبدالاجٌد دشتً> 
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     نٌءة ٌوسؾ نسٌن> 

     خءلد خلٌ  الشطً> 

     خءلد رجء الرشٌدي> 

     خءلد لبدالناٌد اذكوري> 

     خءلد لٌلى الاطٌري> 

     خءلد ارضً العءزاً> 

     ن انادخءلد ٌءسٌ> 

     خءلدة جءسم ال الؾ> 

     خءلدة شءفً فرنءن> 

     خدٌجة لبداللطٌؾ الاسلم> 

     خدٌجة فرج العاٌري> 

     خلود لبدالعزٌز الجءبر> 

     داود سلاءن النءصر> 

     داود سلٌاءن السلٌطً> 

     رابح اضنً النضلً> 

     رابعة هءشم ٌوسؾ> 

     راضً صءلح النٌءن> 

     رائدة اناد العوضً> 

     رجء  نجم لبدهللا> 

     ٌد اناد العءزاًرش> 

     رفءلً راشد العءزاً> 

     زهرة اكبر ت ً> 
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     زهرة نسن الدابً> 

     زهرة سرور العتٌبً> 

     زٌد سعود العءزاً> 

     سءلم نازة صرخوه> 

     سءلم ناٌد العنزي> 

     سءلم ابءرك الراجنً> 

     سءاً لبدهللا الاطٌري> 

     سءاً ٌءسٌن كاء > 

     سءاً ٌوسؾ الاناٌد> 

     سنر ناود العواد> 

     تءح انتءحسعءد ان> 

     سعد جلوي الدٌنءنً> 

     سعد انٌ  العنزي> 

     سعود لبدالعزٌز بولبءس> 

     سعود فهٌد العءزاً> 

     سعود اسءلد نادان> 

     سعٌد برٌدان العءزاً> 

     سلٌاءن ادبٌءن الاطٌري> 

     سلٌاءن اناد الاشءري> 

     ساٌرة نسٌن اسٌري>

     سنء  كءيم الازٌدي> 

     شٌخة لبدالوهءب ال طءن> 
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     بسًشٌخة اناد ال > 

     صءلح ابراهٌم جرخً> 

     صءلح اناد ال الؾ> 

     صءلح لبدالعزٌز النربً> 

     صءلح اناد ال طٌنً> 

     صءلح اعٌض اهدي> 

     صبءح نازة لبدالعزٌز> 

     صبءح لبءس العنزي> 

     صبءح لوض الاطٌري> 

     صدٌ ة ابراهٌم اشكنءنً> 

     صدٌ ة ؼلوم خءجة> 

     صنء  خلٌ  لوض> 

     ص ر ربٌع الٌونة> 

     ريصالح سعد البنٌ> 

     صالح انءرب الجاٌلً> 

     ضنوي اوهج الشالنً> 

     طءرق اناد لبدهللا> 

     طءرق جواد الاؤان> 

     طءرق لبدهللا السٌؾ> 

     طءلب اناد كرم> 

     طال  نسن النضءلة> 

     طال  سعود النجً> 
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     طال  لبد الرسو  العوض> 

     طٌبة ابءرك جوهر> 

     طٌبة ٌوسؾ العبٌد> 

     طٌبة ٌوسؾ النءتم> 

     ٌديلءبد لبدهللا الرش> 

     لءد  لبءس البصري> 

     لءد  لبءس نسٌن> 

     لءد  لبدالرنان الربٌعة> 

     لءد  اناد الخءجة> 

     لنٌض لاٌر العءزاً> 

     لبءس شعبءن نسٌن> 

     لبد االاٌر فٌص  بهبهءنً> 

     لبدالناٌد اناد رستم> 

     لبدالرنان ارزوق العءزاً> 

     لبدالرزاق لبد النسٌن اشكنءنً> 

     لبد الرضء ابراهٌم بوزٌد> 

     بد الرضء لبدهللا للًل> 

     لبدالعزٌز نسٌن بنروه> 

     لبدالعزٌز سعود الدٌنءنً> 

     لبدالعزٌز لوض النصم> 

     لبدالعزٌز اناد العبٌدان> 

     لبدالعزٌز ٌونس اينر> 
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     لبدالكرٌم نربً اساءلٌ > 

     لبدهللا اناد العبدالهءدي> 

     لبدهللا جءسم الزٌد> 

     لبدهللا خلؾ الاطٌري> 

     لبدهللا سعود العبٌد> 

     لبدهللا كءٌد العنزي> 

     لبدهللا ابءرك الربءح> 

     لبدهللا اطلق الدوٌش> 

     لبدهللا هءدي الدٌنءنً> 

     لبدهللا هءٌؾ العءزاً> 

     لبدهللا ٌع وب الكوت> 

     لبدالانسن لبدالناٌد الصنءر> 

     لبدالنءصر نسن بذا > 

     لبٌد انءنً الاطٌري> 

     لبٌر فٌص  الخٌءط> 

     لثاءن اصطنى الكندري> 

     لبدهللا العبدهللا لدنءن> 

     لدنءن لبدهللا النرٌج> 

     لدنءن للً نسن> 

     لسكر اعوض الرشٌدي> 

     لطٌة ناود الاتروك> 

     لنءؾ لبدالوهءب جءبر> 
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     للً نسن الشاءلً> 

     للً نسن النرز> 

     للً نسٌن اناد بن نسٌن> 

     للً لبدهللا ال نطءنً> 

     للً هجءج العءزاً> 

     للً صءدق اساءلٌ > 

     جللٌء  اناد النر> 

     لهود اناد الخضٌر> 

     لواطؾ ٌوسؾ زنكوي> 

     لوض اناد الهءجري> 

     لون فهد العون> 

     لٌد خءلد العءزاً> 

     لٌسى نسن ا ٌم> 

     ؼءنم نازة صرخوه> 

     ؼدٌر للً ت ً> 

     ؼزوة اءنع الدٌنءنً> 

     ؼنٌم انءور الاطٌري> 

     ؼنٌاة اناد كاء > 

     ؼٌدا  لبدال ءدر ٌوسؾ بن سٌؾ> 

     فءتن للً الخٌءط> 

       زٌد الاطٌريفءض> 

     فءض  لبدهللا صءدق> 
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     فءطاة سعود العنزي> 

     فءطاة اناد العرٌءن> 

     فءلح جءبر الخءلدي> 

     فءلح ارزوق الاطٌري> 

     فءٌز راشد العءزاً> 

     فءٌز زاا  العتٌبً> 

     فءٌز لواد العنزي> 

     فتوح نوري الراشد> 

     فرٌدة اناد الصرلءوي> 

     فرٌدة اناد فتح هللا> 

     التركً فضٌلة لبد الرسو > 

     فهد نسن الواٌ > 

     فهد نٌء  الخءلدي> 

     فهد لبدالرنان بطٌنءن الاطٌري> 

     فهد لبدالرنان ؼرٌبءن الاطٌري> 

     فهد لبدهللا العجاً> 

     فهد للً الكندري> 

     فهد للً لتٌج> 

     فهد لٌد العءزاً> 

     فهد ابءرك شداد> 

     فوزان لبدهللا شءهٌن> 

     فوزان لبدهللا العٌدان> 
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     م لبءسفوزي لبدالسال> 

     فٌنءن فرنءن الرشٌدي> 

     فٌص  اجرٌس الاطٌري> 

     فٌص  سعد الراٌضً> 

     فٌص  سلطءن جوهر> 

     كءا  جاعة النءضر> 

     كرم اناد التتءن> 

     كنءٌة اناد الوهٌب> 

     كوثر لبدالكرٌم أبو النسن> 

     كوثر اصطنى الكندري> 

     لؤي ناٌد اصطنوي> 

     لٌلى ناد النضلً> 

     لٌلى طءلب ؼلوم> 

     ن الردلءنلٌنة ردلء> 

     اءجد لبدهللا الاطٌري> 

     ابءرك نسٌن الشطً> 

     ابءرك دلٌم الاطٌري> 

     ابءرك سعٌد الاطٌري> 

     ابءرك نءف  العءزاً> 

     اتعب رشٌد الشالنً> 

     اجٌ  لسءؾ الينٌري> 

     اناد اناد لبءس> 
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     اناد نسن الصراؾ> 

     اناد نسن ابراهٌم> 

     اناد نسٌن ت ً> 

     اناد نازة بءقر> 

     ارياناد خلؾ الش> 

     اناد سنر الهءجري> 

     اناد لبدالنسٌن لبءس> 

     اناد لبدالناٌد للً> 

     اناد لبدالناٌد  البنر> 

     اناد لبدهللا العتٌبً> 

     اناد لبدهللا ال طءن> 

     اناد لبدهللا العتٌبً> 

     اناد للً للً> 

     اناد لٌسى دشتً> 

     اناد لٌسى البلوشً> 

     اناد فءض  جءسم> 

     اناد فءلح العجاً> 

     رك الاطوعاناد ابء> 

     اناود نبٌب لبءس> 

     اناود ؼلوم البلوشً> 

     ارٌخءن نءصر العءزاً> 

     ارٌم نسٌن النواءن> 
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     ارٌم ٌوسؾ الرشٌد> 

     اسءلد هذا  الاطٌري> 

     اشءري ؼءنم النودري> 

     اشع  جءبر الزٌد> 

     اشع  خلٌ  نسٌن> 

     اشع  سلٌاءن النربً> 

     اشع  لبدهللا الدوسري> 

     اصطنى نسن النسن> 

     لبدالرسو  الجاعة اصطنى> 

     اعصواة فالح سعدون> 

     انرج ا عد العتٌبً> 

     اكٌة خلٌنة العوض> 

     انء  صءلح الضٌؾ> 

     انء  لبدالانسن اب > 

     انتهى فءفض  الؽضبءن> 

     انصور قابر آ  جعنر> 

     انى سعد السءقءن> 

     انى اناد العبٌءن> 

     انٌر جاعءن الدوسري> 

     انٌرة لبدالرزاق ادرٌس> 

     طءراهدي صءلح الع> 

     اهدي للً الاناٌد> 
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     اوسى اناد ابراهٌم> 

     اوضً فءض  النءض > 

     نءدٌة رجب للً> 

     نءدٌة لبدالاجٌد الاءجد> 

     نءدٌة للً الدرٌع> 

     نءصر خضر النسءوي> 

     نءصر دخٌ  العنتري> 

     نءصر ذٌب فهد > 

     نءصر لءبر الشاري> 

     نءصر لبدهللا العنزي> 

     نءصر لبدهللا العصنور> 

     ءزاًنءصر فالح الع> 

     نءصر ابءرك الاطٌري> 

     نءٌؾ تركً العنزي> 

     نءٌؾ جءبر الضنٌري> 

     نبٌ  فهد اناد> 

     نجءح ٌع وب الوزان> 

     نجءة بال  العبٌدي> 

     نجءة لبءس بنءي> 

     نجءة لبدهللا لبدالعزٌز> 

     نجءة للً الانءلً> 

     نصءر لٌد الشاري> 
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     نصرت اناد للً> 

     نهءد فهد طءهر> 

     نواؾ سوٌلم الاطٌري> 

     واؾ اسلط العتٌبًن> 

     هءدي اسلم الهل ً> 

     هءشم نادي ال طءن> 

     هءشم سٌد هءشم> 

     هءشم نءصر اناد> 

     هءنً صءلح الاواش> 

     هدى ابراهٌم البلوشً> 

     هشءم لٌسى لٌسى> 

     هال اناد هءدي العجاً> 

     هنء  ابراهٌم اساءلٌ > 

     هنء  ناد السبع> 

     وضنة اهدي العنزي> 

     وفء  اناد جوجو> 

      الصنءؾوفء  لبدهللا> 

     ولٌد خلٌ  الشطً> 

     ولٌد لوض الٌنءن> 

     ولٌد اناد السنعوسً> 

     ولٌد ٌوسؾ النسءوي> 

     ٌءسر راشد البذالً> 
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     ٌوسؾ جءاع العءزاً> 

     ٌوسؾ سعود النشءن> 

     ٌوسؾ للً العلً> 

     ٌوسؾ اناد الصراؾ> 

     ٌوسؾ اناود لءبدٌن> 

     ٌونس لبدالكرٌم نسٌن> 

     التدا  ٌع وب ال ٌسً> 

     ناد الشوٌعًاٌاءن ا> 

     اٌاءن اناد اذكوري> 

     اٌاءن اوسى الرشٌد> 

     ثءار ابراهٌم الرشٌدي> 

     جاٌلة سءلم العءزاً> 

     نسٌن نسن رضء> 

     خلود اناد الاناد> 

     دال  لبدالرنان العبٌد> 

     سءلم لءار ثننءن العجاً> 

     سعءد ابراهٌم الٌوسؾ> 

     سعد لءٌض العنزه> 

     صءلح جدوع الرشٌدي> 

     اهٌمصالح نبٌب االبر> 

     لءد  سءلم العنزي> 

     لبدالكرٌم لبدالرنان الشاري> 
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     لبدهللا لءٌض العجاً> 

     لبدهللا لبدالرنان لبدهللا> 

     للً ناود الشاري> 

     لنءٌة لبدهللا العوضً> 

     لٌد سءبج العءزاً> 

     فرنءن سعود الاطٌري> 

     فهد اناد الاطٌري> 

     فوزٌة اطر اطر> 

     فٌنءن راثءن الاطٌرات> 

     عءزاًالفً اناد ال> 

     لهءب نءصر الاطٌري> 

     اجب  اجب  العءزاً> 

     اناد سءلم النربً> 

     اناد لبدهللا جءسم> 

     ارزوق ص ر الاخءنجً> 

     اسعد نءصر الاطٌري> 

     اشع  سعود العءزاً> 

     اً اسعود العجاً> 

     نءدٌة سعد النرج> 

     نءدٌة شعبءن اب > 

     نواؾ لواض الاطٌري> 

     هدى لبءس لبدالعزٌز> 
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     طءنهشءم جعنر ال > 

     هنء  ناد جروان> 

     هنء  يءفر السعد> 

     هنء  لءشور العربٌد> 

     ٌوسؾ اناد الصعٌب> 

     ابراهٌم نسن البلوشً> 

     اناد ؼلوم لءشور> 

     جواد ابراهٌم الدرٌع> 

     جواد جءسم للً> 

     جواد جءسم اوالتً> 

     نءاد اناود الكندري> 

     ناود اءطر العتٌبً> 

     خءلد جزاع العنزي> 

     خءلد نازة كندري> 

     خءلد راشد العءزاً> 

     خءلد نوٌ  العءزاً> 

     خلٌ  ابراهٌم التركً> 

     راشد لبٌد العءزاً> 

     سءاً اناد الجطٌلً> 

     سءاٌة ٌوسؾ الشرٌدة> 

     سعود ضٌدان السبٌعً> 

     سوسن جعنر الازٌدي> 
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     صالح صءنب اكروؾ> 

     صءلح لٌسى بوؼٌث> 

     طءرق خلٌ  لبدهللا> 

     طءلب نسٌن الجرٌدان> 

     لءد  لبءس اناد> 

     لءد  لبدهللا اساءلٌ > 

     لبدالعزٌز اساءلٌ  لبدالرنٌم> 

     لبدالعزٌز رشٌد العءزاً> 

     لدنءن لبدالكرٌم الصراؾ> 

     للً اناد ال بندي> 

     فراج فراج العربٌد> 

     فهد ناود العجاً> 

     فهٌد اعٌك  العجاً> 

     اناد نسٌن الكندري> 

     اناد فهٌد العاءر> 

     ادلو  زٌءد الشاري> 

     نًاهاءت اجً النسٌ> 

     نبٌ  اسنق اتش> 

     نواؾ سعود العءزاً> 

     ٌوسؾ لبدالرضء جوهر> 

     

     (أ)الدرجة 
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     لبدالرنٌم لوض نسٌن> 

     لبدهللا لٌسى فٌروز> 

     فءرس لبدالرنٌم الهولً> 

     اناد ابوالنسن الهءشاً> 

     اناد فهد الاشوط> 

     

     (ب)الدرجة 

     

     ابراهٌم نسٌن جاعة> 

     اناد جواد ال طءن> 

     اٌاءن لار ااٌن> 

     فهد العسالوي جءسم> 

     جءسم اناد الدندن> 

     نسن اوسى بواجداد> 

     خءلد اسنر الدوسري> 

     رائد لبدالرسو  الاتروك> 

     رضء اوسى اناد> 

     سهى لبدالناٌد الاوسى> 

     صءلح نزاة كرم> 

     صبءح اناد النضءلة> 

     صبرٌة للً لبدالرضء> 
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     صدٌ ة اناد االنصءري> 

     صالح فءض  النطءب> 

     لءد  نبٌب بوللٌءن> 

     لءد  لبدالكرٌم نسٌن> 

     لءد  اناد كاء > 

     لبدالعزٌز اجٌد لٌدان> 

     لبدالعزٌز اناد العءزاً> 

     لبدالكرٌم للً اناد> 

     لبدهللا نسن ت ً> 

     للً نسن دشتً> 

     للً رشٌد العرادة> 

     لاءد لبءس راضءن> 

     فءض  طءهر النرز> 

     فءطاة اناد نبٌب> 

     فرٌدة نسن االشوك> 

     فهد اسعد العنزي> 

     اناد الصراؾفوزي > 

     فوزي قءسم بهبهءنً> 

     فٌص  ابراهٌم الكندري> 

     اناد خءلد العءزاً> 

     اناد لبءس الاطوع> 

     اناد لبدهللا العلً> 
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     اناد للً الهءجري> 

     اناود لبدالرسو  خلؾ> 

     اناود اناد بهبهءنً> 

     ادٌنة لبده شنءته> 

     ارٌم اناد جاعة> 

     انى نسن جاء > 

     انى لبدالرضء ادوه> 

     اة لوضانى نع> 

     انى ٌوسؾ اناد> 

     نبٌلة راشد الشبلً> 

     نجءه لبدهللا الشٌخ> 

     ندوة لطٌة الشوٌنءن> 

     نورى جءسم االستءذ> 

     ٌع وب لبدهللا النبٌب> 

     

     (األولى)الدرجة 

     

     ابتسءم نسٌن جءسم> 

     ابتسءم اناد ال طءن> 

     ابتسءم اناد البكر> 

     ابتهء  اساءلٌ  ادرٌس> 

     ابرازهٌم لبدهللا الاجلً> 
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     ابراهٌم للً النداد >

     ابراهٌم للً الصنءر> 

     ابراهٌم ؼلوم صنر> 

     ابراهٌم اناد نبٌب> 

     اناد ابراهٌم العبدهللا> 

     اناد جعنر ؼلوم> 

     اناد نسٌن الخٌءط> 

     اناد خءلد النعٌاً> 

     اناد زهٌم العءزاً> 

     اناد لبدالناٌد فرج> 

     اناد لبدهللا نسٌن> 

     اناد لبدهللا صنر> 

     لسالماناد للً لبدا> 

     اناد للً الؽرٌب> 

     اناد ؼلوم بختٌءر الدشتً> 

     اناد ؼلوم للً> 

     اناد اناد اشكنءنً> 

     اناد اناد الاخءنجً> 

     اناد اناد العطءر> 

     اناد اناد فٌلكءوي> 

     اناد ارضً العءزاً> 

     اناد هءشم الكندري> 
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     اناد ٌوسؾ العٌسى> 

     ادم ارجءن اناد> 

     اسءاة نسن ناد> 

     اسءاة فٌص  بوصنر> 

     اشواق ٌوسؾ ا دس> 

     الهءم ابراهٌم الشءٌجً> 

     الهءم اناد السلطءن> 

     الهءم لبدالكرٌم بهبهءنً> 

     اا  اكبر نسٌن> 

     اا  جعنر لبدهللا> 

     اا  جواد اناد> 

     اا  لبدهللا بلوشً> 

     اا  اناد العلً> 

     اا  نءصر العربٌد> 

     اانة اناد العبدالهءدي> 

     ااٌرة لبءس الاطوع> 

     رشٌدااٌرة اناد ال> 

     ااٌنة لبءسً الهولً> 

     انتصءر للً بونءجاه> 

     انور لبدالرنان الكندري> 

     انٌسة اناد شءه> 

     اٌاءن لبدهللا السبع> 
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     اٌاءن لبدالاجٌد الزلزلة> 

     اٌاءن اناد اناد> 

     ااءن اناد ابوشكٌر> 

     اا  اناد الجوهر> 

     بءس  صءلح البنءي> 

     بءس  للً الؽضبءن> 

     بءساة لبدالكرٌم الصٌرفً> 

     بداح اناد الصهٌبً> 

     بدر اناد الكندري> 

     بدر طءلب الكندري> 

     بدر لبدهللا نداد> 

     بدر انءور العنزي> 

     بدر نءصر بءرون> 

     بسءم نسن الصءئػ> 

     بسءم اناد الخلٌنً> 

     بسءم اناد الاهنء> 

     بسءم اناد ال بندي> 

     بشٌر راضً الشاري> 

     بهٌة دروٌش نءجً> 

     بهٌة اناد بوصخر> 

     ءس البزازتهءنً لب> 

     تهءنً اناد الصءنع> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 35 of 229 
 

     تهءنً نءصر الطراروه> 

     توفٌق لبدالرنان الكندري> 

     جءبم اناد اراد> 

     جءبر اناد العءزاً> 

     جءسم اناد صرخوه> 

     جءسم للً ال الؾ> 

     جءسم للً اشكءنءنً> 

     جءسم اناد العءزاً> 

     جءسم اناد الكندري> 

     جءسم اناد للً> 

     جءسم اناد اناد> 

     ال طءنجءسم اناد > 

     جءسم اناد جاعة> 

     جءسم اناد البلوشً> 

     جءسم اناد الٌوسؾ> 

     جعنر دروٌش لبءس> 

     جعنر لبءس نسن> 

     جعنر لبدهللا الصٌرفً> 

     جاء  اناد العٌسى> 

     جاء  اناد العبٌد> 

     جاء  بدر النسءوي> 

     جاء  جءر هللا العءار> 
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     جاء  نسن الؽضبءن> 

     جاء  للً الجطٌلً> 

     جاء  للً النءصر > 

     جاعه اناد البءذر> 

     جهءد اناد النءرسً> 

     جواد اناد بهان> 

     نءاد ناود الاطٌري> 

     نءاد لبدالرضء راضءن> 

     نءاد اناد ال طءن> 

     نسن لبدهللا بونءشً> 

     نسن للً السبع> 

     نسن ؼءزي نادان> 

     نسن اصطنى دشتً> 

     نسٌن اناد لبءس> 

     نسٌن سٌد الاوسوي> 

     نسٌن لبءس قلً> 

     نسٌن للً للً> 

     نسٌن للً العءزاً> 

     نسٌن ؼضبءن الوزان> 

     نسٌن فءض  الصءنع> 

     نسٌن ابءرك الاطٌري> 

     نسٌن اسلم لٌسى > 
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     نسٌن نوح العصٌاً> 

     نصه اتعب الاطٌري> 

     نكٌم ٌءسٌن بوناد> 

     ناءد للً ناد الشاري> 

     ناد جءبر العتٌبً> 

     ناد جءسم الخرس> 

     ناده شهءب الخءلدي> 

     ناود اناد ال الؾ> 

     ن سنءد العءزاًننء> 

     نٌءة لبدالهءدي نءجٌه> 

     نٌءة اناود اذكوري> 

     نٌدر نءاد اكروؾ> 

     نٌدر للً جند > 

     خءلد بدر ال الؾ> 

     خءلد بدر فرنءن > 

     خءلد جرٌش العدوانً> 

     خءلد ننون السلطءن> 

     خءلد دلٌم الاطٌري> 

     خءلد زٌءد الشاري> 

     خءلد سءلم ادٌد> 

     خءلد لبءس العنزي> 

     صاد لبءديخءلد لبدال> 
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     خءلد لبدالصاد جراغ> 

     خءلد لٌد الخبءز> 

     خءلد لبدالعزٌز العنزي> 

     خءلد لبدهللا العءزاً> 

     خءلد لبدهللا اناد> 

     خءلد لبدهللا لبدهللا> 

     خءلد لبدالاجٌد النصءر > 

     خءلد لثاءن العءزاً> 

     خءلد للً بءرون> 

     خءلد فهد الثوٌنً> 

     خءلد اءضً الهءجري> 

     هٌدخءلد اناد آ  > 

     خءلد اناد الص عبً> 

     خءلد اناد الزٌد> 

     خءلد اناود االنصءري> 

     خدٌجة السٌد بهبهءنً> 

     خضر اناد الاطٌري> 

     خلؾ جزاع العنزي> 

     خلود جءسم الزٌد> 

     خلود خءلد نسن > 

     خلود صءلح الانءرب> 

     خلود لبدالعزٌز الخءلدي> 
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     خلٌ  ابراهٌم الشٌبه> 

     خلٌ  كءيم الخاٌس> 

      الرشٌديخاٌس لبدهللا> 

     دالٌء جءسم الضبٌب> 

     داود جءسم التركاءنً> 

     داود للً للً > 

     رابعة فٌص  البلوشً> 

     رابعة اناد جءسم> 

     رابعة اناد ابراهٌم> 

     راشد ناد الصءنع> 

     راشد لبدهللا العجاً> 

     راشد اناد الدرلءوي> 

     راشد اناد العءزاً> 

     راضً نسٌن النداد> 

     راضً اناد اراد> 

     اد الزلتريرتبٌه ان> 

     رجء  نءجٌه بوزبر> 

     رجء  خلؾ البراك> 

     رنءب اوسى الؽرٌب> 

     رضء لٌد اشكنءنً> 

     رضٌه لبدهللا النواج> 

     رضٌه كءيم ال الؾ> 
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     رقٌه اناد الكندري> 

     رٌءض اناود طءهر> 

     زاءن لبدهللا فرنءن> 

     زازم طءهر بوناد> 

     زهره خلؾ اطر> 

     زهره خلٌ  اناد> 

     زهره لبدهللا ت ً > 

     زهره للً للً  >

     زهره انادؼلوم> 

     زٌءد لبدالرزاق الصنران> 

     زٌءد اناد التاٌاً> 

     زٌد نسن شاسءه > 

     زٌنب اناد للً> 

     زٌنب ؼرٌب الؽرٌب> 

     سءره اناد العجاً > 

     سءاً زاٌد العءزاً> 

     سءاً لبدالرنان سءلم> 

     سءاٌه نٌدر الن ً> 

     سءاٌه ٌوسؾ بوؼٌث > 

     سنر ٌءسٌن الزٌدان> 

     لبدهللا ال الؾسعءد > 

     سعءد فهد النهد> 
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     سعءد اناد نسن> 

     سعءد اناد زاءن> 

     سعءد اناد العبدالكرٌم> 

     سعد جءسم نءصر> 

     سعد جيعءن العءزاً> 

     سعد ننر الجاٌلً> 

     سعد لبدالكرٌم العنزي> 

     سعد لبدهللا ال الؾ> 

     سعد قصر الشاري> 

     سعد ارزوق العءزاً> 

     سعد ن   العدوانً> 

     لعتٌبًسعود اناد ا> 

     سعٌد لبدالاجٌد الكءياً> 

     سعٌد اناد البلوشً> 

     سكٌنه لبدالرنٌم العوضً> 

     سلطءن اناد العنزي> 

     سلاءن سعد النضٌري> 

     سلاى صءلح الرٌش> 

     سلوى جءسم الهال > 

     سلوى للً اناد> 

     سلوى ٌوسؾ الدٌن> 

     سلٌاءن بءرون لبدالرنٌم> 
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     سلٌاءن لٌد العبك > 

     ساٌره جءسم الاطر> 

     ٌره نسٌن العنزيسا> 

     ساٌره خءلد اناد> 

     ساٌره ارزوق اناد> 

     سنء  توفٌق العوضً> 

     سنء  سعود اساءلٌ > 

     سنء  ساٌر الاننء> 

     سنء  فهد الانٌع> 

     سنء  اناد العجاً> 

     سند اطلق الاطٌري> 

     سهى جءسم السٌءفً> 

     سهى ٌع وب كلندر> 

     سهٌله اناد الاطوع> 

     سهٌله اناد الاصٌلٌخ > 

     سعود العبدهللاسهٌله > 

     سوسن نازه الخبءز> 

     سٌؾ خلٌنه العءزاً> 

     شءكر خلٌنة ال الؾ> 

     شءكر لبدالناٌد ابو البنءت> 

     شرٌنه راشد  الخلٌنة> 

     شٌخه اناد الازٌدي> 
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     صءنب اناد الصراؾ> 

     صءدق لٌسى للٌءن> 

     صءلح ابراهٌم نسن> 

     صءلح اناد النداد> 

     صءلح اناد صءلح> 

     د صءلح لبدهللا الاجٌ> 

     صءلح نءصر للً الرشٌدي> 

     صدٌ ه رجب اشكنءنً> 

     صنء  انصور ال طءن> 

     صنٌه اناد الزلءبً> 

     صالح نسٌن الازٌدي> 

     صالح لبدالرنان النءشً> 

     ضاٌء  قءسم الاجرن> 

     طءرق لبدالكرٌم الصنءر> 

     طءلب اناد بوصلنه> 

     طءلب اناد كءٌدي> 

     طءاً لواد الشاري> 

     طءهر لبدالرضء النداد> 

     طال  سءلم العنزي> 

     طال  ٌوسؾ الزلءبً> 

     لءد  جواد نٌءة> 

     لءد  نسٌن النءصر> 
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     لءد  ناد السبع> 

     لءد  خلٌ  خلٌ > 

     لءد  خاٌس خاٌس> 

     لءد  صءدق صءدق> 

     لءد  صءلح النهءبة> 

     لءد  لبدالرزاق الزٌد> 

     لءد  لبدالعزٌز نازة> 

     لءد  لجٌ  العاٌري> 

     لءد  للً البهبهءنً> 

     اد اساءلٌ لءد  ان> 

     لءد  لوض العتٌبً> 

     لءد  اناد الراضءن> 

     لءد  ٌءسٌن الصءلح> 

     لءد  ٌوسؾ الزنكوي> 

     لءدلة ابءرك ابءرك> 

     لءرؾ لبدالرنان النسن> 

     لءٌدة ابراهٌم النرج> 

     لءئشة ناد الهءجري> 

     لءئشة سءلم العءزاً> 

     لبءس لبدهللا للً> 

     لبءس للً البلوشً> 

     وملبداالاٌر اسلم الاشا> 
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     لبدالناٌد ابراهٌم ال الؾ> 

     لبدالناٌد جءسم التاٌاً> 

     لبدالرنٌم للً لبدالرنٌم> 

     لبدالرزاق اناد العاءر

     لبدالرزاق نسٌن لبدهللا> 

     لبدالسالم اناد لطٌة> 

     لبدالعزٌز اناد اناد> 

     لبدالعزٌز خزل  النرس> 

     لبدالعزٌز خلؾ النرج> 

     لبدالعزٌز خلٌ  النودري> 

     ٌاءن الرشٌديلبدالعزٌز سل> 

     لبدالعزٌز لبدهللا اشكنءنً> 

     لبدالعزٌز لبدهللا كاشءد> 

     لبدالعزٌز اناد الاينر> 

     لبداللطٌؾ قءسم بولند> 

     لبداللطٌؾ اكً ال الؾ> 

     لبدهللا نسٌن ت ً> 

     لبدهللا سءلم الكندري> 

     لبدهللا سعد الهءجري> 

     لبدهللا صءلح العءزاً> 

     لبدهللا صنر الداخً> 

     بدالرضء للًلبدهللا ل> 
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     لبدهللا لجءب العبدلً> 

     لبدهللا للً العجاً> 

     لبدهللا ابءرك الاطٌري> 

     لبدهللا اناد بن ؼٌث> 

     لبدهللا انصور النواج> 

     لبدهللا نءصر النٌءن> 

     لبدهللا هءبس الاطٌري> 

     لبدالاجٌد لبدالناٌد فرج> 

     لبدالانسن اناد العلً> 

      لبدالانسن كءيم نسن> 

      ى بولبءسلبد الاطلب لٌس> 

      لبدالهءدي هندي الشاري> 

      لبدالوهءب نءاد اكروؾ> 

      لبدالوهءب اناد الصءنع> 

      لبدالوهءب اناد العنزي> 

      لبٌر خلؾ العنٌزي> 

      لدنءن نءجً لبدهللا> 

      لدنءن نسن شاسءه> 

      لدنءن لبدالهءدي البنٌري> 

      لدنءن لبدهللا البؽلً> 

      لدنءن لٌسى ال طءن> 

      لدوٌة جءسم النردان> 
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      ٌزة لبدهللا انادلز> 

      لصءم لبدهللا العٌدي> 

      للً اناد الن ءن> 

      للً بدر الاناٌد> 

      للً جعنر جعنر> 

      للً نبٌب السبٌت> 

      للً نسن للً> 

      للً نسن اب > 

      للً نسن نعاه> 

      للً نسن الصنءر> 

      للً نسٌن الاطٌري> 

      للً نسٌن لطٌة> 

      للً داود نجؾ> 

      للً صءلح نسن> 

      للً صنهءت النربً> 

      لً لبءس بنروهل> 

      للً لبدهللا نٌدر> 

      للً لبدهللا هءدي> 

      للً لبدالانسن اعرفً> 

      للً لجالن الشاري> 

      للً لوض الدوٌخ> 

      للً ؼلوم نسٌن> 
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      للً اناد سبتً> 

      للً اناد لوض> 

      للً اناد دشتً> 

      للً ارهون ال الؾ> 

      للً اشعءن لطٌة> 

      للٌء  نءصر الهران> 

      لاءد لبداللطٌؾ الص ر> 

      ر اناد النركءنلا> 

      لنود نسٌن سلاءن> 

      لواد اطر الصال > 

      لواطؾ ابراهٌم ؼرٌب> 

      لواطؾ بدر التنءك> 

      لواطؾ سءلم الهٌلع> 

      لواطؾ لٌسى سنءسٌري> 

      لٌد اناد الشاري> 

      لٌسى اسد نٌدر> 

      لٌسى اناد الؽءنم> 

      فءض  سعٌد العنزي> 

      فءض  لبداالاٌر اشكنءنً> 

      فءض  لبدالرسو  الصراؾ> 

      ءطاة نسٌن الصنءرف> 

      فءطاة خءلد الساٌران> 
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      فءطاة خلٌ  اراد> 

      فءطاة راشد الخٌء > 

      فءطاة لبدالهءدي ابءرك> 

      فءطاة فءخر الشاءع> 

      فءطاة اناد فتح هللا> 

      فءطاة اناد لبءس> 

      فءطاة انصور الرشٌدي> 

      فءطاة نءشً النجً> 

      فءطاة ٌوسؾ اٌرزا> 

      فءطاة ٌوسؾ لبدهللا> 

      نءسٌريفءٌزة اناد س> 

      فءئزة اناد دشتً> 

      فتنٌة لبدهللا نٌدر> 

      فراج نسٌن الجبلً> 

      فراج نسٌن الجبلً> 

      فراج الفً الشاري> 

      فرٌدة ؼلوم بولند> 

      فرٌدة فٌص  النداد> 

      فضٌلة لوٌد العنزي> 

      فهد اناد النداد> 

      فهد لبدالعزٌز الؽءنم> 

      فهد لبدهللا بوشهري> 
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      فهد اءجد العتٌبً> 

      عءزاًفهد اناد ال> 

      فهد نءصر الدوسري> 

      فؤاد جاعة النءير> 

      فواز اجب  النربً> 

      فوزٌة لبدالجلٌ  الصنءر> 

      فوزٌة لٌد خلؾ> 

      فٌص  ثءبت العتٌبً> 

      فٌص  لبدهللا الصءٌػ> 

      فٌص  لبدهللا صدٌ ً> 

      فٌص  اناد العلً> 

      فٌص  اناد الهءرون> 

      فٌص  نءف  العءزاً> 

      فٌص  نوري الدلٌاً> 

      ال طءن قءسم اناد> 

      قدرٌة لبدالرنان بستكً> 

      قاءشة قنبر جءسم> 

      كءياٌة لبءس اطلب> 

      الفً صءلح العنزي> 

      لطٌنة خءلد الا هوي> 

      لطٌنة سءٌر العنزي> 

      لطٌنة فءلح العءزاً> 
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      لاٌء  ابراهٌم التركٌت> 

      لولوه لبدهللا الصنءر> 

      لٌلى اساءلٌ  جءزع> 

      لٌلى ت ً هءشم> 

      لٌلى نسٌن لبدهللا> 

      ٌلى خلٌنة ال ربةل> 

      لٌلى لبدالكرٌم زكرٌء> 

      اءجد سلٌاءن النشءش> 

      اءجدة لبدالناٌد ناءدي> 

      اءجدة للً لار> 

      اءجدة ٌع وب بوشهري> 

      اءهر ناٌد الشطً> 

      ابءرك نصءن الزلبً> 

      ابءرك ناد الاطٌري> 

      ابءرك سعٌدان الينٌري> 

      ابءرك للً ارزوق> 

      اجءهد لبءس بوناد> 

      راجٌد جواد النص> 

      انءرب هدٌب العتٌبً> 

      انءسن بدر ال الؾ> 

      انسن اناد العجاً> 

      اناد اناد الؽٌث> 
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      اناد اناد الادلج> 

      اناد بدر لبدالعزٌز> 

      اناد جءسم الخلٌنة> 

      اناد جءسم اكبر> 

      اناد جءسم النءصر> 

      اناد جواد دشتً> 

      اناد جواد النءصر> 

      اناد نبٌب السبٌت> 

      اناد نرفءن العءزاً> 

      د نسن الرشدانانا> 

      اناد نسن لرب> 

      اناد زٌد السعٌد> 

      اناد سعد العلٌاً> 

      اناد سعد السبٌعً> 

      اناد سعود الهءجري> 

      اناد صءدق سبتً> 

      اناد ضءوي العصٌاً> 

      اناد لءشور لٌري> 

      اناد لءار العجاً> 

      اناد لبءس البلوشً> 

      اناد لبدالرسو  الاتروك> 

      اناد لبدالرنٌم للً> 
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      لرنٌم لطٌةاناد لبدا> 

      اناد لبدالعزٌز الاطٌري> 

      اناد لبدهللا النجدي> 

      اناد لبدهللا النربً> 

      اناد لبدهللا لبدهللا> 

      اناد لبدهللا اساءلٌ > 

      اناد لسكر البلوشً> 

      اناد للً اساءلٌ > 

      اناد لٌد االذٌنة> 

      اناد ؼربً الشاري> 

      اناد فءلح الاطٌري> 

      اناد فرنءن النوٌم> 

      لصراؾاناد قءسم ا> 

      اناد اسنر العجاً> 

      اناد انٌع هللا البؽٌلً> 

      اناد نءفع العءزاً> 

      اناد هجءج سعود الدوسري> 

      اناود ابراهٌم الشطً> 

      اناود اساءلٌ  العبدهللا> 

      اناود نسٌن اناد> 

      اناود اناد ت ً> 

      اناود اناود لبدهللا> 
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      ارزوق اناد الرشدان> 

      ارزوق سءلم العءزاً> 

       الؾارٌم اناد ال> 

      ارٌم بٌءن االناد> 

      ارٌم جءسم للً> 

      ارٌم خلٌ  الكءياً> 

      ارٌم لبدهللا ت ً> 

      اسءلد اناد الهءدي> 

      استورة لنبر الاطٌري> 

      اشءري خءلد الصراؾ> 

      اشءل  ٌءقوت فرنءن> 

      اشع  سعود الجوٌءن> 

      اشع  للً ال طءن> 

      اشع  اناد العءزاً> 

      اشع  لءٌض الضنٌري> 

      دٌناصطنى رجب العءب> 

      اطلق اسلم النجٌالن> 

      اعءلً لبدالانسن العٌدان> 

      اعتق لبدهللا اعتق> 

      انء  ابراهٌم خءطر> 

      انء  اناد بءش> 

      انء  نسٌن النشءش> 
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      انء  اناد الساءك> 

      انء  ٌوسؾ شطً> 

      انصور كتءب الشوٌش> 

      انى جءسم سعٌد> 

      انى سلٌاءن العسعوسً> 

      انى صءلح بوصخر> 

      انى اخلؾ الاطٌري> 

      انى انصور النرز >

      انى انصور للً> 

      انٌرة خءلد الوهٌب> 

      انٌرة اناد الوهٌب> 

      اهء نبٌب اسٌري> 

      اهء سعد النرٌبً> 

      اهء سعود الخضٌر> 

      اهء اناد العاران> 

      اهدي سلاءن ال الؾ> 

      اؤان ناٌد الاؤان> 

      اوسى لبدالانسن الاهنء> 

      اوضً ثروي الينٌري> 

      اؤٌد فهد الثلٌث> 

      ب  الرشٌدياٌثءن اج> 

      اٌسء  للً لبدهللا> 
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      اٌسء  اناد اشكنءنً> 

      نءجً لبدالاجٌد النودري> 

      نءدر اناد ت ً> 

      نءدٌة أناد األناد> 

      نءدٌة نسٌن ال ضٌب> 

      نءدٌة نسٌن البلوشً> 

      نءدٌة ختالن هٌءن> 

      نءدٌة لٌسى جرخً> 

      نءدٌة كءيم الهندا > 

      نءدٌة ابءرك بن بنر> 

      نءدٌة ٌوسؾ البلوشً> 

      نءصر سعد الهتالنً> 

      نءصر سعود العءزاً> 

      نءصر شهءب شهءب> 

      نءصر لبءس لبدهللا> 

      نءصر لبدهللا اناد> 

      نءصر لبدهللا الشاري> 

      نءصر لواد الاثٌب> 

      نءصر اناد العءزاً> 

      نءصر اوسى بواجداد> 

      نءصر ٌوسؾ ااءن> 

      نءهد هجٌج العنزي> 
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      نءٌؾ ابءرك العلٌوي> 

      نبٌ  اجٌد الص ءر> 

      ٌلة اناد النسٌنًنب> 

      نجءة لبءس كرم> 

      نجءة لبدالكرٌم للً> 

      نجءة للً صرخوة> 

      نجءة ابءرك الاطٌري> 

      نجم لبدهللا نٌدر> 

      نجوى لبدالرنان العوضً> 

      نهءٌة اساءلٌ  اناٌد> 

      نهلة جوهر بشٌر> 

      نهى نسٌن النٌلً> 

      نوا  خءلد اناد لبدالؽنور> 

      نوا  صءلح الشاري> 

      نءننوا  لبدهللا رزٌ> 

      نوا  ابءرك التركً> 

      نوا  اناد اناد> 

      نورة سعد الرشٌدي> 

      نورة اناد النرٌح> 

      هبه ابراهٌم االشوك> 

      هدى نبٌب شاسءه> 

      هدى نسٌن البنرانً> 
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      هدى لبدالهءدي الخبءز> 

      هدٌة قءسم شءكر> 

      هشءم سلٌاءن النرنءن> 

      هنء  اناد الخاٌس> 

      هنء  نءاد االستءذ> 

      هنء  خلٌ  اناد> 

      هنء  صءلح ابءرك >

      هنء  لبدهللا الثلٌث> 

      هٌءم ناود لبدالرب> 

      وسٌاة سعد الاطٌري> 

      وفء  لبدالناٌد العلً> 

      وفء  لبدالرزاق الدلٌاً> 

      وفء  لبدهللا الشاءر> 

      ولٌد جءبر اللوؼءنً> 

      ولٌد ناٌد الخٌءط> 

      ولٌد صءلح الشعبءن> 

      ولٌد ارزوق الؽرٌب> 

      ٌءسر نسن العوض> 

      قر لبءسٌع وب بء> 

      ٌع وب ٌوسؾ ال طءن> 

      ٌوسؾ اناد الدروٌش >

      ٌوسؾ انور الؽءنم> 
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      ٌوسؾ نءجٌة شاسءه> 

      ٌوسؾ نسن ابراهٌم> 

      ٌوسؾ لبد الرضء النداد> 

      ٌوسؾ لبدالعزٌز الاءضً> 

      ٌوسؾ ؼءزي العتٌبً> 

      ٌوسؾ فءلح بن كلٌب بن اسلم> 

      ٌوسؾ اناد اكبر> 

      ٌوسؾ اوسى الخٌءط> 

      

      (الثءنٌة)الدرجة 

      

      ابتسءم انصور الجزاؾ >

      ابراهٌم راشد اناد> 

      ابراهٌم زاٌد النربً> 

      ابراهٌم شعٌب االستءد> 

      ابراهٌم كءيم النضلً> 

      ابشٌر نءاد العنزي> 

      انالم السٌد شرؾ> 

      انالم لبدهللا الخاٌس> 

      انالم انسن العجاً> 

      انالم اناد العربٌد> 

      بوٌش السعٌدياناد > 
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      اناد جءسم الشطً> 

      نبٌب السبٌتاناد > 

      اناد نسن الثوٌنً> 

      اناد نسونً الشاري> 

      اناد نازة للً> 

      اناد خضٌر االصنر> 

      اناد زلء  الشاري> 

      اناد زٌد الزٌد> 

      اناد سلطءن طءرش> 

      اناد صءلح ال الؾ> 

      اناد لبءس بولبءس> 

      اناد لبدالكرٌم االنصءري> 

      اناد لبدالرنان النوزان> 

      اناد لبدالانسن الهءشم> 

      ناد لبدالانسن اب ا> 

      اناد للً الكندري> 

      اناد ؼلوم اينر> 

      اناد ؼلوم اشكنءنً> 

      اناد ابءرك الشالش> 

      اناد ابءرك الروق> 

      اناد اناد الخبءز> 

      اناد اناد العءزاً> 
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      اناد اناد النوشءن> 

      اناد ازٌد الزلبوط> 

      اركءن لبدهللا سلٌاءن> 

      أساء  نسٌن العبٌد> 

      أساء  لبدهللا نسن> 

      اساءلٌ  ابراهٌم لرب >

      اشواق للً سعٌد> 

      افراح لبداللطٌؾ ال الؾ> 

      الناٌدي خلؾ جدٌع> 

      ألطءؾ اناد النسن> 

      ألطءؾ سعد السعد> 

      العنود نسٌن الصءٌػ> 

      آاء  خءلد للً> 

      آاء  لبدالوهءب ال طءاً> 

      ااءنً اناد خلنءن> 

      ااءنً لبءس البزاز> 

      ااءنً انور الاطٌري> 

      ؾاا  بدر ال ال> 

      اا  نسٌن بونءجاة> 

      اا  سءلم العلٌاً> 

      اا  سعد السلبود> 

      اا  لبدهللا السبع> 
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      اا  لبد النبً اءجكً> 

      آانة كرم شهءب> 

      ااٌر سلطءن بوفتٌن> 

      ااٌنة للً هندا > 

      ااٌنة نءصر العربٌد> 

      انتصءر خءلد بوناد> 

      انهٌه صءلح الؽرٌب> 

      انور خلٌ  قابر> 

      اٌاءن بدر الجوٌه > 

      اءن لبدالرنان لبدهللااٌ> 

      اٌاءن لبدالكرٌم نٌدر> 

      اٌاءن اناد الساٌري> 

      اٌان للً ادرٌس> 

      اناد ابراهٌم الشطً> 

      اناد نسٌن نزر> 

      اناد لبءس ؼلوم> 

      اناد اطلق العءزاً> 

      أساء  اناد الراشد> 

      اا  صءلح العءزاً> 

      بءدي ضٌؾ هللا الاطٌري> 

      بءس  للً الاناد> 

      بءس  نءصر اناد> 
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      بءسم لبداللطٌؾ الص ر >

      بءسم اادوح العنزي> 

      بءساة داود نجؾ> 

      بءساة لبدالعزٌز بولبءس> 

      بءقر للً النٌلً> 

      بثٌنة نسن النٌلكءوي> 

      بدر ابراهٌم الالنم> 

      بدر سعد ناءدة> 

      بدر لبدهللا النربً> 

      بدر لبٌد الرشٌدي> 

      بدر للً الاسلم> 

      بدر للً بوؼٌث> 

      بدر اجب  العنزي> 

      ر اناد العٌدانبد> 

      بدر اناد الاطٌري> 

      بدرٌة لبود اورٌءن> 

      بدور اناد الجءسم> 

      برجس قاءد الهءجري> 

      بندر ؼرٌب النربً> 

      تركً ناد اهنء> 

      تهءنً لبدهللا الجدي> 

      تهءنً اناد صءلح> 
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      ثءار ؼءلً العنزي> 

      ثءار فءض  الدرٌس> 

      ثرٌء لبدهللا دشتً> 

      ث   نءدر العتٌبً> 

       الصنءرجءبر لبدهللا> 

      جءبر فءلح العءزاً> 

      جءسر لبدهللا الهٌلع> 

      جءسم اناد الشاري> 

      جءسم اناد لبءس> 

      جءسم ٌوسؾ النرٌبً> 

      جعنر نسٌن الصراؾ> 

      جعٌثن اعٌض العبدهللا> 

      جال  اساءلٌ  سلطءن> 

      جاء  اناد الاجءدي> 

      جاء  راشد العسعوسً> 

      جاء  نءجً ضٌؾ هللا انٌع> 

      الاجاد جاعءن لبدالعزٌز> 

      جاٌلة اناد الاطٌري> 

      نءاد فٌص  النءرس> 

      نءاد اناد الربٌعءن> 

      نءاد اناد نءجٌة> 

      نجءج اناد بوخضور> 
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      نسن اناد نسن> 

      نسن جءسم النردان> 

      نسن نجءب العجاً> 

      نسن لبءس الشاءلً> 

      نسن للً نسٌن> 

      نسن فهٌد العجاً> 

      نسن اسلم لٌسى> 

      نسن انصور ال الؾ> 

      االنصءري نسٌن سعود> 

      نسٌن لبدهللا لنءن> 

      نسٌن للً بوزبر> 

      نسٌن للً اناد> 

      نسٌن للً اناد> 

      نسٌن للً اناد> 

      نسٌن للً اناد> 

      نسٌن اسرع العجاً> 

      نصة نٌدر النار> 

      ناد راشد العجاً> 

      ناد سعود الاطٌري> 

      نازة لبءس ال طءن> 

      ناود للً السوٌلم> 

      ناود اجٌد  السلٌاءنً> 
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      الاطٌري ناود اناد> 

      ناود اطلق الرشٌدي> 

      ناٌد ؼنٌم العءزاً> 

      ناٌدة اسلم ال دٌنً> 

      ننءن بدر االستءد> 

      ننءن صءلح الرشدان> 

      ننءن اطلق الؽربة> 

      خءلد برجس الاطٌري> 

      خءلد بطٌنءن الاطٌري> 

      خءلد جرٌس العءزاً> 

      خءلد جوٌزي العتٌبً> 

      خءلد سءلم العءزاً> 

      خءلد سعود الاطٌري> 

      د سعود الاٌاونًخءل> 

      خءلد سلٌاءن العبدهللا> 

      خءلد سلٌاءن السعٌد> 

      خءلد لبدالعزٌز العتٌ ً> 

      خءلد لبدالكرٌم الازٌن> 

      خءلد لبدهللا الشطً> 

      خءلد لبدهللا الاطٌري> 

      خءلد للً شاس الدٌن> 

      خءلد للٌوي نسن> 
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      خءلد فءض  جءسم> 

      خءلد فهد الشاري> 

      خءلد اتعب النربً> 

      د الناٌديخءلد انا> 

      خءلد اناد العجاً> 

      خءلد انءنً الودلءنً> 

      خءلد ٌوسؾ الؽاالس> 

      خدٌجة ت ً الصنءر> 

      خزنة انصور العءزاً> 

      خلود نسٌن الاتروك> 

      خلود لبءس لبدالرنان> 

      خلٌ  اتعب الخربً> 

      داود سلٌاءن الدقبءس> 

      دخٌ  للً دخٌ > 

      دال  جءسم النبٌ > 

      دال  سعد العءزاً> 

      رٌؾ الشطًدال  ش> 

      ذكرٌءت رضء قءسم > 

      راجح هندي النربً> 

      راشد زاٌد الخربً> 

      راشد اناد برٌوع> 

      راضً ابراهٌم الينٌري> 
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      راضً اناد الاطٌري> 

      راكءن فٌص  السنءفً> 

      رجء  ٌوسؾ بءقر> 

      رشء ناد الطوٌرش> 

      رشٌد نسٌن العٌءضً> 

      رشٌد اناود بن نخً> 

      رشٌد نواءن العءزاً> 

      اناد رقٌة ٌوسؾ> 

      رهءم انصور نسٌن> 

      رٌءض شءكر الدهٌم> 

      رٌم صءلح الازٌدي> 

      زاٌد شجعءن العتٌبً> 

      زاٌد فالح الاطٌري> 

      زكٌة لبدهللا جءولً> 

      زهرة لبداللطٌؾ الاسلم> 

      زهرة للً الساءك> 

      زهٌر جواد اناد> 

      زٌد هال  العتبً> 

      زٌنب بدر كرم> 

      زٌنب لبءس ال الؾ> 

      زٌنب خلٌنة لرب> 

      نب لبءس ال طءنزٌ> 
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      زٌنب لبءس البصري> 

      زٌنب ٌع وب العنزي> 

      سءلم جءسم النادان> 

      سءلم نسٌن نسٌن> 

      سءلم للً الصراؾ> 

      سءلم فءلح العءزاً> 

      سءاً سءلم النءصر> 

      سءاٌة سءلم النضلً> 

      سبٌكة اساءلٌ  البالم> 

      سعءد نسن الؽضبءن> 

      سعءد اناد الهءجري> 

      سعءد ٌوسؾ الناءدي> 

      جءسم العطءرسعد > 

      سعد راشد الخرافً> 

      سعد اطلق النصءفً> 

      سعدون فهٌد الضنٌري> 

      سعود زٌد الاطٌري> 

      سنر لبٌد العجاً> 

      سلطءن فهد العنزي> 

      سلاءن اناد االشوك> 

      سلاة ناد العءزاً> 

      سلوى خلٌنة السعد> 
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      سلٌاءن لبدالرزاق الدلً> 

      ساٌر جواد الجزاؾ> 

      ساٌرة اناد قلً> 

      ٌثن الاطٌريساٌرة جع> 

      ساٌرة للً زنكً> 

      سهءم اناد لٌسى> 

      سهى اناد الرواً> 

      سوزان قصً شوقً> 

      سوسن اناد ال طءن> 

      شءكر اناود ؼلوم> 

      شءهة فالح ناد الصلٌلً> 

      شاسه لبدالواند النٌلكءوي> 

      شهبء  نسٌن الاطوع> 

      شٌخة راشد ال الؾ> 

      شٌخة صءلح البالم> 

      شٌخة وارد العنزي> 

      دالرضء خءنشٌاء  لب> 

      صءدق اناد قابر> 

      صءلح اناد بءقر> 

      صءلح جزا  النربً> 

      صبءح خٌرهللا لبدهللا> 

      صدٌ ة اناد جعنر> 
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      صؽرى ٌءسٌن لبءس> 

      صنء  خلٌ  نعاة> 

      صنٌة للً بوشهري> 

      صالح جءسم البءطنً> 

      صالح لبدي الصلٌلً> 

      ضءفر نسٌن العجاً> 

      ضنى فرج فرج> 

      طءنوس بتء  السبٌعً> 

      رق اساءلٌ  النكءسطء> 

      طءهر انصور النءج> 

      طال  لبدالوهءب الزاءاً> 

      طال  للً الاطٌري> 

      لءد  اجاد العلً> 

      لءد  جءسم الدرٌع> 

      لءد  خلٌنة سءلك> 

      لءد  راشد الدٌنءنً> 

      لءد  راضءن الخلٌنة> 

      لءد  لبدالهءدي نءجٌه> 

      لءد  لبدالكرٌم البكر> 

      لءد  ؼلوم اناد> 

      ضرلءد  نءصر الخ> 

      لءد  ٌع وب ربٌعه> 
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      لءار راجح ال نطءنً> 

      لءٌدة سٌؾ النءتاً> 

      لءٌض ناود العءزاً> 

      لءٌض لبدهللا الرشٌدي> 

      لءئشة اساءلٌ  لبدهللا> 

      لءئشة صءلح الشعٌبً> 

      لءئشة ؼرٌب لسك> 

      لءئشة اناد الاطلق> 

      لءئشة نعاة الشاري> 

      لبءس بدر لءشور> 

      لبءس ؼلوم ت ً> 

      د العوضًلبدالناٌد انا> 

      لبدالرنان سندان الاطٌري> 

      لبدالرنٌم اناد الازٌدي> 

      لبدالرزاق سعد الدبوس> 

      لبدالعزٌز البٌد العنزي> 

      لبدالعزٌز نسٌن الشطً> 

      لبدالعزٌز خءلد الاسنر> 

      لبدالعزٌز خلٌ  نسٌن> 

      لبدالعزٌز اناد النسٌنءن> 

      لبدالعزٌز اناد بوشهري> 

      لبدالعزٌز اناد النضلً> 
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      العزٌز اطلق السعٌديلبد> 

      لبدالعزٌز ٌوسؾ جعنر> 

      لبدهللا ابراهٌم خسروه> 

      لبدهللا جروان الشدقم> 

      لبدهللا خءلد الناد> 

      لبدهللا خلٌ  الٌع وب> 

      لبدهللا خلٌ  العلً> 

      لبدهللا راشد لبدهللا> 

      لبدهللا صءلح داود> 

      لبدهللا صءلح العجاً> 

      صٌءح السعٌدي لبدهللا> 

      الاطٌري لبدهللا ضءنً> 

      لبدهللا لبءس كلاد> 

      لبدهللا لبدالرنان كاء > 

      لبدهللا للً الكندري> 

      لبدهللا للً شرٌؾ> 

      لبدهللا لٌسى العبدالهءدي> 

      لبدهللا فءلح سعٌد> 

      لبدهللا فهد الاطٌري> 

      لبدهللا اناد العزران> 

      لبدهللا ارضى العجاً> 

      لبدهللا اطر العنزي> 
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      لبدهللا نوري الراشد> 

      دالانسن اناد البشاءلًلب> 

      لبدالهءدي جءبر النعاة> 

      لبدالهءدي زٌءد النربً> 

      لبدالوهءب توفٌق الشراد> 

      لبدالانسن شعبءن ؼضننري> 

      لبٌر سلٌاءن اكبر> 

      لدنءن للً اناد> 

      لدنءن ابءرك للً> 

      لدنءن اناد لءبدٌن> 

      لدنءن اسعود الاسعود> 

      لذاري اناد الكندري> 

      ًلنءؾ ارشٌد العءزا> 

      للً ابراهٌم شءه> 

      للً نسٌن شءؼولً> 

      للً نسٌن صنر> 

      للً نسٌن اناد> 

      للً سءلم العءزاً> 

      للً سعود الدٌنءنً> 

      للً لبدالناٌد بءقر> 

      للً لبدهللا صنر> 

      للً ل ٌ  بوناد> 
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      للً اناد الاهنء> 

      للً اهدي ال الؾ> 

      للً هءٌؾ العءزاً> 

      للً ٌع وب الاطوع> 

      للً ٌع وب اؤان> 

      للً نسن اراد >

      للً نءصر للً> 

      لنود رجب العنزي> 

      لنود فالح العنزي> 

      لواطؾ الوح النربً> 

      لواطؾ ٌوسؾ اناد> 

      لودة سلٌاءن الشاري> 

      لٌءد للً الرشٌدي> 

      لٌدة سٌءر الاطٌري> 

      لٌسى اناد الشاءلً> 

      لٌسى اناد العوضً> 

      ؼءنم ناد الشاري>

      ؼنٌاة ننٌي العجاً> 

      ريفءرس صءدق بوشه> 

      فءروق للً بءقر> 

      فءض  لبدهللا ال الؾ> 

      فءض  لوض العءزاً> 
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      فءض  ٌوسؾ الخرٌبط> 

      فءطاة اناد لبدهللا> 

      فءطاة جءسم الخٌءط> 

      فءطاة جءسم سءلم> 

      فءطاة خلٌ  اناد> 

      فءطاة زبن الضنٌري> 

      فءطاة سءلم الجوهر> 

      فءطاة سلٌاءن لبدالعزٌز> 

      فءطاة صءلح الزٌدانً> 

      هللا ال طءنفءطاة لبد> 

      فءطاة للً بوناد> 

      فءطاة للً العتٌبً> 

      فءطاة اناد نسن> 

      فءطاة اناد ت ً> 

      فءطاة ارزوق ارزوق> 

      فءلح ناود الشاري> 

      فءلح سعد العءزاً> 

      فءلح لواض العنزي> 

      فءٌز ناود النربً> 

      فءٌز نٌءؾ الدٌنءنً> 

      فتنٌة لبدالكرٌم نٌدر> 

      فتنٌة لبدالوهءب ال طءن> 
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      لوض الرشٌدي فخرٌة> 

      فرح لبداللطٌؾ الادلج> 

      فرح لبدالاجٌد زلزلة> 

      فالح سعد العجاً> 

      فالح سعد الاطٌري> 

      فالح سعود الرشٌدي> 

      فالح لواض العنزي> 

      فهءد ابرٌم العءزاً> 

      فهد أناد نسٌن> 

      فهد سلٌاءن العءزاً> 

      فهد شبٌب العءزاً> 

      فهد صءلح النبشً> 

      فهد لبدالرنان اكبر> 

      لبٌد العتٌبًفهد > 

      فهد لجٌ  الضنٌري> 

      فهد للً بوانءه> 

      فهد ابءرك الشطً> 

      فهد اناد العجاً> 

      فؤاد لٌسى النار> 

      فواز طراد الشاري> 

      فواز اناد الشواؾ> 

      فواز اطلق فءلح السبٌعً> 
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      فوزي بشٌر الشاري> 

      فوزٌة اناد سند> 

      فوزٌة نسون جدٌع> 

      فوزٌة راشد الاكٌاً> 

      رفوزٌة للً ااٌ> 

      فوزٌة للً شرٌؾ> 

      فوزٌة ابءرك ابءرك> 

      فٌنءن اشع  العءزاً> 

      فٌص  اناد البدٌوي> 

      فٌص  براك الضنٌري> 

      فٌص  ناد الادلج> 

      فٌص  لبدهللا اناد> 

      فٌص  لبدالكرٌم ال لوشً> 

      فٌص  لبدهللا الرخٌاً> 

      فٌص  لبدهللا الاذن> 

      فٌص  لبدهللا الاطٌري> 

      فٌص  ل ءب الاطٌري> 

      للً ال طءن فٌص > 

      فٌص  فءلح الناران> 

      فٌص  ارزوق العتٌبً> 

      قٌس اناد العبهو > 

      قٌس اناد راشد> 
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      كنءٌة اصطنى ال الؾ> 

      لطٌنة لبدالرنان لبدالرنٌم> 

      لطٌنة لصنور العصنور> 

      ل ء  لبدالكرٌم الصءلح> 

      لولوة ابراهٌم العلٌءن> 

      لٌلى لبدهللا الصراؾ> 

      لٌلى للً الارضً> 

      دان الشارياءنع ضٌ> 

      ابءرك سعد الاٌلس> 

      ابءرك سعد الاطٌري> 

      ابءرك شءفً بولجٌم> 

      ابءرك شوٌرب العجاً> 

      ابءرك فالح العءزاً> 

      ابءرك اناد العءزاً> 

      اتعب اناد العنزي> 

      اثٌب اناد الاطٌري> 

      اجب  سعود الاطٌري> 

      اجب  ضنوي الاطٌري> 

      انسن نسن العتٌبً> 

      اناد ابراهٌم الينٌري> 

      اناد اناد النءرسً> 

      اناد اناد الاؤان> 
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      اناد اناد الطلٌنً> 

      اناد جءسم الدوٌش> 

      اناد جءسم الشٌخ> 

      اناد نسن الشاءلً> 

      اناد نسٌن لبدهللا> 

      اناد ناٌد لبدهللا> 

      اناد خءلد العءزاً> 

      اناد خلٌؾ الرشٌدي> 

      اناد خلٌنة رنٌم> 

      اناد زٌدان الاطٌري> 

      اناد سعود اناد> 

      سعود الخءلدياناد > 

      اناد سلٌاءن الدوٌلة> 

      اناد صلٌبً العنزي> 

      اناد لءٌض الدٌنءنً> 

      اناد لبءس نسن> 

      اناد لبدالرسو  نسن> 

      اناد لبدالهءدي النجدي> 

      اناد لبدالرزاق الكوٌتً> 

      اناد لبدهللا للً> 

      اناد لبدهللا الاشع > 

      اناد لطءهللا السلٌاءنً> 
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      اناد لطٌة العنزي> 

      ً اناداناد لل> 

      اناد للً لبدهللا> 

      اناد للً الاطٌري> 

      اناد لوٌد العءزاً> 

      اناد ؼرٌب الشاري> 

      اناد ابءرك فهٌد> 

      اناد ابءرك الهٌم> 

      اناد اثٌب العتٌبً> 

      اناد اناود شعبءن> 

      اناد انرح هشءم> 

      اناد انصور ال الؾ> 

      اناد ٌع وب الثوٌنً> 

      اناد ٌوسؾ الناٌدي> 

       اناد ٌوسؾ الجلٌج> 

      اناد ٌوسؾ الصءٌػ> 

      اناود ؼرٌب لبدهللا> 

      اخلد اناد العتٌبً> 

      ادٌنة فالح انءور العنزي> 

      ادٌنة اناد لبدهللا> 

      ارزوق اهدي الخٌءط> 

      ارٌم ابراهٌم النٌلكءوي> 
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      ارٌم اناد اناد> 

      ارٌم سلطءن انءنً> 

      ارٌم للً الهبٌشً> 

      ارٌم اناد ؼلوم> 

      ارٌم ٌوسؾ الثوٌنً> 

      ود السعٌدياسءلد نا> 

      اسءلد ل ءب العنزي> 

      اسءلد فهٌد العءزاً> 

      اسنر بندر الاطٌري> 

      اسلم فالح الهبٌدة> 

      اشءري خلٌ  ال طءن> 

      اشءري ٌوسؾ العتٌبً> 

      اشءل  صءدق السنءفً> 

      اشع  جال  السهلً> 

      اشع  لبدالعزٌز الاطوع> 

      اشع  لبدهللا العصٌاً> 

      اشع  اناد الشراح> 

      ًاشع  اناد العوض> 

      اطر فءلح الاطٌري> 

      اعتوق لبدهللا للً> 

      اعٌوؾ اجب  العنزي> 

      انرج هوٌران الصلٌلً> 
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      انلح يءري الاطٌري> 

      ا نم ابءرك السهلً> 

      الٌنة نسٌن ت ً> 

      انء  جءسم العاٌري> 

      انء  اناد النربً> 

      انء  اناد اسري> 

      انء  اسعود العجاً> 

      انتهى لبءس آ  لبءس> 

      دانذر دخٌ  الاسٌعٌ> 

      انى نازة لبدهللا> 

      انى فءرس الرشٌدي> 

      انى اوسى بلوشً> 

      انٌرة رشود الاطٌري> 

      انٌرة سعود العءزاً> 

      انٌرة شدهءن العنزي> 

      انٌرة اطلق العتٌبً> 

      اهء نسن الشخص> 

      اهء راشد الهدٌة> 

      اهء للً العءزاً> 

      اهء اناد ٌوسؾ> 

      اهنءز لبد الرضء كشوري> 

      اوضً ارزوق العءزاً> 
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      اٌثء هزاع الهءجري> 

      اٌثم نءجٌة صؽٌر> 

      اٌسء  زبٌر الجءسم> 

      نءجً لبدهللا لبدهللا> 

      نءجً لبدهللا ابءرك> 

      نءدر لبدالالك اناد> 

      نءدٌة خاخم الروٌعً> 

      نءدٌة سلطءن العاءنً> 

      نءدٌة لبدالرزاق خضر> 

      نءدٌة لبدالكرٌم خدادة> 

      نءدٌة لبدهللا لبدالالك> 

      نءدٌة فءلح صٌءح> 

      ءدٌة فالح العءزاًن> 

      نءدٌة اناد ناءد> 

      نءصر بدر الاكٌاً> 

      نءصر نسٌن العبدهللا> 

      نءصر نسٌن النالق> 

      نءصر سعد الدوسري> 

      نءصر لبدهللا الرشٌدي> 

      نءصر لبدالانسن النضلً> 

      نءصر لٌسى النربً> 

      نءصر اناد اعٌوؾ> 
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      نءصر ٌءسٌن الذٌءبً> 

      نءٌؾ دوؼءن العجاً> 

      عالننءٌؾ شعالن الش> 

      نءٌؾ لبدهللا الاطٌري> 

      نءٌؾ اناد الاطٌري> 

      نبٌلة ارتضى البلوشً> 

      نجءة ابراهٌم ال الؾ> 

      نجءة جعنر لبدهللا> 

      نجءة لبدهللا الصءلح> 

      نجٌبة لبءس الاوسوي> 

      ندى نسٌن صءلح> 

      ندى لبءس اب > 

      نصءر فءلح العجاً> 

      نهى خءلد الدندن> 

      نواؾ خضر الخءلدي> 

      عجٌ نواؾ سءاً ال> 

      نواؾ للً ال طءن> 

      نوا  لبءس النواس> 

      نوا  لبدالهءدي العتٌبً> 

      نوا  فءض  للً> 

      نورة جاعءن العتٌبً> 

      نورة طلق العءزاً> 
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      نوري جءسم ال طءن> 

      هءدي ناد العجاً> 

      هءش  ا بو  الرشٌدي> 

      هءنً ابراهٌم أبو زٌد> 

      هءنً اناد شٌر> 

      هءنً اناد الصءلح> 

      جريهءنً اسءلد الهء> 

      هدى سٌءر الرشٌدي> 

      هدى لبدالعزٌز الطراروة> 

      هدى انلح العتٌبً> 

      هدى نءصر الن ءن> 

      هدٌ  جءسم اكبر> 

      هزاع لبدهللا العءزاً> 

      هشءم اناود لبءس> 

      هال  ؼءزي الهال > 

      هنء  طءلب السوالً> 

      هنء  اناد التركً> 

      هنءدي لبدهللا ال دٌنً> 

      هنءدي للً العلً> 

      علًهند نسٌن ال> 

      هند راشد العجاً> 

      هند ٌوسؾ الشرع> 
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      هوٌدا لبءس لرٌءن> 

      هٌءم اناد ناءد> 

      هٌثم نسٌن البنرانً> 

      هٌثم فءض  الراازي> 

      هٌثم فٌص  العار> 

      هٌثم قءسم النداد> 

      ونٌدة سٌد لبد النسٌن> 

      وداد للً البنءي> 

      وضنة طءلع الاطٌري> 

      وفء  للً الجنءلً> 

      ولٌد جاعة اهدي> 

      جاعة هءشم ولٌد> 

      ولٌد كءيم الاتروك> 

      ولٌد اناد الارشد> 

      ٌع وب نسٌن الجنءع> 

      ٌوسؾ اناد سلاءن> 

      ٌوسؾ نسن العار> 

      ٌوسؾ سءلم الدٌنءنً> 

      ٌوسؾ لبداللطٌؾ لبدالؽنور> 

      ٌوسؾ لبدهللا الكندري> 

      ٌوسؾ لبدهللا الثءبت> 

      ٌوسؾ ؼلوم نسٌن> 
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      ٌوسؾ اناد السعد> 

      ٌوسؾ اكً النجٌرات> 

      وسؾ هجءج العءزاًٌ> 

      ٌونس اناد ت ً> 

      

      (الثءلثة)الدرجة 

      

      ابتسءم سلاءن النصءر> 

      ابتسءم لبدالجلٌ  اٌرزا> 

      ابتسءم لبد النسٌن الاشءري> 

      ابتسءم ٌع وب الاعتوق> 

      ابراهٌم سعد العءزاً> 

      ابراهٌم ٌع وب الدبٌءن> 

      اناد بدر الهندي> 

      اناد نبٌب نسن> 

      اناد لبد الرضء الخواجة> 

      اناد لبدالعزٌز ال طءن >

      اناد لبدالعزٌز اساءلٌ > 

      اناد لجٌاءن العجٌاءن> 

      اناد للً الشنواً> 

      اناد للً العبدهللا> 

      اناد ؼءلب النضلً> 
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      اناد فٌءض العنزي> 

      اناد كءيم الاسري> 

      اناد اجب  العءزاً> 

      اناد اطٌر العءزاً> 

      اناد نءصر نسن> 

      اناد ٌوسؾ الاكٌنزي> 

      د الاتروكاسءاة ناو> 

      اسءاة انصور النواج> 

      است ال  اناد بعركً> 

      أساء  ابراهٌم الراشد> 

      أساء  صءلح الزٌدانً> 

      آسٌء صءلح العطءر> 

      اشواق لبدهللا الصنءر> 

      افراح اناد العوضً> 

      افراح نصٌن الانرج > 

      افراح لبدهللا ثءار> 

      افكءر لبٌد الشبلً> 

      اقبء  للً العءزاً> 

      رزا اقبء  اناد اٌ> 

      اال  ابراهٌم اناد> 

      ااء  لبدالناٌد لبدالسٌد> 

      ااءنً خلؾ الينٌري> 
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      ااءنً لبدالرنان الخبءز> 

      ااءنً لبدالانسن الخرس> 

      ااثء  خلؾ الشاري> 

      اا  اناد الشاءلً> 

      اا  اناد نسن> 

      اا  نبٌب العنزي> 

      اا  نسٌن الوزان> 

      اا  نسٌن ربٌع> 

      اا  لبدهللا الدوسري> 

      هللا الخٌءطاا  لبد> 

      اا  للً الخءلدي> 

      اا  لٌسى الصنءر> 

      اا  اناد لبدهللا> 

      اانه طلق رجعءن> 

      اانه فرنءن الارزوق> 

      ااٌره نازه لبءس> 

      ااٌره لوض الاطٌري> 

      ااٌنه راشد الشاري> 

      ااٌنه شدهءن لنزي> 

      ااٌنه لبءس صءدق> 

      ااٌنه اناد االنصءري> 

      انتصءر سطم الشاري> 
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      وللٌءناننء  اهدي ب> 

      أنوار اناد الهٌنً> 

      انوار لبدهللا ال طءن> 

      انوار نوري التركٌت> 

      انوار هءنً ال دٌنً> 

      انور اٌرزا لبدهللا> 

      اٌءد شاالن العٌسى> 

      اٌءد لبدالناٌد اوسى> 

      اٌاءن اسد اشكنءنً> 

      اٌاءن جءسم فتح هللا> 

      اٌاءن نسٌن ال الؾ > 

      اٌاءن راشد النربً> 

      اًاٌاءن سءلم السال> 

      اٌاءن سلٌاءن اشكنءنً> 

      اٌاءن شداد شنءت> 

      اٌاءن لبدالرزاق ٌوسؾ> 

      اٌاءن للً البنر> 

      اٌاءن فٌص  اب > 

      اٌاءن ال ءط العنزي> 

      اناد ابراهٌم ابراهٌم> 

      اناد لبدالعيٌم الصنءر> 

      اناد للً نسٌن> 
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      اناد ؼرٌب الشاري> 

      اا  سعود العءزاً> 

      بءساه بخٌت البخٌت > 

      ءن ال طءن بءساه سلا> 

      بءساه لبدهللا السبع> 

      بءساه لٌد العنزي> 

      بتله نوري الينٌري> 

      بتو  نسن ال الؾ > 

      بثٌنه لبدهللا الاسٌلٌم> 

      بدر سلٌاءن الجءر هللا> 

      بدر فهد الناٌده> 

      بدر فهد الاطٌري> 

      بدر الفً الاطٌري> 

      بدر اناد نجً> 

      بدرٌه اناد ٌوسؾ > 

      بدرٌه فرنءن الؽرٌب> 

      ه فهٌد الاطٌريبدرٌ> 

      بدرٌه فؤاد بوشهري> 

      بدرٌة اناد ال الؾ> 

      بدرٌه اناد النربً> 

      بدرٌه اناد الكندري> 

      بدرٌه انصور الشاري> 
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      بدور لبدهللا شعٌبً> 

      بدور لبدالانسن اب > 

      بدور كءا  ال دٌنً> 

      بدور هبءد الينٌري> 

      براك للً بوناد> 

      بشءر نازه الاطوع> 

      بشءٌر جءسم اناد> 

      شءٌر للً النتورب> 

      بشءٌر ابءرك الرشٌدي> 

      بشرى توفٌق العبدالهءدي> 

      بشرى لٌد صءلح> 

      بشري ٌوسؾ النجءر> 

      بشٌر ازبءن شءاءن> 

      بل ٌس نءصر اناد> 

      بندر لءار العءزاً> 

      بندر نهءر الاطٌري> 

      تركً اناد الدلاءنً> 

      تؽرٌد لار زهدان> 

      تهءنً سءلم العنزي> 

      تهءنً سٌد للً> 

      ً اناد النصءرتهءن> 

      تهءنً زل  الرشٌدي> 
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      تهءنً اطلق الرشٌدي> 

      توفٌق لبدالرنان الخءلدي> 

      جءبر اناد العدوانً> 

      جءبر لٌد العءزاً> 

      جءبر اناد جعنر> 

      جءزع راشد العءزاً> 

      جءسم لبدالجلٌ  جراغ> 

      جءسم ابءرك ال نطءنً> 

      جءسم اناد البنءي> 

      جءسم اناد ال طءن> 

      دري جءسم اناد الكن> 

      جءسم اناد للً الاوٌ > 

      جءسم اناد انٌالن> 

      جاء  لبدالعزٌز الاسعود> 

      جاٌ  فءلح العتٌبً> 

      جاٌله لبدالعزٌز العنزي> 

      جاٌله فءرس العنزي> 

      جاٌله نءصر الاطٌري> 

      جاٌله نشاً شنٌؾ النضلً> 

      جوزه انءور العنزي> 

      نءاد سعد فراج> 

      نءاد لبدالرضء لبءس> 
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      العوض نءاد لبدالناٌد> 

      نءاد للً العءزاً> 

      نبٌب للً السعٌد > 

      نبٌبه اناد النبٌب > 

      نسن اناد الداخً > 

      نسنه شرٌده العنزي > 

      نسٌن سعود العءزاً> 

      نسٌن لبدهللا اناد> 

      نسٌن للً صرخوه > 

      نسٌن فءض  العطءر> 

      نسٌن اناد الاسري> 

      نسٌن اناد اوسوي> 

      نسٌن اناود نسٌن> 

       نسٌن انصور النءج> 

      نصه صءلح الاصلح > 

      نصه فالح الرشٌدي> 

      نصه انسن لءٌد> 

      نصه اناد العتٌبً> 

      نصه اناد الشاري> 

      نصه اناد العجاً> 

      نصه اناد الدهٌنه> 

      ننٌض سءلم العجاً> 
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      نكٌاه فهٌد الاطٌري> 

      نلٌاه ابراهٌم اناد> 

      ناد لٌد الجبٌالن> 

      ناد اعال الرشٌدي> 

      ناد اهدي اناد> 

      ً العتٌبًنادان ترك> 

      ناده رافع العنزي> 

      ناده لبٌد الؽرٌب> 

      ناده ؼءنم النربً> 

      ناود جاٌ  العنزي> 

      ناود سعد الطواري> 

      ناود لواض الاطٌري > 

      ناود انود الشاري> 

      ننءن نازه نسن> 

      ننءن خءلد العءزاً> 

      ننءن خلٌ  البطنءنً> 

      ننءن رضء الخٌءط > 

      ننءن لبدالرضء النالق> 

       السعدننءن لبدهللا> 

      ننءن انسن العنزي> 

      نٌدر اهدى دروٌش> 

      خءلد ابراهٌم البنءي> 
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      خءلد اناد الهءجري> 

      خءلد نبٌب العنزي> 

      خءلد نربً العءزاً> 

      خءلد خلؾ الزلبً> 

      خءلد سءلم الوزان> 

      خءلد ضٌدان الشاري> 

      خءلد ضٌؾ هللا الاطٌري> 

      خءلد يءهر النسٌنً> 

      خءلد لبدالرنان الاال> 

      د لبدهللا دروٌشخءل> 

      خءلد لٌد العنزي> 

      خءلد اناد الكنكونً> 

      خءلد اناد أٌوب> 

      خءلد اناد العءزاً> 

      خءلد ٌءسٌن الشعٌب> 

      خءلدة جءسم ذٌءب> 

      خطر ندى العنزي> 

      خلود دروٌش صءلح> 

      خلود لءٌش العءزاً> 

      خولة أناد الكندري> 

      دال  خاخم الروٌعً> 

      دال  سلٌاءن العنزي> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 98 of 229 
 

      ح الرشٌديدال  صءل> 

      داءث راجح العجاً> 

      ذكرٌءت ٌءسٌن قطءاً> 

      رابعة لبدهللا ابراهٌم> 

      راشد لءٌض الدٌنءنً> 

      راشد اناد الراشد> 

      رائدة صءدق النداد> 

      ربى خءلد ا لهءجري> 

      رثعءن كرٌم الذاٌدي> 

      رجء  خلٌ  اناد> 

      رنءب سلٌاءن التوره> 

      رداد رانءن العرٌبً> 

      رساٌة صٌءح العنزي> 

      رقٌة جءسم ؼلوم> 

      رقٌة للً الكنكونً> 

      راثة اناد للً العجاً> 

      رنء لبدهللا الثلٌث> 

      رنء لٌسى الاشءري> 

      رنده فهد لالاة> 

      رهءم اناد البالم> 

      رٌم فءلح العءزاً> 

      رٌم اناد العتٌبً> 
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      زلٌلة لوض ص ر> 

      زازم لبدالرنان الكندري> 

      زهرة أناد نسٌن> 

      زهرة نءجٌه نسن> 

      ن العلًزهرة نس> 

      زهرة نٌدر الصنءر> 

      زهرة لبءس نسٌن> 

      زهرة لبدالرضء كءبلً> 

      زهرة لبدهللا الدرٌع> 

      زٌنب جءسم نسن> 

      زٌنب نءجً الري> 

      زٌنب خضٌر لبدهللا> 

      زٌنب لبد الزهرة فٌروز> 

      زٌنب فءض  لٌدان> 

      زٌنب اناد اناد> 

      زٌنب نءصر لبدهللا> 

      زٌنة صءلح الرشٌدي> 

      ديسءرة ناد الخءل> 

      سءرة خءلد الخضر> 

      سءرة خلؾ السعدي> 

      سءرة نٌنً العجاً> 

      سءرة كءيم للً> 
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      سءرة اعلث الصلٌلً> 

      سءرة انءور العءزاً> 

      سءرة نزا  اناد> 

      سءلم نسن رضء> 

      سءلم لبدالكرٌم السءلم> 

      سءاٌة لبود العنزي> 

      سناى فٌنءن الهءجري> 

      سعءد أناد الاجرن> 

      سعءد نبٌب صءدق> 

      لٌ  الصنءرسعءد خ> 

      سعءد رخٌص يءهر> 

      سعءد اتلع الاطٌري> 

      سعءد اناد اعراج> 

      سعد نءاد النضلً> 

      سعد صءبر صٌهود> 

      سعد طلق خرشءن> 

      سعد لبدهللا الناٌدان> 

      سعد اناد ؼرٌب> 

      سعد ارزوق ؼرٌب> 

      سعود فالح الاطٌري> 

      سعود الفً الاطٌري> 

      سعٌدة انسن العجاً> 
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      سكٌنة اناد االستءد> 

      سلاءن داود ال الؾ> 

      سلاءن دروٌش دروٌش> 

      سلاءن ابءرك سعٌد> 

      سلاى نوري الينٌري> 

      سلاى اناد الهءجري> 

      سلوى سلٌاءن اناد> 

      سلٌاءن انءنً الضنٌري> 

      سار صءلح لٌد الاسلم> 

      ساٌرة اصطنى الزٌد> 

      سندس نءاد الصءلح> 

      سندس لبدالرزاق الاهدي> 

      سهءم لبدهللا العنزي> 

      لم الكندريسهٌلة سء> 

      سوسن نسٌن اناد> 

      سٌد أناد خلٌنة> 

      سٌد للً الصءلح> 

      سٌرة جءسم الاجءدي> 

      سٌرة لبدالرنان الرشٌدي> 

      شءهر نبٌب النضلً> 

      شءٌع صءلح الاطٌري> 

      شذى نزاة بءقر> 
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      شرٌنة نازة بءقر> 

      شرٌنة اوسى ال الؾ> 

      شعءع خءلد الجٌران> 

      شعءع لبدالرنان الاؽربً> 

      الشاري شعءع اتعب> 

      شنٌؾ اءجد الاطٌري> 

      شهد لبدالانسن الشاري> 

      شوٌنءن خلؾ الرشٌدي> 

      شٌخة بجءد ناش> 

      شٌخة لذا  الاءجدي> 

      شٌخة فهد الاطٌري> 

      شٌخة نءصر بوربءع> 

      شٌاء  أناد سرور> 

      شٌاء  جاعة لبدالرزاق> 

      شٌاء  اراد اراد> 

      شٌاة نزام الاطٌري> 

      صءبرٌن ولٌد الزاا > 

      ر اخصٌدصءدق جعن> 

      صءلح ناد الرشٌدي> 

      صءلح ناد الهٌم> 

      صءلح راشد الهران> 

      صءلح سعد السعٌد> 
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      صءلح لبدالجبءر ت ً> 

      صبءح أناد ال الؾ> 

      صبءح راشد الص ر> 

      صبءح فهد النهد> 

      صنء  نبٌب الصنءر> 

      صنٌة لبدالانسن النودري> 

      صالح سءلم الانصور> 

      صالح للً العلٌوي> 

      نصالح انصور لزرا> 

      صٌتة انسن العنزي> 

      صٌتة اسلم النجٌالن> 

      ضنى اناد العبدا > 

      طءرق لبدالرنان اللهو> 

      طال  ناد الؽءنم> 

      طال  اناد لبءس> 

      لءبد لبءس للً> 

      لءد  إبراهٌم العطءر> 

      لءد  نسن قابر> 

      لءد  لبدهللا الخضر> 

      لءد  لبدهللا دروٌش> 

      لءد  نءصر أاٌر> 

      ملءدلة لبدالرنان إبراهٌ> 
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      لءرؾ لبدالرضء سلٌم> 

      لءرؾ اناد ال طءن> 

      لءلٌة اتعب النضلً> 

      لءهدة أناد الدروٌش> 

      لءئشة خءلد بونواس> 

      لءئشة لبٌد الدٌنءنً> 

      لءئشة ابءرك الهرشءنً> 

      لءئشة اناد ؼرٌب> 

      لءئشة اناد اناد> 

      لءئشة نجم الخضر> 

      لبءس نسن البلوشً> 

      لبءس فءض  ال الؾ> 

      ى نسٌنلبداألاٌر اصطن> 

      لبدالناٌد أناد الهٌنً> 

      لبدالناٌد فءٌق الاسبءح> 

      لبدالرنان لبدالؽنءر العوضً> 

      لبدالرزاق شءبور بهبهءنً> 

      لبدالعزٌز للً ال ندي> 

      لبدالعزٌز لواض سعدي> 

      لبداللطٌؾ جعنر كاء > 

      لبداللطٌؾ لبدهللا السعٌد> 

      لبدهللا بندر الاطٌري> 
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      لبدهللا راشد العنزي> 

       سءلم العءزاًلبدهللا> 

      لبدهللا سلٌاءن الن ءن> 

      لبدهللا للً الخءلدي> 

      لبدهللا للً لبدهللا> 

      لبدهللا للً الخاٌس> 

      لبدهللا اناد العءزاً> 

      لبدهللا اناد العنزي> 

      لبدهللا اناد الناٌدة> 

      لبدهللا اطر فءلح> 

      لبدهللا اطلق العءزاً> 

      لبدهللا هال  الخءلدي> 

      نان النرهودلبدالالك لبدالر> 

      لبٌد خلؾ البنءي> 

      لبٌر سلاءن العتٌبً> 

      لبٌر صنهءت الاطٌري> 

      لبٌر لبءس النبءبً> 

      لبٌد لبدالرسو  اساءلٌ > 

      لبٌر لبدهللا اناد> 

      لبٌد لبدهللا الانءلً> 

      لبٌر لدنءن لٌسى> 

      لبٌر للً ابراهٌم> 
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      لبٌر ابءرك العءزاً> 

      لبٌر ٌوسؾ الاذن> 

      لجءٌب شءلً الاطٌري> 

      لدنءن نسٌن نسن> 

      لدنءن لبدهللا ؼلوم> 

      لدنءن لبدهللا الكندري> 

      لدنءن اناد االستءذ> 

      لدنءن ارشد البذالً> 

      لدوٌة اناد اذكوري> 

      لذارى نبٌب الاطوع> 

      لذارى نسٌن الهوٌدي> 

      لذارى للً الراشد> 

      للً الناٌدي الاطٌري> 

      للً جاعة العلً> 

      للً نزام العنزي> 

      ٌنًللً سءلم اله> 

      للً سلطءن العار> 

      للً لبءس جرٌدان> 

      للً لبدالرضء نسن> 

      للً لبدالكرٌم شٌخءن> 

      للً لبدهللا اب > 

      للً لٌسى الراشد> 
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      للً فءلح الخءلدي> 

      للً فهد الاطٌري> 

      للً اناد ال نطءنً> 

      للً اناد الكندري> 

      للٌء شهءب الخءلدي> 

      للٌء  نسن العنزي> 

      للٌء  لبدالاجٌد الخننر> 

      للٌء  ٌوسؾ العطءر> 

      لاءد لبدالكرٌم أناد> 

      لاءر لبءس النداد> 

      لار أناد بولبءس> 

      لار استور الاطٌري> 

      لاٌشة تركً تركً> 

      لنود اناد الضءلن> 

      لهود جءسم ادبٌسءن> 

      لواد ارفوع النضلً> 

      لواطؾ رضء نٌدر> 

      لٌد براك العءزاً> 

      لٌسى أناد الجنءع> 

      لٌسى لبدالجلٌ  البنري> 

      لٌسى لبدالرضء النداد> 

      لٌسى لبدالعزٌز السٌؾ> 
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      لٌسى اناد لبدا > 

      لٌسى اناد الراشد> 

      ؼءزي نزا  العنزي> 

      ؼدٌر صءلح ال بندي> 

      ؼدٌر نجؾ النعاة> 

      ؼزالة لبد الشاري> 

      ؼزوا سعد النربً> 

      ؼزٌ  اتعب العجاً> 

      ؼنٌاة ناد الشاري> 

      فءتن ٌءسٌن الراضءن> 

      فءرس ؼءزي العتٌبً> 

      فءرس اناد ناٌد> 

      فءض  رضء النسٌنً> 

      فءض  اناد الهبٌدة> 

      فءطاة بدر الزاٌد> 

      فءطاة تركً جعنر> 

      فءطاة نسن النٌلكءوي> 

      فءطاة ناود الشاري> 

      فءطاة خضر العنزي> 

      فءطاة رجعءن الجوٌسري> 

      فءطاة صءلح الرشٌدي> 

      فءطاة لءٌش ال طءن> 
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      فءطاة لبدالعزٌز لبدالرنان> 

      دهللا الاسبءحفءطاة لب> 

      فءطاة ؼزاي العنزي> 

      فءطاة كثٌر الخءلدي> 

      فءطاة اناد العدوانً> 

      فءطاة ارزوق  العءزاً> 

      فءطاة اكً النداد> 

      فءطاة نءصر العرٌءن> 

      فءطاة نءصر الرشٌدي> 

      فءلح ابءرك الدوسري> 

      فءلح نءٌؾ الاطٌري> 

      فخرٌة ناد الاطٌري> 

      فراس لبدهللا الشطً> 

      اٌضفردوس نسن ر> 

      فرٌجة الفً السلٌاءنً> 

      فضٌلة بءرون بءرون> 

      فالح سعود النرٌص> 

      فالح فهد العءزاً> 

      فالح اصلح الرشٌدي> 

      فهد سءلم الاسعود> 

      فهد لبدالكرٌم أاٌن> 

      فهد ؼءزي العءزاً> 
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      فهد فءلح الينٌري> 

      فهد اناد الهبٌدة> 

      فهد انءور الاطٌري> 

      فهد ٌوسؾ الدالاة> 

      الراشدفؤاد إبراهٌم > 

      فواز للً الجنٌري> 

      فواز انلح العءزاً> 

      فوزٌة أناد اناد> 

      فوزٌة رخٌص البرازي> 

      فوزٌة طءلع الاطٌري> 

      فوزٌة لبدالخءلق زاءن> 

      فوزٌة لبدالرنان الشاري> 

      فوزٌة لبدالعزٌز الشٌبءن> 

      فٌص  نبٌب الخٌءط> 

      فٌص  راشد العءزاً> 

      فٌص  سءلم ؼرٌب> 

      فٌص  سءٌر العءزاً> 

      فٌص  لبدهللا الشاري> 

      فٌص  لبدهللا العنزي> 

      فٌص  لبدهللا ال بندي> 

      فٌص  للً النادان> 

      فٌص  فهءد اتعب> 
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      فٌص  لزام العنزي> 

      فٌص  اناد البؽلً> 

      فٌص  نءجً الدسم> 

      قبالن فالح الرشٌدي> 

      قٌس لبدالعزٌز النصءر> 

      كرٌاة صبر الشاري> 

      كرٌاة فالح النربً> 

      ابركنءٌة اناد ق> 

      كنٌة ارزوق الارزوق> 

      كوثر اناد الخضر> 

      لبنى لبدالعزٌز اناد> 

      لطٌنة ابراهٌم ابراهٌم> 

      لطٌنة ناءد ناءد> 

      لطٌنة نازة لبدهللا> 

      لطٌنة خءلد سلطءن> 

      لطٌنة طلق رجعءن> 

      لطٌنة لبدهللا ت ً> 

      لطٌنة للً الشاري> 

      لولوه نسن الخضر> 

      لولوه اناد ابراهٌم> 

      الكندري لٌلى سلٌاءن> 

      لٌلى صءلح نسن> 
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      لٌلى فراج النٌءن> 

      لٌلى اناد الجكً> 

      اءجد خاٌس سعٌد> 

      اءجد لبدالهءدي ابءرك> 

      اءجدة شرهءن لبءس> 

      اءجدة شرٌؾ لبدهللا> 

      اءجدة لطٌة جءب هللا> 

      ابءرك لءار العجاً> 

      ابءرك لبدهللا الاتروك> 

      اتعب ا عد العتٌبً> 

      اجٌد نسٌن اندنً> 

      د هندا انسن سعو> 

      اناد ابراهٌم الاسٌعٌد >

      اناد اناد الدرٌعً >

      اناد اناد الرشٌدي >

      اناد اسد اناد >

      اناد بدر الصءنع >

      اناد بركة السعٌدي >

      اناد جءسم االنصءري >

      اناد جءسم الاطوع >

      اناد جءسم الٌتءاى >

      اناد جءسم لبدهللا >
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      اناد جاعة اهدي >

      اناد نبٌب العلوي >

      طءناناد نسن ال  >

      اناد نسٌن شاس الدٌن >

      اناد نسٌن قابر >

      اناد نسٌن السٌءقً >

      اناد ناٌد الاطٌري >

      اناد خزٌم الضنٌري >

      اناد خلؾ لبدهللا >

      اناد سءلم الناٌدة >

      اناد شطٌط الاطٌري >

      اناد شونط الضنٌري >

      اناد لءٌض العءزاً >

      اناد لبدالعزٌز النشءش >

      اناد لبدهللا الكندري >

      لبدهللا العتٌبًاناد  >

      اناد لبدالوهءب الدلٌاً >

      اناد للً للً >

      اناد للً ارناة >

      اناد لٌسى االنصءري >

      اناد فءلح العءزاً >

      اناد فراج البرازي >
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      اناد اصطنى الرٌس >

      اناد اطر الاطٌري >

      اناد اعتق الشاري >

      اناد ٌوسؾ البؽلً >

      اناود ناد العءزاً >

      اناود دخٌ  الينٌري> 

      ود ٌءسٌن الرسانا> 

      ارزوق سعد العتٌبً> 

      ارٌم جاعة بولركً> 

      ارٌم خءلد الاطٌري> 

      ارٌم خلؾ الشاري> 

      ارٌم خلٌ  الٌءسٌن> 

      ارٌم لبد الكءيم خلنً> 

      ارٌم للً اناود> 

      ارٌم اناد لبدهللا> 

      اشءري بدر ال طءن> 

      اشءري ناد الانٌع> 

      اشءل  بدر سلطءن> 

      اشءل  اناد الاسٌلم> 

      اناد العنزياشءل  > 

      اشع  جءسم الكندري> 

      اشع  ناود العتٌبً> 
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      اشع  سءلم الوطري> 

      اشع  سعود العءزاً> 

      اشع  لبدالخءلق السٌؾ> 

      اشع  لبدالعزٌز النربً> 

      اشع  لبدالعزٌز خدادة> 

      اشع  لبدهللا النٌلكءوي> 

      اشع  لبدالانسن الاضؾ> 

      اشع  للً الاشٌطً> 

      اشع  للً الشرقءوي> 

      لٌح العءزاًاشع  ف> 

      اشع  فهد الارد> 

      اشع  اناد العنزي> 

      اشع  نءجً الاهنء> 

      اشع  نءف  النضٌري> 

      اعصواة اناد لبدالرنٌم> 

      الٌنة لبدالرنٌم دشتً> 

      انء  سءاً الابٌلش> 

      انء  صءدق جراغ> 

      انء  لءٌض العءزاً> 

      انء  لبدهللا لبد النبً> 

      انء  نءجً انصور> 

      انء  ٌع وب السعد> 
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      انتهى اناد اصطنى> 

      انصور ابنٌة السعٌدي> 

      انصور نءكم الشاري> 

      انصور نسٌن ال الؾ> 

      انصور سلٌاءن السلطءن> 

      انصور اناد الاطٌري> 

      انصور اناد نسٌن> 

      انصور هال  الشاري> 

      اناد سءلمانى > 

      انى جواد الصءٌػ> 

      انى نسٌن للً> 

      انى راشد الوهٌبً> 

      انى سءلم لبٌد> 

      السلاءن انى سلاءن> 

      انى صءلح سعٌد> 

      انى لبدالعزٌز اناد> 

      انى لبدهللا ال بندي> 

      انى لطء النضلً> 

      انى للً للً> 

      انى للً الارضً> 

      انى ؼثوان خلؾ> 

      انى كءيم بهان> 
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      انى اناد رضى> 

      انى اناود العوضً> 

      سنلً جءزيانٌرة > 

      انٌرة لءار النٌءن> 

      انٌرة لءٌد راضً> 

      انٌؾ فءرس العنزي> 

      انٌنة درزي الاطٌري> 

      انٌنة لبٌد الشاري> 

      اهء زٌن النضلً> 

      اهء سعٌد هندي> 

      اهء لبدهللا العجاً> 

      اهء لبدالوهءب ال الؾ> 

      اهء كلٌب العتٌبً> 

      اوزة لبدالكرٌم لسك> 

      اوزة لبدالوهءب صءلح> 

      اوسى لبدهللا العجاً> 

      اوسى اءجد الاطٌري> 

      اوسى اجٌد اناد> 

      رياوضً سعد الاطٌ> 

      اوضً اشع  الخءلدي> 

      اوضً هال  الدٌنءنً> 

      اً لءٌد الجوٌخ> 
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      اٌثم للً دشتً> 

      اٌثم فءض  الصنءر> 

      اٌثم ٌع وب الانصور> 

      نءدٌة راشد لبدهللا> 

      نءدٌة رهٌؾ الينٌري> 

      نءدٌة سعٌد الرشٌدي> 

      نءدٌة لبد الشءه لبد الشءه> 

      نءدٌة لبدالكرٌم العدوانً> 

      طوعنءدٌة لبدالناٌد الا> 

      نءدٌة للً دشتً> 

      نءدٌة اناد ت ً> 

      نءدٌة نءصر للً> 

      نءزك ٌع وب العبٌد> 

      نءصر سعود العءزاً> 

      نءصر صالح ٌوسؾ> 

      نءصر فٌص  ال طءن> 

      نءصر ارزوق العتٌبً> 

      نءٌؾ فهد العاٌرة> 

      نءٌؾ فوزي نءٌؾ> 

      نءٌؾ اناد الوصٌص> 

      نءٌؾ اطر العءزاً> 

      نءٌؾ انءدي العءزاً> 
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      هٌد الاطٌرينءٌنة ف> 

      نبٌ  ٌوسؾ بركءت> 

      نبٌلة اناد لبدهللا> 

      نجءة لبد الرضء كءبلً> 

      نجءة اطلق الخرشءن> 

      نجال  الك النداد> 

      ندى نبٌب نءجٌة> 

      ندى لٌسى اناد> 

      نرجس اناد نءجٌة> 

      نرجس لبدالرنٌم لبدهللا> 

      نسٌاة روضءن الشاري> 

      نشاٌة لبٌد بءدي> 

      نعٌاة لجٌ  الضنٌري> 

      فءرس العنزي نعٌاة> 

      نهءر جءلد النودلة> 

      نواؾ سءلم اناد> 

      نواؾ للً فوالذ> 

      نوا  جءبر اناد> 

      نوا  لبدهللا الاخلؾ> 

      نوا  لٌد العءزاً> 

      نوا  فهٌد الاطٌري> 

      نوا  اناد العبٌءن> 
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      نوا  اعٌك  الاطٌري> 

      نور الصبءح هزاع العنزي> 

      نور سءلم جاعة> 

      نورة ناود الرشٌدي> 

      لم الجوٌسرينورة سء> 

      نورة صءلح زٌد> 

      نورة لبدهللا الناد> 

      نورة ؼزاي النربً> 

      نورة فءلح العءزاً> 

      نورة نءصر العجاً> 

      نوؾ نادان العدوانً> 

      نوؾ لوض سءلم> 

      نوؾ اعجب الاطٌري> 

      نوٌر هجءج الاطٌري> 

      هءجر نسٌن لبءس> 

      هءدي نسن الدوسري> 

      هءدي لبدالرؤوؾ الاوٌ > 

      دادهءدي للً الن> 

      هءنً نبٌب بوللٌءن> 

      هءنً نسن رضءئً> 

      هءٌؾ فهءد العدوانً> 

      هبة اساءلٌ  العوضً> 
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      هبة لبدهللا النجم> 

      هدى لبدهللا النوطً> 

      هدى لبدهللا الشالنً> 

      هدى للً ال طءن> 

      هدى اتعب الرشٌدي> 

      هنء  لبدالصاد سءلم> 

      هنء  لجٌ  خشءن> 

      هنءدي ناٌد للً> 

      كبرهنءدي لبدالكرٌم ا> 

      هنءدي فءض  دشتً> 

      هنءدي ٌع وب الدهش> 

      هند اناد الاؤان> 

      هٌثم لبدالناٌد بهبهءنً> 

      هٌثم اناد النصءر> 

      هٌنء  طءهر بوناد> 

      واٌ  نشاً العنزي> 

      وجدان لبدهللا الزاا > 

      ونٌدة للً ال بندي> 

      وداد اناد ال الؾ> 

      وساٌة خءلد الرشٌدي> 

      وساٌة للً العءزاً> 

      الشاري وضنة اناد> 
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      وضنة جاعءن الاطٌري> 

      وضنة ناود الينٌري> 

      وضنة رفءلً الرشٌدي> 

      وضنة ابءرك السبٌعً> 

      وضنة نءٌؾ العجاً> 

      وفء  اناد البصري> 

      وفء  لبدهللا النالح> 

      وفء  للً طءلب> 

      وفء  اصطنى الكندري> 

      وفء  انءور الشاري> 

      ولٌد خلٌنة قءسم> 

      ولٌد سعد الولٌد> 

      االنادولٌد طءلب > 

      ولٌد لبدهللا الصءلح> 

      ولٌد لبٌد اناد> 

      ولٌد لواد النرٌص> 

      ولٌد فءلح الدٌنءنً> 

      ولٌد ٌع وب البلوشً> 

      ٌنٌى نسٌن كاشءد> 

      ٌسرى بندر ال االس> 

      ٌع وب اصطنى نسن> 

      ٌوسؾ سءلم الوطري> 
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      ٌوسؾ شخٌر العءزاً> 

      ٌوسؾ للً اناد> 

      ٌوسؾ للً ٌوسؾ> 

      ٌوسؾ اناد جران> 

      

      (الرابعة)جة الدر

      

      ابتسءم جءسم الشراح

      ابتسءم نسٌن لوض> 

      ابتسءم نٌدر دبنوه> 

      ابتسءم للً النٌلكءوي> 

      ابرار ابراهٌم اشكنءنً> 

      ابرار اساءلٌ  زاده> 

      ابرار لبدهللا الشاري> 

      ابرار فهد الاطٌري> 

      ابراهٌم اكً ال الؾ> 

      اجنءع شاالن الجنءع> 

      انالم جءبر الخءلدي> 

      ءن ص راناد بطٌن> 

      أند جءبر العدوانً> 

      اناد جاعة الشطً> 

      اناد ناءد العءزاً> 
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      اناد نادان الصوٌءن> 

      اناد نازة اساءلٌ > 

      اناد خءلؾ الدوٌهٌس> 

      اناد صءلح ال طءن> 

      اناد ص ر السعٌدي> 

      اناد لبدالهءدي العدوانً> 

      اناد لبدالخضر ارزوق> 

      اناد للً الشاري> 

      اناد للً اننوي> 

      ٌد العاٌرياناد ل> 

      اناد لٌسى العاٌري> 

      اناد اناد النراج> 

      اناد اناد العءزاً> 

      اناد ارشد الارشد> 

      اناد اطلق الصاٌم> 

      اسءاة اناد الرقم> 

      است ال  نسٌن العلً> 

      است ال  اناد النضلً> 

      اسرا  اساءلٌ  الدشتً> 

      اسرا  خلٌنة الخضر> 

      اسرا  اناد الاطٌري> 

      اسرا  اناد للً > 
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      اء  اجعوؾ العنزيأس> 

      اسٌ  لبدهللا العنزي> 

      افراح خءلد الدوٌلة> 

      افراح اءلح الخءلدي> 

      افراح ازل  الينٌري> 

      اقبء  نازة الجدي> 

      اال  ؼءنم ابراهٌم> 

      اال  نجٌب العءار> 

      الجءزي سلٌاءن اناد> 

      العنود صءلح ناران> 

      ااء  للً الاطٌري> 

      ااءنً ابراهٌم اناد> 

      رزاقااءنً اٌوب ال> 

      ااءنً نٌدر نٌدر> 

      ااءنً شءكر العبداالله> 

      ااءنً اطر العءزاً> 

      اا  اناد الصرلءوي> 

      اا  جءبر لزٌز> 

      اا  جءسم الخلٌنة> 

      اا  نسن الدوسري> 

      اا  نسٌن الزلءبً> 

      اا  راشد العٌبءن
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      اا  اناد شرٌؾ> 

      اانة اناد ت ً> 

      اانة خءلد العءزاً> 

      اانة لبدالرزاق ابءرك> 

      ة اناد بءقراان> 

      اانٌة اناد السءلً> 

      ااٌنة جءبر النضلً> 

      انتصءر لبدالداٌم لبدهللا> 

      انتصءر كءا  السبٌعً> 

      انتصءر اناد النضلً> 

      انعءم لبدهللا دروٌش> 

      اننء  سعود العكءري> 

      اننء  لبدالعزٌز الصءٌػ> 

      انوار نادان رجب> 

      انوار سءلم الهءجري> 

      انوار سلٌاءن الشراح> 

      ار شونط الضنٌريانو> 

      انوار لوض الرشٌدي> 

      انوار اناد ناءد> 

      انور كءيم للً> 

      اٌكو اٌشءٌءاء الع ءب> 

      اٌالؾ اناد قابر> 
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      اٌاءن اناد اتش> 

      اٌاءن جءسم النرز> 

      اٌاءن زٌد الاطٌري> 

      اٌاءن صءلح الربٌع> 

      اٌاءن لبدالرسو  العرادي> 

      اٌاءن لبدالكرٌم زكرٌء> 

      راناٌاءن لبدهللا اله> 

      اٌاءن لوض العءزاً> 

      اٌاءن كءبد الضنٌري> 

      اٌاءن اناد النبءبً> 

      اٌاءن اناد الصءئػ> 

      اٌوب ؼلوم لبدهللا> 

      ابو بكر اننوي بءبطءط> 

      اناد نبٌب الينٌري> 

      اناد نسٌن الهءجري> 

      اناد لوض للً> 

      اناد اسٌر الذاٌدي> 

      أساء  ناود الاطٌري> 

      أساء  للً الصدٌ ً> 

      ي النربًأساء  ؼزا> 

      أا  لبدهللا بودستور> 

      انوار نسٌن النادان> 
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      انوار ناٌد الخءلدي> 

      انور نبٌب للً> 

      أنور لبدهللا الصءلح> 

      أنور ابءرك العءزاً> 

      آال  ص ر السٌؾ> 

      آال  اناود نسٌن> 

      بءدي لواض الاطٌري> 

      بءس  لبءس نسٌن> 

      بءساة سلٌاءن كاء > 

      بتو  اناود صؽٌر> 

      نان السوٌلمبثٌنة لبدالر> 

      بثٌنة اناد شءه> 

      بدنة هندي النجرؾ> 

      بدر نءجٌه نءجٌه> 

      بدر صنت الاطٌري> 

      بدر لٌد العءزاً> 

      بدر فٌنءن الاطٌري> 

      بدر ابءرك ابءرك> 

      بدر اناد الصٌرفً> 

      بدر اناد ال طءن> 

      بدر اهدي الناد> 

      بدر نبهءن السبٌت> 
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      بدرٌة جءسم النٌلكءوي> 

      بدرٌة للً الكندري> 

      بدرٌة اسءلد العنزي> 

      بدرٌة هءدي العءزاً> 

      بدور خلؾ النضلً> 

      بدور انسن العجاً> 

      بدور ازٌد الشاري> 

      بدور اسءلد جرٌبٌع> 

      بساة هءدي ردلءن> 

      بشءٌر نزام الصٌنً> 

      بشءر نسن الاطٌري> 

      بشرى رضوان الشاري> 

      بشرى لٌءد الاطٌري> 

      بشرى اصطنى النهد> 

      بل ٌس للً نسٌن> 

      ر اءجد الاطٌريبند> 

      بندر ارزوق الاطٌري> 

      بٌبً للً البلوشً> 

      تسنٌم لبدهللا بخش> 

      تهءنً اناد العنزي> 

      تهءنً بدر ال ءشوط> 

      تعءنً جءلد ال نص> 
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      تهءنً نسٌن اناد> 

      تهءنً دوخً الشاري> 

      تهءنً انصور الاطٌري> 

      ثءار سلاءن العءزاً> 

      جءبر نسٌن لوض> 

      جءسم سءاً الراازي> 

      م لبءس ذٌءبجءس> 

      جءسم للً العءزاً> 

      جءسم اجب  العءزاً> 

      جعنر نسٌن ؼلوم> 

      جعنر ٌنٌى لبدالرسو > 

      جالة راضً الطلح> 

      جاٌلة طنٌح العءزاً> 

      جنءن نسن الصءٌػ> 

      جهٌم فتٌخ الصلٌلً> 

      جوزا  نءٌؾ العنزي> 

      جوهرة شاروخ العدوانً> 

      جوهرة لبدهللا الاطٌري> 

      نءاد راشد العءزاً> 

      نءاد ابءرك العءزاً> 

      نءاد نءصر الرشٌدي> 

      نسن راشد العجاً> 
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      نسن لبدالرنان الناءدي> 

      نسن لبدالجاٌد نسن> 

      نسن ابءرك العجاً> 

      نسن اناد النطب> 

      نسٌن ابراهٌم سلطءن> 

      نسٌن اناد ال الؾ> 

      نسٌن بدر بولبءس> 

      نسٌن للً للً> 

      نسٌن اناد الشاري> 

      نصة جنٌطً سءكت> 

      الاجب نصة ناد > 

      نصة سءلم العءزاً> 

      نصة ضءنً الشاري> 

      نصة للً قبٌر> 

      نصة الفً الخلٌنءن> 

      نصة ٌوسؾ الراازي> 

      نال  ٌع وب العوهلً> 

      نلٌاة لبدالكرٌم سلٌم> 

      نلٌاة نجؾ بهان> 

      ناد اناد السلٌطً> 

      ناد اناد الاؤان> 

      ناد لبءس لبءس> 
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      ناد لوٌد العنزي> 

      ناد فهد دلؽءن> 

      ن الهءالًناد ٌءسٌ> 

      ناده فرج النربً> 

      ناود لبدالوهءب العسعوسً> 

      ناود لوٌض العءزاً> 

      ناود ؼءلب النربً> 

      ناٌد سلٌاءن اناد> 

      ناٌدة اناد اء  هللا> 

      ناٌده اهٌزع الضنٌري> 

      ننءن ابراهٌم الراشد> 

      ننءن جاعة اوسى> 

      ننءن سعد العءزاً> 

      ننءن للً العروج> 

      ننءن ؼرٌب الدٌنءنً> 

      نءن اناد العجاًن> 

      ننءن اهٌ  الخءلدي> 

      ننءن ولٌد آنً> 

      نورا  اناد الدرٌع> 

      نورٌة اناءس الاطٌري> 

      نٌءة ابراهٌم البطنءنً> 

      نٌءة سعود الشاري> 
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      خءلد راشد النربً> 

      خءلد زهٌر التتءن> 

      خءلد سءلم العجاً> 

      خءلد سءلم الرواً> 

      خءلد سءلم النضٌنة> 

      خءلد سءلم العءزاً> 

      ءلد صءلح اء  هللاخ> 

      خءلد لءٌض العءزاً> 

      خءلد لبدهللا النربً> 

      خءلد للً العءزاً> 

      خءلد لواد العنزي> 

      خءلد ؼربً الشاري> 

      خءلد فالح السبٌت> 

      خءلد اناد الاطٌري> 

      خءلد اناد الونده> 

      خءلد اناد لنزه> 

      خءلد ولٌد الخشتً> 

      خءلد ٌع وب نسن> 

      خءلده جءسم النالً> 

      سلٌاءن بونادخءلده > 

      خدٌجة اناد الداخً> 

      خلده نسٌن الاطٌري> 
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      خلؾ اناد النسٌنً> 

      خلؾ ارزوق ؼرٌب> 

      خلود لبدهللا ابءرك> 

      خاٌس نبٌب العءزاً> 

      خٌرٌة اناد العءبدٌن> 

      خٌرٌة جواد العطٌة> 

      دانة خءلد العلٌوه> 

      داود سلٌاءن نسن> 

      دلٌج للً دشتً> 

      دال  بدر ال طءن> 

      الصواغدال  بصرى > 

      دال  نسٌن الاطٌري> 

      دال  سءٌر العءزاً> 

      دال  راضً العءزاً> 

      دال  لبدهللا العجاً> 

      دال  اءنع العجاً> 

      دال  اهنء النجادان> 

      دلٌ  زارؾ الرشٌدي> 

      دلٌ  ارزوؾ لءٌض> 

      دهءم فهد الشاري> 

      رابعة اناد نءجٌه> 

      رابعة اناد الث عبً> 
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      راجح ناود العبدهللا> 

      ر ال ربهراشد بد> 

      رواٌة سعد ال هٌم> 

      ربٌعة صٌءح الصلٌبً> 

      رجءه كءيم النضلً> 

      رنءب ضوٌنً العجاً> 

      رشء فٌص  برجس> 

      رضء نسٌن بال > 

      رؼدا  للً البؽلً> 

      رفعه راشد العاٌري> 

      رفعه اناد العجاً> 

      رقٌه نازه الصراؾ> 

      رقٌه اناد الشاءلً> 

      رنء انٌر ارلً> 

      رؤٌء للً بولند> 

      ناٌد الاطٌريرٌم > 

      رٌم خءلد الاطٌري> 

      رٌم سعد الاءجدي> 

      رٌم سعٌد صعب> 

      رٌم سٌؾ البلٌهً > 

      رٌم انءنً الاطٌري > 

      رٌم نهءر الدٌنءنً> 
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      رٌم ٌوسؾ الرشٌدي> 

      رٌاٌه ارشد البذالً> 

      رٌهءم اناد النسءوي> 

      زاا  ناٌدي العتٌبً> 

      زاٌد ناءد العءزاً> 

      زكٌه اسنق اتش> 

      جراغزلٌخه هءنً > 

      زهرا  اناد كاء > 

      زهره اناد الدشتً> 

      زهره اناد السلاءن> 

      زهره نسن نسٌن> 

      زهره نسٌن العطٌه> 

      زهره اءجد ابو دهءم> 

      زٌنب اساءلٌ  ال الؾ > 

      زٌنب خلؾ النرز > 

      زٌنب لبدالناٌد جءولً> 

      زٌنب اوسى بواروٌوم > 

      زٌنب نءجً البنرانً> 

      سءره ابراهٌم السلطءن> 

      ال  الهءجريسءره ب> 

      سءره نادان الرشٌدي> 

      سءره ضنت الدٌنءنً> 
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      سءره لءد  للً > 

      سءره لءٌض الدٌنءنً > 

      سءره لبدهللا الرشٌدي> 

      سءره لطء هللا الاطٌري> 

      سءره لواد العءزاً > 

      سءره ارزوق العاٌره > 

      سءلم ناد العءزاً> 

      سءلم فهد العءزاً> 

      سءلم فهد ابطٌن> 

      ن سءلم ابءرك الختال> 

      سءلم نءصر الهوٌدي> 

      سءاً ارزوق الادلج> 

      سءاٌه ابءرك الاطٌري> 

      سبٌكه لبدالعزٌز العاران> 

      سنر بدر ناود> 

      سعءد للً صءدق> 

      سعءد للً لءبدٌن> 

      سعءد ؼالم دشتستءنً > 

      سعءد فٌءض العنزي> 

      سعءد اجب  الناٌدي> 

      سعءد اصطنى الزٌد> 

      سعد نادان الصوٌءن> 
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      يسعد ناود الشار> 

      سعد لءد  الجسءر> 

      سعد فهد الاٌءن> 

      سعد السط السبٌعً > 

      سعود جءسم ؼالم> 

      سعود خءلد الاها > 

      سعود رشدان الرشدان> 

      سعود رشٌد العءزاً> 

      سعود طلق العءزاً> 

      سعود لٌسى العنزي> 

      سعود اناد العجاً> 

      سعود ادلو  اطلق > 

      سعٌد لبدهللا الكندري> 

      سكٌنه اناد خلؾ> 

      ه لبدالنبً كاء سكٌن> 

      سكٌنه اناد الشراح> 

      سالاه لطس العءزاً> 

      سلطءن نلٌس النربً> 

      سلاءن سءاً الدرٌع> 

      سلاى راشد العءزاً > 

      سلاى سعود العءزاً> 

      سلوى نءجً اناد> 
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      سلوى لبد فرج> 

      سلٌاءن سعد الاءجدي> 

      سلٌاءن لبداللطٌؾ الا ٌط> 

      سلٌاءن لوض الاطٌري> 

       ساءح نءصر العءزاً> 

      ساٌر لءار البلوشً> 

      ساٌر نءصر النرٌح> 

      ساٌر نءفع الصلٌلً> 

      ساٌره اناد نسن > 

      ساٌره رفءلً العءزاً > 

      ساٌره للً السنءن > 

      ساٌره فءلح الدرزي> 

      ساٌره اناد العءزاً> 

      سندس اساءلٌ  ٌوسؾ> 

      سهءم ابراهٌم الينٌري > 

      سهءم اساءلٌ  فرنءن> 

      سهءم ؼالم دشتءنً> 

      دالناٌد الذٌبسهٌ  لب> 

      سٌد اناد نازه > 

      سٌؾ اناد العجاً> 

      شذى جعنر سٌد الزلزلة > 

      شذى راشد الهوٌدي> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 140 of 229 
 

      شرٌنه ابراهٌم ن ً> 

ٌُه بدر نصٌب>        شر

      شرٌنه فٌص  الخضٌر> 

      شعءع ارزوق صنٌدح> 

      شاٌم لبدالرشٌد لبدالكرٌم > 

      شهد اناد الكندري> 

      شٌخه بدر الشطً > 

      شٌرٌن اناد العنزي> 

      ٌاء  جءسم الاٌءسش> 

      شٌاء  جواد البنءي > 

      شٌاء  رضء لءشور> 

      شٌاء  سلاءن السلاءن > 

      شٌاء  صءلح ابءرك> 

      شٌاء  لبءس فرج> 

      شٌاء  لبدالعزٌز الشاروخ> 

      شٌاء  لبدهللا بونادي> 

      شٌاء  ولٌد اتً> 

      صءفٌه انسن اهدي> 

      صءلح اناد ال ضٌءن> 

      صءلح نسٌن لبدهللا> 

      طًصءلح فالح الشنٌ> 

      صءلح اناد العجاً> 
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      صءلنه نءصر الرشٌدي> 

      صدٌ ه اوسى البلوشً> 

      صنٌه لءد  للً> 

      صنٌه ٌوسؾ البلوشً > 

      صنر خءلد البلوشً > 

      صالح نسن ابراهٌم > 

      صٌته داهم ال نطءنً> 

      صٌته سعٌد الاطٌري> 

      ضءوي اجب  العءزاً> 

      ضنٌه لبدهللا سعود> 

      ضوٌنً اءجد الشاري > 

      نسن ال ءطًضٌء  لبدالا> 

      ضٌء  نجم الاطءوله > 

      ضٌؾ هللا راشد العنزي> 

      طءرق خءلد نسٌن> 

      طءرق لبدالنسٌن نسن> 

      طءقر نبٌ  اوسى > 

      طءلب سءئر العنزي> 

      طال  نجب العنزي> 

      طال  راضً الهءالً> 

      طال  اناد العنجري> 

      طلٌعه لبدهللا الشطً> 
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      يءهر نبٌب جراغ> 

      يءهر راشد العءزاً> 

      راهٌم العءزاًلءد  اب> 

      لءد  زٌد العءزاً> 

      لءد  سعد الصالنءت> 

      لءد  سلٌاءن الراجنً> 

      لءد  لبءس اناد> 

      لءد  لٌد العلٌوي> 

      لءد  اناد اناد> 

      لءد  ارزوق العءزاً> 

      لءد  النً العءزاً> 

      لءد  نءفع العءزاً> 

      لءصم سلاءن الاءزر> 

      لءلٌة سعٌد صعب> 

      لءار اناد الجءسم > 

      ٌض العتٌبًلءٌده لء> 

      لءٌشه للً الرشٌدي> 

      لءٌض فالح العءزاً> 

      لءٌض فهد العءزاً> 

      لءئده ؼرٌب الشاري > 

      لءئشة خلٌنه العءزاً> 

      لءئشة سءلم االذٌنه> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 143 of 229 
 

      لءئشة ضٌؾ الا ضً> 

      لءئشة اسن  السرهٌد> 

      لءئشة اشٌعٌب الاطٌري> 

      لبدالرنان العءزاً> 

      لبدالرنان زارؾ الرشٌدي> 

      عنزيلبدالرنان ال> 

      لبدالرنان لبدهللا لبدالكرٌم> 

      لبدالرنان فٌص  الاٌاونً> 

      لبدالرزاق ؼءزي الاطٌري> 

      لبدالصاد لٌسى الصراؾ> 

      لبدالعءلً انور الاطٌري> 

      لبدالعزٌز بدر الاطٌري> 

      لبدالعزٌز جءسم االستءذ> 

      لبدالعزٌز لبدالرنان الكندري> 

      لبدالعزٌز فهد الارتجً> 

      اطٌريلبدالعزٌز اناد ال> 

      لبدالعزٌز اناد الؽرٌب> 

      لبدالكرٌم ابراهٌم ابراهٌم> 

      لبدهللا اناد ال الؾ> 

      لبدهللا جهٌم الاري> 

      لبدهللا نسٌن لواد> 

      لبدهللا خلؾ الاوسى> 
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      لبدهللا سعد الندٌب> 

      لبدهللا صءلح الدوسري> 

      لبدهللا لبدالصاد اسٌري> 

      لبدهللا لبدالعزٌز نسن> 

      بدهللالبدهللا لبدالكرٌم ل> 

      لبدهللا فرٌد قءسم> 

      لبدهللا فالح العءزاً> 

      لبدهللا اناد الاطٌري> 

      لبدهللا اختءر ال الؾ> 

      لبدالاطلب لبءس الصنءر> 

      لبدالنءصر اناد الصرلءوي> 

      لبدالهءدي شءكر كاء > 

      لبدالهءدي للً بولبءس> 

      لبٌر نسٌن النداد> 

      لبٌر ناود الن ءن> 

      لبٌر سءلم بوتلؾ> 

      ٌاءن العءزاًلبٌر سل> 

      لبٌر لبدالجلٌ  الب شً> 

      لبٌر لبدالسالم بركءت> 

      لبٌر لبداللطٌؾ اللهو> 

      لبٌر للً الاناد> 

      لبٌر لوض العنزي> 
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      لبٌر فرنءن لوض> 

      لبٌر ٌوسؾ السانءن> 

      لجٌله وارد اناد> 

      لدنءن بءقر الاوسوي> 

      لدنءن صءلح الراشد> 

      لدنءن لبدالرضء فرج> 

      زاًلدنءن لبدهللا العء> 

      لدنءن للً الشطً> 

      لدوة فهد العجاً> 

      لذاري نٌدر ال طءن> 

      لذاري سعود الاطٌري> 

      لذاري لبدهللا العنزي> 

      لذاري لبدالوهءب البدر> 

      لذاري للً ٌءقوت> 

      لزٌزة جءسم لبدهللا> 

      لزٌزة صءلح النرز> 

      لزٌزة ضبٌءن الاءجدي> 

      لشبة اطر الاطٌري> 

      لصءم لبدهللا الروٌح> 

      لبدالعزٌز الشوٌشلصءم > 

      لصات لبدالكرٌم للً> 

      لال  ناد بودي> 
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      للً ابراهٌم اللوشً> 

      للً اناد الهزٌم> 

      للً جءبر العدوانً> 

      للً نسن نسٌن> 

      للً نسٌن بءقر> 

      للً نسٌن العبٌد> 

      للً نسٌن رضء> 

      للً نسٌن زٌن > 

      للً راشد العبهو > 

      للً سعد بولٌونه> 

      للً شرؾ ال الؾ> 

      اللطٌؾ النداريللً لبد> 

      للً لبدهللا الاسري> 

      للً لبدهللا للوم> 

      للً اناد السوٌدي> 

      للً اناد نءجٌه> 

      للً نءفع العءزاً> 

      للً ٌوسؾ قءسم> 

      للً خضٌر النرج> 

      للً اناد راضءن> 

      للٌء  لٌد الشاري> 

      لاران اناد نسٌن> 
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      لاشة لبدهللا العءزاً> 

      لنود بال  بال > 

      لنود ولٌد نسٌن> 

      لهود للً النضلً> 

      لواطؾ للً بءقر> 

      لواٌؾ اناد الجننءوي> 

      لوض فالح العنزي> 

      لٌد لءٌد الشاري> 

      لٌد ؼءنم الاءجدي> 

      لٌسى نسٌن الصنءر> 

      لٌسى اناد نسن> 

      ؼءلٌة دهءم للً> 

      ؼءلٌة سءلم العءزاً> 

      ؼءنم اناد النٌلكءوي> 

      ؼءنم نجم لبدهللا> 

      ؼدٌر ابراهٌم السبتً> 

      م الاطٌريؼدٌر دؼٌ> 

      ؼدٌر فءلح العٌد> 

      ؼدٌر اناد العرٌؾ> 

      ؼنٌاة اناد لٌدان> 

      ؼنٌاة اختءر ابراهٌم> 

      فءتن فالح النضلً> 
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      فءدٌة لسءؾ العنزي> 

      فءرس ثوٌنً سءٌر> 

      فءطاة ابراهٌم الصراؾ> 

      فءطاة اناد النصٌب> 

      فءطاة البٌد العنزي> 

      فءطاة اناد النٌلكءوي> 

      فءطاة نسن بولبءس> 

      اة نسٌن الخٌءطفءط> 

      فءطاة خءلد الدلً> 

      فءطاة خضر البلوشً> 

      فءطاة سلٌاءن العءزاً> 

      فءطاة ساٌر السءلم> 

      فءطاة صءدق النسن> 

      فءطاة صءلح الصءٌػ> 

      فءطاة صءلح العنزي> 

      فءطاة لبدالعء  طءرش> 

      فءطاة لبدهللا النشءر> 

      فءطاة لبدهللا الخءلدي> 

      فءطاة للً ٌوسؾ> 

      لصوٌلحفءطاة ؼنءم ا> 

      فءطاة ابءرك العءزاً> 

      فءطاة اجٌد لبءس> 
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      فءطاة اناد العجاً> 

      فءطاة اناد العءزاً> 

      فءطاة اناد البلوشً> 

      فءطاة اناد الصنءر> 

      فءطاة اناد الازٌدي> 

      فءطاة اهدي للً> 

      فءلح ثءنً العنزي> 

      فءلح كءا  العنزي> 

      فءلنه راشد العءزاً> 

      فءٌز صءلح الضنٌري> 

      د العتٌبًفءٌز لٌء> 

      فءٌزة لبءس لطوان> 

      فءئزة لبٌد الضعٌءن> 

      فتوح بدر اراد> 

      فتوح نبٌب صرخوه> 

      فجر اناد الدوٌش> 

      فرج ابءرك العءزاً> 

      فرنءن ادلو  الينٌري> 

      فرٌدة اناد اناد> 

      فرٌدة خضٌر النرج> 

      فضة سعود العبدلً> 

      فالح نادان الاطٌري> 
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      فالح اناد العءزاً> 

      شٌديفالح اناد الر> 

      فلنه اهٌزع الضنٌري> 

      فهد رفءلً العءزاً> 

      فهد صالح ٌوسؾ> 

      فهد لبدالسالم النجءر> 

      فهد لبدالكرٌم لبدالسالم> 

      فهد لٌء الاطٌري> 

      فهد لٌسى بوشهري> 

      فهد اناد شنٌتر> 

      فؤاد سٌد الشاءع> 

      فواز نادان الصلٌلً> 

      فواز اناد الرشٌدي> 

      فوزٌة ضٌدان الاطٌري> 

      النسٌن الزنكويفوزٌة لبد> 

      فوزٌة كءيم الخنءجً> 

      فً لبدالعزٌز النداد> 

      فٌص  نزام شءرع> 

      فٌص  نسٌن الجبر> 

      فٌص  سعد العءزاً> 

      فٌص  سعد الخءلدي> 

      فٌص  للً بطً> 
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      فٌص  فءلح الناٌدي> 

      قارة اطر الينٌري> 

      كءالة فءلح الهءجري> 

      كنءٌة سعود العنتري> 

      كنءٌة لبدالانسن العوٌرضً> 

      كوثر اناد رجب> 

      لطٌنة اناد اصٌب> 

      لطٌنة اٌرزا أاٌن> 

      لطٌنة نءصر العتٌبً> 

      لاٌء  انسءن الشاري> 

      لؤي لبدالناٌد االربش> 

      لولوة راشد الخءلدي> 

      لولوة صءلح الزلءبً> 

      لٌلى لبدالرزاق سلٌاءن> 

      لٌلى لبدهللا النربً> 

      اءجد اناد النٌلكءوي> 

      اءجد خءلد الصال > 

      الخضر اءجد سءلم> 

      اءجد طءاً الهءجري> 

      اءجد قبالن العتٌبً> 

      اءجدة لبدهللا ال طءن> 

      ابءرك جءسم التنٌب> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 152 of 229 
 

      ابءرك ناود العدوانً> 

      ابءرك رجعءن العءزاً> 

      ابءرك سءلم العجاً> 

      ابءرك ٌع وب نءٌؾ> 

      ابرك اعجو  العءزاً> 

      اتعب ضوٌنً الاطٌري> 

      انءرب لبدهللا الجسءر> 

      يانسن صءلح العنز> 

      اناد إبراهٌم الدرٌع> 

      اناد اناد كرم> 

      اناد األاٌن العرٌنءن> 

      اناد بدر اخلؾ> 

      اناد جاء  ارلً> 

      اناد جاعة الخشاءن> 

      اناد نبٌب الداءج> 

      اناد خءلد دشتً> 

      اناد خءلد العنزي> 

      اناد خلؾ الاطٌري> 

      اناد دنءم خلٌؾ الشاري> 

      اناد راشد جءسر> 

      اناد راضءن برٌك> 

      رٌءض ال طءناناد > 
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      اناد زاٌد الاطٌري> 

      اناد صءلح الراضءن> 

      اناد لءٌض العتٌبً> 

      اناد لءٌض العءزاً> 

      اناد لبدالرنٌم سلٌم> 

      اناد لبدهللا العاران> 

      اناد لبدالناٌد الن ءن> 

      اناد لبدالناٌد بءقر> 

      اناد لبدالرنان سءلم> 

      اناد لبدهللا العتٌبً> 

      اناد لبدهللا خربوش> 

      لبٌد النربًاناد > 

      اناد لجءب العبدلً> 

      اناد لصوٌد الدلاءنً> 

      اناد للً صءدق> 

      اناد لٌسى للً> 

      اناد ؼءٌب لوٌد> 

      اناد فءلح العءزاً> 

      اناد فءلح نجٌالن> 

      اناد فءلح الزوٌد> 

      اناد فٌص  الدرٌس> 

      اناد ابءرك العءزاً> 
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      اناد ارزوق  الاطٌري> 

      اناد انءجً العءزاً> 

      العجاًاناد نءصر > 

      اناد نءٌؾ الاطٌري> 

      اناد نوران الرشٌدي> 

      اناد ٌوسؾ الاضؾ> 

      اناود إبراهٌم الشاءع> 

      اناود أناد بوشهري> 

      اخلد سعد العءزاً> 

      ارزوق رشٌد الرشٌد> 

      ارٌم إبراهٌم هءدي> 

      ارٌم أناد الرناة> 

      ارٌم بدر للً> 

      ارٌم بدر النادان> 

      ارٌم جءسم ٌوسؾ> 

      ارٌم جاء  سلاءن> 

      ارٌم ناٌد النءصر> 

      ارٌم خءلد الاطٌري> 

      ارٌم خلٌ  الجءركً> 

      ارٌم صبءح الاطٌري> 

      ارٌم طءلب العلً> 

      ارٌم لبدالرنان العءزاً> 
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      ارٌم لبدالعزٌز الصرلءوي> 

      ارٌم لبدهللا العجاً> 

      ارٌم لبدالانسن السلٌاءن> 

      ارٌم لبدهللا الشاري> 

      ارٌم للً العءزاً> 

      ارٌم للً دشتً> 

      رٌم للً النءرسًا> 

      ارٌم اناد الاٌءس> 

      ارٌم اسءلد جرٌبٌع> 

      ارٌم اشعءن الاٌءس> 

      ارٌم هءدي بوناد> 

      ارٌم ٌوسؾ الراح> 

      ازٌد ثءار الدلاً> 

      استورة فالح العءزاً> 

      اسلط لبدهللا الاطٌري> 

      اسلم انلح العءزاً> 

      اشءري خلؾ سعدون> 

      اشءري نواؾ العنزي> 

      اشءل  اناد سءلم> 

      ل  جاء  بونءشًاشء> 

      اشءل  سعود الاطٌري> 

      اشءل  سلٌاءن العبٌد> 
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      اشءل  لبدالرضء نزاد> 

      اشءل  نءصر الدوسري> 

      اشعء  سٌؾ العجاً> 

      اشع  سعد الهءجري> 

      اشع  طلق العءزاً> 

      اشع  لبدالكرٌم العنزي> 

      اشع  فهٌد الرشٌدي> 

      اشع  اناد الانصور> 

      اشع  اناد الٌع وب> 

      اوٌزرياشع  اسلم ال> 

      اشع  نءٌؾ الدٌنءنً> > 

      اشع  نءٌؾ النربً> 

      اصعب لٌسى الاوسوي> 

      اطلق رجء  العءزاً> 

      اطلق ساران العءزاً> 

      اطلق فءلح العءزاً> 

      اطلق ابءرك العءزاً> 

      اعءلً جءلد ال نص> 

      اعءلً سلٌاءن الجءسر> 

      اعءلً انرج الاطٌري> 

      الٌنة خضٌر جراغ> 

      انءر ناد العتٌبً> 
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      لبدال ءدر لبدالسالم انء > 

      انء  ؼلوم اناد> 

      انء  فرنءن العنزي> 

      انتهى فهد النهد> 

      انتهى نءٌؾ العتٌبً> 

      انصور لبءس لبدالرنان> 

      انصور فء ٌز الهءجري> 

      انصور نءصر العجاً> 

      انى نسن البلوشً> 

      انى نسٌن االبراهٌم> 

      انى ناد الاطٌري> 

      انى سءلم سءلم> 

      انى سلٌاءن العبوة> 

      انى صءدق ال الؾ >

      انى لبءس النداد> 

      انى لبدالعزٌز النرج> 

      انى لبدهللا العوض> 

      انى ؼلوم قءسم> 

      انى ابءرك ابءرك> 

      انى اناد اعٌوؾ> 

      انى اناود شعبءن> 

      انى اشع  العنزي> 
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      انى كهٌد السعٌدي> 

      انٌرة بدر الدوب> 

      انٌرة جءبر الزٌد> 

      انٌرة نءاد النءاد> 

      ءنانٌرة نزام جاع> 

      انٌرة صنٌهٌت الاطٌري> 

      انٌرة لبدهللا الروكة> 

      انٌرة ؼءنم ذٌءب> 

      انٌرة ؼربً العنزي> 

      انٌرة فءٌد تركً> 

      انٌرة ازل  الازل > 

      انٌرة انءور الشاري> 

      انٌرة نءفع الينٌري> 

      انٌنة انءرب الينٌري> 

      اهء دوٌح الشاري> 

      اهء لبدهللا الدوسري> 

      اهء نوري الدلٌاً> 

      وٌنً العنزياهدي ث> 

      اهدي لٌد العءزاً> 

      اوزة فرج الشاري> 

      اوسى جواد العطءر> 

      اوضى اذكر الاطٌري> 
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      اوضى انصور النرٌح> 

      اٌثة لبدالهءدي الردلءن> 

      اٌسء  فٌص  الاعءنً> 

      نءجً ابراهٌم الهولً> 

      نءدر اخلد البطنءنً> 

      نءدٌة جاعة لبدهللا> 

      نءدٌة سبٌ  الاطٌري> 

      نءدٌة للً اننوي> 

      نءٌة للً لبدهللا> 

      نءدٌة قءسم انً> 

      نءدٌة ابءرك الشاري> 

      نءدٌة اناد نسٌن> 

      نءدٌة ارشد الصلٌلً> 

      نءدٌة انلح الانجءن> 

      نءصر نسٌن البلوشً> 

      نءصر ناود الرشٌدي> 

      نءصر سند الاسعود> 

      نءصر لبدهللا العجاً> 

      نءصر لاهوج الذٌب> 

      نءصر اناد العجاً> 

      نءصر اناد الشطً> 

      نءفع هءٌؾ الاطٌري >
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      نءٌؾ لٌد الؽرٌب> 

      نءٌؾ انٌؾ الاطٌري> 

      نءٌنة روٌشد البذالً> 

      نجءح نشاً العنزي> 

      نجءة شهءب السءارائً> 

      نجءة ٌوسؾ لبءس> 

      نرجس اناد شءه> 

      نصرة لبدهللا الخضر> 

      نواؾ دؼٌشم الشاري> 

      نواؾ ابءرك النزاً> 

      نواؾ ابءرك العءزاً> 

      نواؾ ابءرك العلٌوي> 

      نواؾ ابءرك الشاري> 

      نواؾ اجب  العءزاً> 

      نوا  ابراهٌم الصءلح> 

      نوا  ثجٌ  الشاري> 

      نوا  نسٌن الصراؾ> 

      نوا  خءلد العءزاً> 

      نوا  لبدهللا اخصٌد> 

      نوا  لٌد العنزي> 

      نوا  اناد العجاً> 

      نور بدر الصبءؼة> 
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      نورا اناد النءرسً> 

      نورة جءسم الانري> 

      نورة نادان السبٌعً> 

      نورة ناود الرشٌدي> 

      نورة خءلد لار> 

      نورة دابوك انسن دابوك> 

      نورة سءلم العجاً> 

      نورة سند العجاً> 

      نورة فءض  الجعنر> 

      نورة انسن العجاً> 

      نورة اناد الدوٌلة> 

      نورة ٌوسؾ ال لٌعً> 

      نورٌة سلاءن سلاءن> 

      نورٌة لءار سنلو > 

      نوؾ بدر الجٌران> 

      نوؾ ناد العءزاً> 

      خءلد الهءجرينوؾ > 

      نوؾ لءٌد دهءم> 

      نوؾ للً الصواغ> 

      نٌرة ارتضى نصٌر> 

      هءجر ابراهٌم النءرسً> 

      هءجر للً العاٌري> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 162 of 229 
 

      هءشم السٌد الربٌع> 

      هءشاٌة ٌوسؾ الشاري> 

      هءلة ابراهٌم نٌدر> 

      هبة ناٌد اوالنً> 

      هبة خاٌس نسٌن> 

      هدى درج العءزاً> 

      هدى صءلح الهران> 

      عءنهدى لبدهللا الجاٌ> 

      هدى لبدالانسن النرز> 

      هدى اناد هءشم> 

      هدى اناد الكندري> 

      هشءم جواد ال طءن> 

      هلة بركة لواض> 

      هلة اطلق الاطٌري> 

      هنء  لبءدي الجدي> 

      هنء  اصطنى الشراح> 

      هنءدي سعود السلٌاءنً> 

      هنءدي اءلك النداد> 

      هنءدي هءشم ٌوسؾ> 

      هنءدي ٌوسؾ اللوؼءنً> 

      هنءدي نجً الاطٌري> 

      هنءدي لبدالناٌد الاءجد> 
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      هند ناٌد اناد> 

      هٌء اناد الوشاً> 

      هٌء سٌؾ العجاً> 

      هٌء لجرم الصلٌلً> 

      وداد للً جعنر> 

      وساٌة دهءم الرشٌدي> 

      وساٌة اناد الاطٌري> 

      وصء  فهد الاٌع> 

      وضنة ابراهٌم الخاٌس> 

      وضنة للً الاطٌري> 

      وضنة لواد الخءلدي> 

      وضنة فهد هءدي> 

      نرج العدوانًوضنة ا> 

      وفء  لبدهللا العوضً> 

      وال  اناد اندنً> 

      ولٌد ناد الخرٌؾ> 

      ولٌد لبدهللا بوشهري> 

      ٌءسر نٌدر الصنءر> 

      ٌءسر خلٌ  ن ً> 

      ٌنٌى درٌس الرواً> 

      ٌع وب للً دشتً> 

      ٌوسؾ ابراهٌم ابراهٌم> 
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      ٌوسؾ للً التركً> 

      ٌوسؾ ارزوق العءزاً> 

      ٌوسؾ اسءلد النداد> 

      وب النرنءنٌوسؾ ٌع > 

      

      (الخءاسة)الدرجة 

      

      ابتسءم لبءس كرم> 

      ابتسءم فءض  النءض > 

      ابرار جءسم اروح الشاري> 

      اناد خنٌنر الرشٌدي> 

      اناد دخٌ  الشاري> 

      اناد دوٌنءن الرشٌدي> 

      اناد سلاءن النرٌص> 

      اناد سلاءن كاء > 

      اناد صءلح الاطٌري> 

      اناد لءٌض لوض> 

      اناد لبدهللا النراع> 

      اد لبدهللا االستءذان> 

      اناد فالح العنزي> 

      اناد فواز الاطٌري> 

      اناد اناد العبدهللا> 
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      اناد اناد دوخً> 

      اناد نءصر الهءجري> 

      ارٌج اساءلٌ  راضءن> 

      اسءاة لبداالاٌر طه> 

      اسنءق شاءس ااٌر> 

      اسعد فهد العبٌد> 

      اساءلٌ  اناد نسٌن> 

      التدا  ٌوسؾ النداد> 

      افراح اناد الهزاع> 

      افراح لطٌة الشاري> 

      اال  لبدالعزٌز نٌءة> 

      الطءؾ سعد العءزاً> 

      العنود فخري ؼءنم> 

      ااء  نسٌن بولبءس> 

      ااء  لبدالرسو  رضء> 

      ااثء  لوٌد العنزي> 

      اا  ابراهٌم النءرسً> 

      اا  جدٌعءن نروبً> 

      اا  نسٌن الهبٌدة> 

      اا  شعبءن ؼلوم> 

      اا  لبدالكرٌم النوطً> 

      وٌداا  لبدهللا س> 
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      اا  لبدهللا العطءر> 

      اا  لوض العنزي> 

      اا  ٌع وب الصراؾ> 

      اا  ٌوسؾ الصنً> 

      ااٌاة ٌع وب ال طءن> 

      ااٌنة اناد لبدالشٌخ> 

      ااٌنة لبدالنسٌن صنر> 

      انتصءر للً الخاٌس> 

      انوار سلٌاءن بورسلً> 

      انوار سلٌاءن النءتم> 

      انور خٌران الاعٌوؾ> 

      اٌاءن انس نسٌن> 

      نة العطٌةاٌاءن خلٌ> 

      اٌاءن رشٌد العنزي> 

      اٌاءن للً اناد> 

      اٌاءن للً ال طءن> 

      اٌاءن قءسم ؼضبءن> 

      اٌاءن اناد العجاً> 

      اٌاءن اندنً نسٌن> 

      اٌاءن نءصر نءصر> 

      اٌاءن ٌع وب الراازي> 

      اٌاءن ٌوسؾ خلؾ> 
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      اٌوب اناد اٌر> 

      اناد اناد الهوالن> 

      اناد جهران العءزاً> 

      ًاناد سبٌ  العءزا> 

      اناد لبدالواند النٌلكءوي> 

      اننء  ٌوسؾ نٌدر> 

      بءس  لبدالكرٌم الطٌءر> 

      بتلة زاٌد الدوٌلة> 

      بدر خءلد الاطٌري> 

      بدر خاٌس سءلم> 

      بدر صءلح فجري> 

      بدر لءد  النشءش> 

      بدر للً ال دٌري> 

      بدر للً بدر> 

      بدر ؼءلب الاطٌري> 

      بدر نءصر العنزي> 

      بدر هءدي العءزاً> 

      لو  العدوانًبدر هذ> 

      بدرٌة انؽٌاش الشاري> 

      بدرٌة تركً الاطٌري> 

      بدرٌة سٌد الاوسوي> 

      بدرٌة لوض العنزي> 
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      بدرٌة ؼالم سلٌم> 

      بدور سءلم الشطً> 

      بدور انٌء الاطٌري> 

      بسءم داود االبراهٌم> 

      بشءٌر جءسم الشاري> 

      بشءٌر نادان اهدي> 

      بشءٌر لبدالعزٌز نسن> 

      بطً ابراهٌم البطنءنً> 

      بندر جزاع العنزي> 

      بندر ساءح رشود> 

      بندر لوٌد العنتري> 

      تركً ناٌدي الاطٌري> 

      تؽرٌد للً بشٌر> 

      تاءضر نجً الشاءلً> 

      تهءنً سءلم العءزاً> 

      تهءنً سعٌد سعٌد> 

      تهءنً فهد فهد> 

      ثءار فهٌد النٌص> 

      ثنء  راشد البركة> 

      جءبر اناد اء  هللا> 

      جءبر ناد الاري> 

      الدوسري جءبر سعود> 
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      جءبر اناد انكً> 

      جءسر بداح الاطٌري> 

      جءسم اناد اطر> 

      جءسم اناد الجءسم> 

      جراح ص ر اشتٌلً> 

      جزا رفءع الاطٌري> 

      جعنر للً دشتً> 

      جاء  أناد للً> 

      جاء  ؼءٌب العءزاً> 

      جاء  اناد جاء > 

      جاٌلة لاٌر الرشٌدي> 

      جهءد اناد دشتً> 

      جوزه سعود الشاري> 

      العجاًجوزه اناد > 

      نءفي اناد خضر> 

      نءاد لبدالناٌد نسٌن> 

      نسن سءلم العءزاً> 

      نسن لبدهللا فتح هللا> 

      نسن لبدالناٌد الاطوع> 

      نسٌن لبدالناٌد االسود> 

      نسٌن لبدالكرٌم هءشم> 

      نسٌن لبدهللا العءزاً> 
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      نسٌن للً النرنءن> 

      نسٌن اناود اناود> 

      نسٌن اطلق الؽربة> 

      نسٌن اندنً اناد> 

      نسٌن ٌوسؾ الناٌدي> 

      نصة لبدالرسو  البءذر> 

      نصة لجٌ  اطلق> 

      نصة للً توٌنه> 

      نصة اناد دلٌج> 

      نلٌاة دروٌش دروٌش> 

      ناد سءٌر الرشٌدي> 

      ناد طواري الطواري> 

      ناد لبدالعزٌز الجاعة> 

      ناد لدنءن البعٌجءن> 

      ناد فءلح الرشٌدي> 

      ناد اناد الاءنع> 

      ناد اناد الاطوع> 

      د طءهرناد اناو>

      نادي لٌد لٌد> 

      نادٌة لبود لطٌة> 

      ناود خلؾ الزاٌد> 

      ناود فرٌج السلٌاءنً> 
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      ناود قبالن العءزاً> 

      ناود ابءرك العءزاً> 

      ناٌد نبٌب سٌد> 

      ناٌدة ناود العواد> 

      ننءن نسٌن سءلم> 

      ننءن سلٌاءن السعدي> 

      ننءن لبدهللا الداخً> 

      ننءن لبدهللا السهٌ > 

      ننءن لٌسى نءجً> 

      ننءن فهد العجاً> 

      ننءن ٌوسؾ الربٌعة> 

      نورٌة لبدالرسو  البنءي> 

      نٌءة سعد الينٌري> 

      خءلد الناٌدي اطر الاطٌري> 

      خءلد جءبر العجاً> 

      خءلد ناود العنزي> 

      خءلد راشد العءزاً> 

      خءلد سءلم اناد> 

      خءلد سءلم العءزاً> 

      خءلد سعد الشرٌدة> 

      خءلد سوٌد الهءجري> 

      العءزاًخءلد شبٌب > 
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      خءلد صٌءح العنزي> 

      خءلد لبدهللا الرشٌدي> 

      خءلد لبدهللا الاطٌري> 

      خءلد لطء هللا السلٌاءنً> 

      خءلد للً لتٌج> 

      خءلد فالح العءزاً> 

      خءلد اناد العءزاً> 

      خءلد اطلق الزلبً> 

      خءلدة راشد الرقم> 

      خءلدة لبدهللا السانءن> 

      ختاة جءسر العنزي> 

      خدٌجة ابراهٌم لبءس> 

      خدٌجة نبٌب بولبءس> 

      خدٌجة لبدالكرٌم الخءلدي> 

      خدٌجة لبدهللا ٌع وب> 

      خدٌجة اجٌد الصنءر> 

      خلدة ثاٌم الصلٌلً> 

      خلود زٌد الصءنع> 

      خلٌؾ جءلد ال نص> 

      خلٌنة بدر العءزاً> 

      خولة جدٌع الاطٌري> 

      خولة نسن الانصوري> 
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      دؼش سءلم العجاً> 

      دال  ثاٌم الصلٌلً> 

       ًدال  نسٌن ن> 

      دال  خءلد النربً> 

      دال  شالش العجاً> 

      دال  شٌنءن الشاري> 

      دال  صٌءح الخءلدي> 

      دال  لوض الاطٌري> 

      دال  ابءرك العءزاً> 

      دال  اناد سرنءن> 

      دال  هءبس الشاري> 

      ذٌءب خاٌس خاٌس> 

      رابعة ابءرك العءزاً> 

      راشد جءبر العءزاً> 

      راشد راشد العجاً> 

      راشد سعود العءزاً> 

      راشد اناد الاطٌري> 

      رافع ناٌد الاطٌري> 

      ربءح اءنع راشد> 

      ربٌعة زاٌد لطوان> 

      رجء  اناد الجدي> 

      رساٌة نار ؼءطً>
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      رشء صءلح ص ر> 

      رشء ضٌؾ هللا الاطٌري> 

      رشٌد راشد العءزاً> 

      رضء نسن ااٌر> 

      رضء لبءس اشنكءنً> 

      رضٌة اناد اناد> 

      رفعة ثوٌنً الخءلدي> 

      زيرفعة سعود العن> 

      رقعة ص ر الهرشءنً> 

      رٌم ؼءزي العتٌبً> 

      زكٌة اناد الناءدي> 

      زاردة اهدي جدي> 

      زهرة نسٌن نسن> 

      زهرة للً الصٌرفً> 

      زهى راشد البركة> 

      زهٌة اعٌءن العنزي> 

      زٌءد نبٌ  اوسى> 

      زٌنب اناد الشخص> 

      زٌنب اساءلٌ  جاء > 

      زٌنب اناد السبع> 

      زٌنب ارتضى رضء> 

      زاعسءرة نسن األ> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 175 of 229 
 

      سءرة نسٌن نسن> 

      سءرة راشد الصدى> 

      سءرة اناد السعٌدي> 

      سءرة اسءلد لجٌاءن> 

      سءلم صؽٌر الهءجري> 

      سءلم نءصر الهءجري> 

      سءاً لبدهللا العنزي> 

      سءهرة ارزوق العنزي> 

      سعءد لبٌد العجاً> 

      سعد فهد الخءلد> > 

      سعءد فهد الاشعءن> 

      سعءد ابءرك الرشٌدي> 

      سعءد اناد اخند> 

      سعءد ارزوق العءزاً> 

      سعءد ارشد لل م> 

      سعد بءنً البءنً> 

      سعد جبءر راثءن العنزي> 

      سعد نربً العءزاً> 

      سعد ناود العرادة> 

      سعد ناٌد جدي> 

      سعد راشد العءزاً> 

      سعد سعود العءزاً> 
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      سعٌد سعٌد الاٌاونً> 

      سعد شبٌب العءزاً> 

      سعد لواد الصلٌلً> 

      سعد فءلح شرٌدة> 

      د الاطٌريسعد انا> 

      سعد نشاً العنزي> 

      سعد ننءع الصلٌلً> 

      سعدة ادٌؽم الرشٌدي> 

      سعود اجنٌن العءزاً> 

      سعود خلٌنة الجوٌسري> 

      سعود لبدالعزٌز لبدهللا> 

      سعود لبدهللا العجاً> 

      سعود ؼرٌب الصلٌلً> 

      سعود فءلح السبٌت> 

      سعود نءصر العجاً> 

      سكٌنة لبد اناد> 

       سلطءن لبدالكرٌم الاشع> 

      سلطءن لبدهللا العجاً> 

      سلوى اسنءق البلوشً> 

      سلوى توفٌق الهزٌم> 

      سلوى صءلح الؽرٌب> 

      سلٌاءن نءاد الخشنءم> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 177 of 229 
 

      ساءح صنن الرشٌدي> 

      سارة ارجً العنزي> 

      ساٌرة أناد نسٌن> 

      سنء  جواد بوناد> 

      سنء  اناد ناد> 

      سندس نسٌن ؼلوم> 

      سوٌلم لبدهللا العءزاً> 

      سٌد اٌثم للً> 

      ءهة سعود الشاريش> 

      شجءع فالح الاطٌري> 

      ش وة لبدهللا بجءد> 

      شهنءز  راضءن كءيم> 

      شٌخة اناد الخءلدي> 

      شٌاء  نسٌن شاوه> 

      شٌاء  لبدالانسن لبءس> 

      شٌاء  للً ٌوسؾ سلٌاءن> 

      صءلح ارزوق العءزاً> 

      صبءح لبدهللا الصراؾ> 

      صبءح ٌع وب الؽرٌب> 

      صنء  جءسم لٌسى> 

      ز ال طءنصنء  لبدالعزٌ> 

      صالح جءسم للً> 
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      صالح نعاة العنزي> 

      صٌتة سءلم الشاري> 

      ضءري فهد العجاً> 

      ضٌدان طءهر الشاري> 

      ضٌدان يءري الاطٌري> 

      طءرق للً فرنءن> 

      طنلة بشٌر العنزي> 

      طال  طءهر الصراؾ> 

      طال  لبدالانسن الوطري> 

      طال  لبدهللا الاطٌري> 

      طال  لبدهللا العتٌبً> 

      نءن الربٌعءنطال  لد> 

      طال  لٌسى الاءجد> 

      طال  اناد الهبٌدة> 

      طال  اطلق العءزاً> 

      طال  انٌؾ العتٌبً> 

      طٌبة نءصر نسٌن> 

      لءد  أناد لرب> 

      لءد  سءاً العبدهللا> 

      لءد  سعد العءزاً> 

      لءد  صءلح الرقم> 

      لءد  فءلح العءزاً> 
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      لءد  ابءرك السنٌب> 

      لءد  اناد الكندري> 

      ال طءنلءلٌه للً > 

      لءٌد لواد العءزاً> 

      لءٌدة لءٌد البنءقً> 

      لءٌض لاءش الرشٌدي> 

      لبءس ابءرك للً> 

      لبدالجلٌ  صؽٌر> 

      لبدالرنان نسٌن اساءلٌ > 

      لبدالرنان ناد الهءجري> 

      لبدالرنان لبدالرزاق الخءلدي> 

      لبدالرزاق لبدالانسن نٌدر> 

      لبدالرسو  سٌد الاوسوي> 

      لبدالرضء اجٌد ال ءسم> 

      لبدالسالم نءصر ثنٌءن >

      لبدالعزٌز الناٌدي الاطٌري> 

      لبدالعزٌز نسٌن نسٌن> 

      لبدالعزٌز خلؾ العنزي> 

      لبدالعزٌز سعود الشاري> 

      لبدالعزٌز صءلح السعٌد> 

      لبدالعزٌز طءهر أبو دهءم> 

      لبدالعزٌز للً الاشٌطً> 
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      لبدالعزٌز اهدي العءزاً> 

      لبدالعزٌز نءصر سعود> 

       لنٌنًلبدالؽنور لبدهللا> 

      لبدالكرٌم ناٌدي العءزاً> 

      لبدهللا اساءلٌ  لبدالكرٌم> 

      لبدهللا تركً الروٌلً> 

      لبدهللا جءسم الؽرٌب> 

      لبدهللا جءسم الاطر> 

      لبدهللا ناٌد اينر> 

      لبدهللا راشد الاجرب> 

      لبدهللا راشد الداءك> 

      لبدهللا سءلم العءزاً> 

      لبدهللا سءلم الشاري> 

      ديلبدهللا شءكر اه> 

      لبدهللا صءلح العتٌبً> 

      لبدهللا صءلح العجاً> 

      لبدهللا لبءس اراد> 

      لبدهللا لشوان العنزي> 

      لبدهللا فرنءن الاطٌري> 

      لبدهللا فهٌد الدٌنءنً> 

      لبدهللا ابءرك الرشٌدي> 

      لبدهللا اناد العطءر> 
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      لبدهللا اناد الجءسم> 

      لبدهللا اناد الراازي> 

      لبدهللا هندي الهرشءنً> 

      لبدهللا ٌءسٌن لٌسى >

      لبدالاجٌد بصري الصواغ> 

      لبدالانسن لبدهللا العءزاً> 

      اناد للً لبدالانسن> 

      لبٌد لبدالانسن الدٌنءنً> 

      لبٌد فءلح العجاً> 

      لبٌد فراج الاطٌري> 

      لبٌر اساءلٌ  العوض> 

      لبٌر نسٌن الاطٌري> 

      لبٌر لبدهللا ال صءب> 

      لبٌر للً بلند> 

      لثاءن خءلد الاطر> 

      لجءب صءلح العتٌبً >

      لجءب قوٌضً العءزاً> 

      لذاري اناد الخواري> 

      لذاري اناد الؽضوري> 

      لزة صءلح العجاً> 

      ل ءب راشد العجاً> 

      للً نسٌن كرم> 
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      للً خءلد سعد> 

      للً سعود السءلم> 

      للً سعود العنزي> 

      للً لءٌد االزاع> 

      للً لبدالرنٌم ن ً> 

      للً لبدالانسن ال الؾ> 

      فالحللً لٌد > 

      للً الفً الاطٌري> 

      للً اناد الزاٌد> 

      للً ٌونس اناد> 

      للٌة رنٌ  سالاة> 

      لنود ندى العنزي > 

      لهود لبدهللا الصلٌلً> 

      لواد لبدهللا الصءنع> 

      لواطؾ لبدهللا نبٌب> 

      لٌد سعد الاجرب> 

      لٌد فءلح العءزاً> 

      لٌد انلح العجرا> 

      لٌسى سعد اطنً> 

      لٌسى اناد الؽرٌب> 

      ة تركً الاطٌريؼءلٌ> 

      ؼءنم شبٌب لوض> 
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      ؼءنم اطر العدوانً> 

      ؼدٌر نسٌن النبٌ > 

      ؼدٌر خءلد االنصءري> 

      ؼنٌاة لبدالرنان ٌوسؾ بن نجً> 

      ؼنٌاة فرنءن الطرقً> 

      ؼٌية اروٌدان الجاءح> 

      فءرس صنن الهءجري> 

      فءرس اناد الاطٌري> 

      فءطاة اناد البلوشً> 

      فءطاة جواد البنءي> 

      الرشٌديفءطاة نجً > 

      فءطاة نسٌن ال الؾ> 

      فءطاة ناٌدي بويهٌر> 

      فءطاة ضرٌءح العدوانً> 

      فءطاة لبءس لبدالرنان> 

      فءطاة لبدالستءر لبءس> 

      فءطاة ابءرك الينٌري> 

      فءطاة اناد البلوشً> 

      فءطاة اختءر نسٌن> 

      فءطاة ازل  الوح> 

      فءلح لبدهللا بطً> 

      فءلح لبدهللا الصلبً> 
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      يفءلح اناد الشار> 

      فءٌز ضعٌءن رواً> 

      فءٌزة ناد الدوسري> 

      فءٌزة نءصر الرشٌدي> 

      فتوح لبدالوهءب ال الؾ> 

      فجر اناد العجاً> 

      فرنءن لٌءدة الدرلة> 

      فضٌلة طلق اشلش> 

      فضٌلة لبءس دشتً> 

      فالح ضنوي الاطٌري> 

      فهد بءت  الارشءد> 

      فهد ذٌءب الهزانً> 

      فهد سعود الثنٌءن> 

      ٌ فهد لبدالعزٌز الدخ> 

      فهد لبدالهءدي الاطٌري> 

      فهد للً البصٌر> 

      فهد فالح رجعءن العءزاً> 

      فهد فالح ارزوق العءزاً> 

      فهد اناد ناود العءزاً> 

      فهد اناد اجب  العءزاً> 

      فهد ارزوق الدلسءن> 

      فهد ازٌد الاطٌري> 
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      فهد نءصر االشٌ ر> 

      فهد نءصر الداءك> 

      فهد نزا  العءزاً> 

      فهد هءدي ؼنٌم> 

      هٌد شءاءن الرشٌديف> 

      فؤاد لبدالرنٌم ت ً> 

      فواز بهٌش العءزاً> 

      فوزٌة لبد النسٌن ابراهٌاً> 

      فوزٌة فءلح العجاً> 

      فٌنءن خشاءن النربً> 

      فٌنءن سعود العءزاً> 

      فٌص  نجرؾ الع ٌ > 

      فٌص  ص ر بوسعدة> 

      فٌص  لبٌد العءزاً> 

      فٌص  لٌسى الاري> 

      فٌص  ؼءزي الاطٌري> 

      العءزاًفٌص  اشع  > 

      قءسم لبءس النداؾ> 

      قءسم ٌع وب ال الؾ> 

      فطنة اناد الضنٌري> 

      قاءشة لبدهللا الجند > 

      قاءشة نءجم الهءجري> 
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      كردٌة اناد العجاً> 

      كنءح رجب العنزي> 

      كوثر بءقر ؼلوم> 

      الفً اعٌض العجاً> 

      لطٌنة اناد السهلً> 

      لوداٌال سٌرجٌٌننء بوٌكوفء> 

      لٌلى جءلد ال نص> 

      ى اناد اٌرزالٌل> 

      لٌلى اناد العبدالنءفي> 

      لٌلى اناد للً> 

      اءجد خلؾ العنزي> 

      اءجد صءلح العءزاً> 

      ابءرك جءبر الهءجري> 

      ابءرك سءئر العنزي> 

      ابءرك طراد الشاري> 

      ابءرك لءٌض الرشٌدي> 

      ابءرك فءرس السبٌعً> 

      ابءرك اناد لرادة> 

      ابءرك ازٌد الاطٌري> 

      ابءرك الوح الصلٌلً> 

      اتعب اجب  الرشٌدي >

      انسن سٌد اناد> 
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      اناد اناد لوض> 

      اناد اناد لبدهللا> 

      اناد بنٌء السلٌاءنً> 

      اناد جواد رضء> 

      اناد نبٌب اعٌض> 

      اناد نجً ابراهٌم> 

      اناد نسن الاوٌ > 

      اناد خلٌنة الدرلءوي> 

      اناد ذٌب الهءجري> 

      اناد راشد الرواً> 

      اناد رفءلً العءزاً> 

      لسبٌعًاناد سعد ا> 

      اناد سعود البواردي> 

      اناد سلاءن الخرٌنج> 

      اناد سند الدٌنءنً> 

      اناد شرٌد الخصٌلً> 

      اناد صءدق نسٌن> 

      اناد صءلح الاطٌري> 

      اناد صنن الهءجري> 

      اناد لبد الرسو  اناد> 

      اناد لبد الرضء الزنكوي> 

      اناد لبدهللا الاطٌري> 
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      اناد لبد النسٌن شهءب> 

      الانءرباناد لبدالرنان > 

      اناد لبدهللا العتٌبً> 

      اناد لبٌد العءزاً> 

      اناد للً العءزاً> 

      اناد لٌءدة السنٌنً> 

      اناد ؼشءم العءزاً> 

      اناد فءلح العءزاً> 

      اناد فهد جدٌع> 

      اناد ابءرك العجٌ > 

      اناد نوار العتٌبً> 

      اناد وضٌح العنزي> 

      اناد ٌوسؾ اناد> 

      ارتضى لبدهللا للً> 

      زاق ناءدةاروة لبدالر> 

      ارٌم بنٌدر الاطٌري> 

      ارٌم نسٌن العنزي> 

      ارٌم خلٌ  ال الؾ> 

      ارٌم لوض العنزي> 

      ارٌم فهد النم> 

      ارٌم كاء  للً> 

      ارٌم اطر الشاري> 
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      ارٌم انرج العدوانً> 

      ارٌم اهدي العنزي> 

      اسءلد بدر اناد> 

      اسءلد فءلح العاٌرة> 

      اسءلد ابءرك العءزاً> 

      اسنر سءلم العجاً> 

      اسلم ناود العاٌرة> 

      اسلم فهد الرشٌدي> 

      اسهوج ذٌءب العنزي> 

      اسٌر لطء هللا سلاءن> 

      اشءري فالح الهءجري> 

      اشءري كءا  السراج> 

      اشءري اجب  الاطٌري> 

      اشءري اصلح الاطٌري> 

      اشءل  اناد الداهوم> 

      اشءل  ٌع وب ٌع وب> 

      اشع  جوهر البنء > 

      اشع  لبدهللا الارشءد>

      الاطٌري اشع  لوض> 

      اشع  لٌد العلٌوي> 

      اشع  ف عءن العءزاً> 

      اشع  فلٌح العءزاً> 
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      اشع  اطلق الاطٌري> 

      اشع  نءصر العبدهللا> 

      اصطنى لبد للً بهان> 

      اصلح اناد الاطٌري> 

      اطلق النوز الينٌري> 

      اطلق صلنٌج الشاري> 

      اكٌة داود قابر> 

      االٌٌن اتعب الرشٌدي> 

      انء  جءسم الشاءلً> 

      ء  خءلد العسالويان> 

      انء  ستءر خلؾ> 

      انء  سعد الجسءر> 

      انء  لبدالرضء لبدهللا> 

      انء  لبدالرنان الوهٌب> 

      انء  ؼءزي العتٌبً> 

      انء  اثٌب العتٌبً> 

      انءور لءٌض العءزاً> 

      انصور رفءلً الدوسري> 

      انصور لبدهللا العنزي> 

      انى بنٌه صاٌعر> 

      انى نءجٌه اناد> 

      انى نسن ارزوق> 
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      انى سٌد الاوسوي >

      انى شعبءن رضى> 

      انى لبءس نءجً> 

      انى لبدالرضء اندنً> 

      انى لبدالانسن اهنء> 

      انى اناد نسٌن> 

      انى اناد الرشٌدي> 

      انٌرة ناد العجاً> 

      انٌرة ناود الرؼٌب> 

      انٌرة ناود العءزاً> 

      انٌرة لبدهللا العجاً> 

      انٌرة لبٌد النسٌنً> 

      انٌرة فهد الاٌءن> 

      اناد الاخٌء  انٌرة> 

      انٌنه دؼٌشم الشاري> 

      اهء ص ر الصال > 

      اهء لٌسى كاشءد> 

      اهدي صءلح العءزاً> 

      اهنء انسن العتٌبً> 

      اوسى لءشور الاءجدي> 

      اوسى هدبٌءن العءزاً> 

      اوضً ابراهٌم الاري> 
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      اً لءٌد النربً> 

      اثٌة ٌع وب الطراروه> 

      اٌرفت اناد نطٌنً> 

      نءجٌة ارزوق العدوانً> 

      نءدٌة لءٌض الاطٌري> 

      نءدٌة لبدالوهءب النلبً> 

      نءدٌة اجهو  لبدهللا> 

      نءدٌة اناد ؼلوم> 

      نءدٌة هلٌ  الينٌري> 

      نءصر بدر الجٌران> 

      نءصر جءسم الصءٌػ> 

      نءصر داود الزاا > 

      نءصر ساٌر الهءجري> 

      نءصر للً العدٌلة> 

      نءصر فهد النهٌد> 

      نءصر اءطر العءزاً> 

      اًنءصر اءطر العءز> 

      نءصر ابءرك الدوسري> 

      نءٌؾ لبدهللا الصراؾ> 

      نثرٌن اناد الوقءد> 

      نجال  اناد العتٌبً> 

      نجاة اناد بش > 
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      نجوى سعد الشختلً> 

      ندى اناد العنزي> 

      نصرة نسٌن دشتً> 

      ننلة لبدالهءدي الدوسري> 

      نواؾ ناود ال رٌءفً> 

      نواؾ راشد العاٌري> 

      نواؾ سعد الكنالوي> 

      نربًنواؾ سعد ال> 

      نواؾ لبءس الخءلدي> 

      نواؾ اسلم الصواغ> 

      نوا  ناٌد كاء > 

      نوا  رجعءن الداهوم> 

      نوا  لبءس الزنكوي> 

      نوا  لبدالجلٌ  راضءن> 

      نوا  ؼءنم الاءجدي> 

      نوا  قصر العءزاً> 

      نوا  اناد البلوشً> 

      نوره بداح الهءجري> 

      نوره سءلم الهءجري> 

      نوره فهد العجاً> 

      عجاًنوره اءضً ال> 

      نوٌر للً العجاً> 
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      هءدي ابداح العجاً> 

      هءدي سءلم العنزي> 

      هءدي لٌد العءزاً> 

      هءشم نسن االستءذ> 

      هءشم اناد العلً> 

      هءنً اضبٌءن العءزاً> 

      هبة لدنءن فٌروز> 

      هدى نسٌن العنزي> 

      هدى فرنءن العنزي> 

      هدى كثٌر الخءلدي> 

      هشءم اناد االستءد> 

      هنء  جءسم لبءس> 

        نسٌن هءشمهنء> 

      هنء  اختءر الشطً> 

      هنء  ٌوسؾ الشعبءن> 

      هنءدي لبدالصاد البلوشً> 

      هوٌء نءصر العءزاً> 

      هٌء ناد العجاً> 

      هٌء راشد ال عءبً> 

      هثٌم لبدالاجٌد الخننر> 

      وساٌة زٌد الاطٌري> 

      وساٌة لبٌد الشالنً> 
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      وضنة نربً الدوسري> 

      وضنة لبدالكرٌم الاطٌري> 

      ٌنوفء  اناد نس> 

      ولٌد خءلد العرفج> 

      ولٌد خءلد نسن> 

      ولٌد اناد الزٌد> 

      ٌءسٌن اناد للً> 

      ٌنٌى صءلح البطنءنً> 

      ٌسري جءسم الرواً> 

      ٌع وب لبدهللا نسٌن> 

      ٌوسؾ جاعءن الصوبءن> 

      ٌوسؾ نسن نسن> 

      ٌوسؾ خلؾ الدوٌهٌس> 

      ٌوسؾ سعد الاٌاونً> 

      ٌوسؾ صٌوان الشاري> 

      ٌوسؾ لبدهللا الصراؾ> 

      ؾ فالح انادٌوس>

      ٌوسؾ اناد الاطٌري> 

      ٌوسؾ اناد العتٌبً> 

      

      (السءدسة)الدرجة 
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      انالم اناد الشاري> 

      اناد جهز الرشٌدي> 

      اناد نسن الشاري> 

      اناس نسٌن آ  هٌد> 

      اناد خءلد العنزي> 

      اناد خءلد العءزاً> 

      اناد سلوم العنزي> 

      أناد لبدهللا الكندري> 

      أناد لٌد العءزاً> 

      د الراٌضًأناد لٌ> 

      أناد اناد راشد> 

      أناد اصبح العءزاً> 

      أناد اصطنى الخواجة> 

      أسءاة سلٌاءن الٌع وب> 

      أساء  نسٌن الهءجري> 

      إقبء  اناد الطرفة> 

      انتصءر ت ً اوزان> 

      أنوار ناءد الناءد> 

      أنور هءدي السعٌدي> 

      إٌاءن اناد بن سٌؾ> 

      أٌان ن ٌب لرٌءن> 

      أناد سعد الصلٌلً> 
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      نن الهءجريأناد ص> 

      أناد لصٌب العنزي> 

      بدور خءلد الزلبً> 

      براك خلؾ الشاري> 

      بندر صءلح الاطٌري> 

      تركً نادان البنءقً> 

      تراة سٌد طهرانً> 

      ثءار نزهءن اناد> 

      ثنوي طلق العءزاً> 

      جءبر رشٌد العءزاً> 

      جءبر الفً الجالوي> 

      جءسم ٌوسؾ اناد> 

      جراح النً العنزي> 

      عنزيجال  لبدهللا ال> 

      جاء  لبدهللا العتٌبً> 

      نءاد لبدهللا الرشٌدي> 

      نسن طءلب لبدالرنٌم> 

      نسن للً النرنءن> 

      نسٌن رشٌد الصربءح> 

      نسٌن لبدهللا الردلءن> 

      نسٌن للً بونءشً> 

      نصة شعوى الاطٌري> 
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      نصة فرنءن النربً> 

      نلٌاة للً نسٌن> 

      ناءد نادان الشاري> 

      ناءد اتعب العجاً> 

      الاطٌريناد اناد > 

      ناد اناد النسٌنً> 

      ناد الوح العنزي> 

      نادان شبنءن الرشٌدي> 

      نازة لبدهللا نسن> 

      ناود ناءد العنزي> 

      ناٌدي جءبر العدوانً> 

      ننءن قبالن العءزاً> 

      خءلد ارشٌد العءزاً> 

      خءلد ناد العدوانً> 

      خءلد خلٌنة الن م> 

      خءلد سعود الاتل م> 

      خءلد لبدهللا العجاً> 

      فءرس الرشٌدي خءلد> 

      خءلد فءلح العءزاً> 

      خءلد فالح الهبٌدة> 

      خٌر هللا اطرؾ الاطٌري> 

      دلٌج ٌع وب الدوسري> 
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      دال  ضوٌنً العءزاً> 

      دلٌ  سلطءن ضءوي> 

      راشد ابراهٌم الصٌخءن> 

      راشد خشاءن شبٌب> 

      زٌد سءلم جءسً> 

      زٌنب لبدالرزاق دشتً> 

      سءلم فءلح العءزاً> 

      يسءلم فٌنءن الاطٌر> 

      سءلم ازٌد لواد> 

      سءلم نصءر العءزاً> 

      سءاً بستءن العنزي> 

      سءاٌة خٌر هللا الاطٌري> 

      سءٌؾ جهر الاطٌري> 

      سعد نضٌرم الهءجري> 

      سعد راشد النربً> 

      سعد فءنوس الشاري> 

      سعد اناد العءزاً> 

      سعد اطلق العءزاً> 

      سعود لبدهللا النربً> 

      سعود كءسب الخءلدي> 

      زاًسلوى زلء  العء> 

      سلٌاءن صبءح العنزي> 
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      سوسن اناود دشتً> 

      شءفً خءلد كءٌد> 

      شطً سلطءن ضءنً> 

      شٌخة لبدالناٌد الشهءب> 

      صءدق اناد اتش> 

      صءلح شءفً الشاري> 

      صءلح اطر البذالً> 

      صءلح اهٌدي صءلح> 

      صءلح هءٌؾ الينٌري> 

      صبٌنة اناد جعنر> 

      صبٌنة لبدهللا النرٌص> 

      صالح ناود النرٌءن> 

      ضءنً نءصر البرازي> 

      طءلب ٌءسٌن بلوشً> 

      طال  لٌد العاٌرة> 

      طال  ؼءزي العنزي> 

      طال  اناد العجاً> 

      لءد  سعود الاطٌري> 

      لءرؾ نسٌن قابر> 

      لءار دهلوس العنزي> 

      لبدالنكٌم اناد بوزٌد> 

      لبدالعزٌز سءلم العءزاً> 
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      لبدالعزٌز لار الاطٌري> 

      لبدالعزٌز كءٌد الينٌري> 

      طٌؾ سعد الصال لبدالل> 

      لبداللطٌؾ فرنءن شءهر> 

      لبدهللا خلٌنة الدرلءوي> 

      لبدهللا داود سلٌاءن> 

      لبدهللا سعد العءزاً> 

      لبدهللا لبدالاءنع العتٌبً> 

      لبدهللا اناد ال وٌعً> 

      لبدهللا اسلم العءزاً> 

      لبدهللا هءدي العجاً> 

      لبدالهءدي جهٌم الاري> 

      لبٌد نءصر العتٌبً> 

      رك سعٌدلبٌر ابء> 

      لجب ابرك العءزاً> 

      لدنءن ابراهٌم العءاري> 

      لدنءن ٌوسؾ الشءرخ> 

      لنءؾ سعٌد لطٌة> 

      للً نسن الاطوع> 

      للً قءسم العءزاً> 

      للً لهءوة العءزاً> 

      لاءد ثءنً العنزي> 
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      لار سعود العنزي> 

      لاشة بداح الهءالً> 

      لٌد نادان سدٌران> 

      لٌد فهٌد العءزاً> 

      اًلٌدة فالح العءز> 

      لٌسى لبدهللا كاشءد> 

      لٌسى لبدهللا صنر> 

      ؼدٌر ٌوسؾ الشءرخ>  

      فءرس اناد الصواغ> 

      فءض  اناد السلٌم> 

      فءطاة لوض العنزي> 

      فءطاة فالح ال نطءنً> 

      فءلح شبٌب نجٌالن> 

      فءٌز ناود العءزاً> 

      فءٌز ندا  الاطٌري> 

      فراج ثواب السعدون> 

      فرج اسعود الاهنء> 

      ءزفالح اناد الجا> 

      فهد سناً الهءجري> 

      فهد سعد العءزاً> 

      فهد سعد الاطٌري> 

      فهد للً فءض > 
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      فهد فءلح العءزاً> 

      فهد اناد بصٌرات> 

      فهدة اشءري الينٌري> 

      فواز ناود الشاري> 

      فواز فض  العنزي> 

      فوزٌة اناد السوٌلم> 

      فوٌبً برتلواً ارانتً> 

      فٌص  ناود العءزاً> 

      فٌص  ذلءر العتٌبً> 

      ص  سعٌد الرشٌديفٌ> 

      فٌص  شوٌاً العءزاً> 

      فٌص  اناد العءزاً> 

      فٌص  اناد الاطٌري> 

      كرٌاة اناد السٌد> 

      كنءٌة صءلح اهدي> 

      لطٌنة اجب  الشاري> 

      اءنع الفً الدٌنءنً> 

      ابءرك راشد الزوٌر> 

      ابءرك راشد العءزاً> 

      ابءرك لواد الخءلدي> 

      ابءرك لٌسى العبءسً> 

      اناد ثالب دخٌ > 
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      اناد جاعءن العءزاً >

      اناد ناد العءزاً> 

      اناد راشد العءزاً> 

      اناد ركءد العنزي> 

      اناد سءلم العجاً> 

      اناد سءلم العءزاً> 

      اناد سءلم اطلق العءزاً> 

      اناد شعؾ سلٌاءن> 

      اناد لبدهللا الناود> 

      اناد ابرد النضلً> 

      اناد انءور العتٌبً> 

      اناد اٌزر العنزي> 

      وسرياناد نءصر الد> 

      اناد نبٌ  ال طءن> 

      ارزوق نٌالن النربً> 

      ارٌم بدر الاطٌري> 

      ارٌم سنٌم الاٌع> 

      ارٌم لتٌج لتٌج> 

      ارٌم لكءش العنزي> 

      ارٌم فءرس العنزي> 

      ارٌم اءرتٌن اسكءاٌال> 

      ازٌد سعٌد الرشٌدي> 
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      اسءلد بدر العبدالهءدي> 

      اسءلد للً العتٌبً> 

      اشءري راشد العءزاً> 

      لبدهللا اشءري سعد> 

      اشءري اطلق الدٌنءنً> 

      اشع  بشٌر الخءلدي> 

      اشع  نادان سعد> 

      اشع  لٌد الارتجً> 

      اشع  اطر العءزاً> 

      اصطنى انصور بهبهءنً> 

      اطلق ناود العءزاً> 

      اطلق ابءرك العءزاً> 

      انلح سءلم العءزاً> 

      االك نشء  العتٌبً> 

      انء  للً اء  هللا> 

      انصور خءلد الرشٌدي> 

      ر ؼثٌث سٌؾانصو> 

      انصور فرنءن العنزي> 

      انى صلبً الينٌري> 

      انٌرة اناءس اهٌنً> 

      اً اناد الشاري> 

      نءصر خلؾ العءزاً> 
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      نءصر صءلح الاكٌاً> 

      نءٌؾ اناد العءزاً> 

      نءٌؾ اطلق العتٌبً> 

      نواؾ صلٌبءن النربً> 

      نواؾ لبدهللا الربٌع> 

      نورتٌن دٌاٌت ال زوٌنً> 

      نورة للً الاطٌري> 

      ورة اسلم الاطٌرين> 

      نورة نءصر الهءجري> 

      نوؾ لبءس العنزي> 

      هبة ولٌد الصٌداوي> 

      هلة سعدون الضنٌري> 

      هندي اناد النربً> 

      هٌلة لزٌز الرشٌدي> 

      وضنة نءاد الينٌري> 

      وطنة اعٌءن العنزي> 

      ولٌد الفً الارتجً> 

      ٌع وب ٌوسؾ اذكوري> 

      ٌوسؾ اناد الناٌدة> 

      ٌوسؾ اهٌدي البذالً> 

      

      (السءبعة)الدرجة 
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      ابراهٌم رجء الشاري> 

      ابراهٌم هءٌؾ الينٌري> 

      اناد ناود الرشٌدي> 

      اناد خءلد اينر> 

      اناد خءلد الشاري> 

      اناد لبدالصاد دشتً> 

      اناد ؼءزي النربً> 

      اناد فهٌد النٌص> 

      اناد ننو الضنٌري> 

      اناد هزاع الشاري> 

      اناد هندي العجاً> 

      أساء  فؤاد الجءسم> 

      فراح لوٌجءن للًا> 

      الجءزي فالح الاطٌري> 

      النوري انصور العتٌبً> 

      انهٌة اءجد سلطءن الارزوق> 

      اناد سءلم العءزاً> 

      اناد لبدالرزق لبدهللا> 

      اناد اناد العءزاً> 

      اناد انصور سعد الرشٌدي> 

      بءس  اناد العءقو > 
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      بدر ناد الهدٌة> 

      بدر سعد الهءجري> 

      بدر فالح العءزاً> 

      ابءرك الدوسري بدر> 

      بدور نادي الاطٌري> 

      بندر كاٌهءن نسٌءن> 

      جءسم اناد السعٌدي> 

      جاء  للً لترش> 

      نءاد ناٌد جاء > 

      نسٌن لبدالانءؾ الرشٌد> 

      نصة لبدهللا الاطٌري> 

      نصة ادرك شراٌد> 

      نصة انءور الشاري> 

      نادة راجح العجاً> 

      نادي لوض العتٌبً> 

      ناود ل ٌ  النسٌنً> 

      كرش انادناود ل> 

      ننءن اناد العتٌبً> 

      خءلد سلٌاءن الاءنع> 

      خءلد لبدهللا اناد> 

      خءلد فءلح العءزاً> 

      خدٌجة ؼالب الاٌاونً> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 209 of 229 
 

      خولة ابراهٌم االاٌن> 

      راشد بجءد العتٌبً> 

      راشد لزام السعٌدي> 

      رجء الٌح الرشٌدي> 

      رضوة للً العءزاً> 

      رٌاء اصطنى لودة> 

      زهرا نءجً بور> 

      ً الرشٌديزهور بءن> 

      زٌءد صءلح العءزاً> 

      زٌد اطلق العنزي> 

      سءلم سءٌر العءزاً> 

      سءلم لءٌض العءزاً> 

      سعد جءلد الضوٌنً> 

      سعدون لءٌد السعٌدي> 

      سعود نسن الشراح> 

      سعود لبدالعزٌز النرنءن> 

      سلطءن رجء السهلً> 

      سلاً لبدهللا النوٌطر> 

      شطء اناد شءه> 

      شعءع اطلق هءدي> 

      العءزاًشٌخة سعد > 

      شٌخة لجاً الاطٌري> 
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      شٌخة الٌنً صءٌ  الاطٌري> 

      صءلنة سعود العءزاً> 

      صعب ناود اعطش> 

      ضنى اناد الانبوب> 

      ضنٌة سءلم الشنٌطً> 

      طءرق ركءد العنزي> 

      طال  لبدهللا الهرٌر> 

      طال  لوض الدٌنءنً> 

      لءد  ؼءنم الزلبً> 

      لءئشة خلٌؾ العنزي> 

      لءئشة دنءم العدوانً> 

      دالرنان جءبر الشاريلب> 

      لبدالرسو  ننون الشءٌع> 

      لبدالعزٌز ناود العءزاً> 

      لبدالعزٌز طءاً النضلً> 

      لبدهللا نسٌن العنزي> 

      لبدهللا شوٌاً العجاً> 

      لبدهللا لبدالانسن اهنء> 

      لبدهللا انلح الرشٌدي> 

      لبدهللا نءصر البراك> 

      لبدهللا نءٌؾ العنزي> 

      لبٌد للً برٌج> 
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      ح العءزاًلبٌر انر> 

      لدنءن لءار سءلم العاٌرة> 

      لذاري لبود ابويهٌر> 

      لذبً براك الهءجري> 

      لنءؾ اطلق رواً> 

      للً سلٌاءن رشٌد> 

      للً صبءح الطراح> 

      للً هءدي ال الؾ> 

      لواطؾ نادان العنزي> 

      لواطؾ لبدهللا العبٌدان> 

      لواطؾ اءطر العءزاً> 

      لٌدة خلؾ ثءار> 

      ؼالب ابءرك الهرشءنً> 

      ءطاة لبدهللا العتٌبًف> 

      فءلح سءلم العءزاً> 

      فءلح لجاً الينٌري> 

      فءٌز لءٌض العءزاً > 

      فءٌزه بدر لوده> 

      فتنٌه لبدهللا نازه> 

      فتنٌه نءصر شاء > 

      فرج اناد اهله  اشنن> 

      فالح ابءرك العءزاً> 
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      فهد ابءرك العءزاً> 

      فهد اعتق العنزي> 

      فواز جزا الاطٌري> 

      ءهرفواز لبدالرزاق ط> 

      فٌص  خلٌنه العءزاً> 

      فٌص  ؼءزي الاطٌري> 

      فٌص  فهد هءدي> 

      كلٌوفً اسبٌرتو اراٌدلٌء> 

      لطٌنه اناد الاري> 

      لاى اكرم شرٌح> 

      اءجد خءلد العجاً> 

      اثعً اناد العتٌبً> 

      اناد اسنٌب العءزاً > 

      اناد خلؾ الرشٌدي> 

      اناد راشد االستءذ> 

      اناد سلٌاءن الانسن> 

      لارياناد طءلب ا> 

      اناد اءضً الشاري> 

      اناد اسءفر العلٌثه> 

      اناد اهدي العءزاً> 

      ادٌنه ثوٌنً العنزي> 

      ارٌم لبدهللا العتٌبً> 
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      ارٌم اناد سعد> 

      اشءري لبدهللا العنزي> 

      اشءري هءدي العءزاً > 

      اشع  الفً العءزاً> 

      اصبح انلح العءزاً> 

      اطلق للً الرشٌدي> 

      انلح لءٌؾ العءزاً > 

      ه اناد الاال انٌر> 

      اهء فءرس الشاري> 

      اهء ٌوسؾ بوفتٌن> 

      اهرة سلاءن الاري> 

      اوضً اناد الزٌءدي> 

      نءدر لبدهللا الدوسري> 

      نءصر ابراهٌم الشطً< 

      نءصر سعد العءزاً> 

      نءصر ؼنءم الدوسري> 

      نءصر انءور العءزاً> 

      نءصر نواؾ الاطٌري> 

      نءٌؾ شءاءن الرشٌدي> 

      نءٌؾ فالح الاطٌري> 

      نجال  اناد الدوسري > 

      نجود نسن الخضر > 
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      ننء ناد ال نطءنً> 

      نشاٌة جوٌعد الضنٌري> 

      نشاٌة اشلح السعٌدي> 

      نواؾ اسٌر نءلوب > 

      نوره فءلح العءزاً> 

      نوفه اسءلد الاطٌري> 

      نوٌر اناد الهءجري> 

      نٌله نءاد العتٌبً> 

      هءدي للً العءزاً> 

      هدى اساءلٌ  لبءس> 

      هدى جءسم روضءن> 

      هدى ناد السعٌدي  >

      هدى صٌءح فهد > 

      وساٌه لبدالعءلً الرشٌدي> 

      وضنه سعد الاطٌري > 

      ولٌد خءلد ربٌع > 

      ٌسرى خلٌ  ابراهٌم> 

      ٌع وب اناد خسروه> 

      

      الدرجة الثءانة

      

      ابتسءم نسن يءهر> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 215 of 229 
 

      ابرار اناد النسٌنً> 

      اناد ابراهٌم التركً> 

      اناد بشٌر الك > 

      أساء  سلٌم فهران> 

      ء  اطلق اطلقأسا> 

      افراح نءف  النربً> 

      الطءؾ سءلم الٌوسؾ> 

      الطءؾ سعود اقرٌعٌط> 

      العنود ٌوسؾ العنزي> 

      اا  براك الدبٌخى> 

      اانه ٌوسؾ الننٌؾ> 

      انجود لتٌق الرشٌدي> 

      اٌاءن اناد لبدال ءدر> 

      اٌاءن نسن الجءركً> 

      اٌاءن راشد سعود> 

      اٌاءن نواؾ الشاري> 

      اناد للً العنزي> 

      خٌته فهءد ؼلنٌص العجاً ب> 

      بدر ثءنً ثءنً > 

      بدر نجءب لزٌز> 

      بدر للً العءزاً > 

      بدرٌه ش ٌر الشاري> 
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      بدرٌه فالح الاطٌري> 

      بركءت اسءلد العنزي> 

      بشءٌر جاعءن بصري جرٌر> 

      بشءٌر اناد اناد > 

      تهءنً وساً الينٌري> 

      جال  فءلح النضلً> 

      جاٌله فهد العءزاً> 

      شٌديجاٌله اه  الر> 

      نءتم للً العنزي> 

      نسن لوض العءزاً> 

      نسنه لٌد العءزاً > 

      نسٌن اناود سنءسٌري> 

      نصه سبتً كندري> 

      نال ؼربً السعٌدي> 

      نلٌاه لتٌق العنزي> 

      ناد اناد الاطٌري> 

      ناد نءف  الجالوي > 

      ناود سعود العءزاً> 

      ناود لءٌد الذاٌدي> 

      ناود انسن النربً> 

      ننءن خاٌس العءزاً> 

      نورا  ٌوسؾ لبدهللا> 
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      خءلد صنهءت هءدي> 

      خلنه طراد العنزي > 

      خلوط طال  ابرٌم > 

      دال  قطٌءن ل ٌدي> 

      دال  اصبح العءزاً> 

      رابعه نءتم العءصً> 

      رٌاه اناد صوٌص> 

      زهوه لبٌد الشاري> 

      سءاً اسلم الهدٌه> 

      سلاى نءجً الينٌري> 

      شرٌنه اءطر الينٌري> 

      شعءع اطر اطر> 

      اعءن العءزاًصءلح ج> 

      صءلح اناد العنجري> 

      صءلح انصور طءاً> 

      ضنٌه خءلد الاطٌري> 

      طءلب للً الهءجري> 

      لءشة لبدالكرٌم الاطٌري> 

      لءئشة اناد العءزاً> 

      لبءس لبدالكرٌم دشتً> 

      لبدهللا راشد العءزاً> 

      لبدهللا صٌءح العءزاً> 
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      لبدهللا لبدالكرٌم الاشري> 

      لبدالرنان اناد العجاً> 

      لبٌر اناد الهءجري >

      للً اناد لبدهللا> 

      للً شبءب الاطٌري> 

      لهود اناد العءزاً> 

      لٌسى اناد الروٌح> 

      ؼدٌر نءٌؾ النربً> 

      فءطاة خءلد صنر> 

      فءطاة خلؾ الجبءري> 

      فءطاة رشٌد اناد> 

      فءطاة صٌءد الاناد> 

      فءلح راشد البوص> 

      فءلح اناد العءزاً> 

      فجر صبءح الشطً> 

       شءاءنفالح لبدهللا> 

      فالح فءلح العءزاً> 

      فهده اناد الاطٌري > 

      فٌص  نادان الرشٌدي> 

      فٌص  سءلم الصواغ> 

      لبٌده انءرب الاطٌري> 

      ابءرك لتوان العءزاً> 
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      انسن دابوك العءزاً> 

      اناد زٌءد النربً> 

      اناد لبدهللا النربً> 

      اناد لبدهللا العتٌبً> 

      ارزوق ناد العجاً> 

      ٌدانارزوق اطلق الجو> 

      ارزوقة اعٌوؾ السعٌدي> 

      ارٌم انصور الرشٌدي> 

      ارٌم نءصر العءزاً> 

      ارٌم هلٌ  العنزي> 

      اسءلد لبٌد الخءلدي> 

      اسءلد فهد العنزي> 

      اسءلد نءجً النرٌص> 

      استورة هلٌ  الينٌري> 

      انلح سند السعٌدي> 

      انء  سعد العربٌد> 

      انء  هزاع العنزي> 

      انور لتٌق العنزي> 

      العنزي انى هءدي> 

      انٌرة لٌد طرٌم> 

      انٌنة خلؾ شكر> 

      اهء اءطر الينٌري> 
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      اٌثة للً العتٌبً> 

      نءدر للً العءزاً> 

      نءدٌة بطءح رجعءن> 

      نءدٌة اروح شءاءن> 

      نءدٌة نءصر الهءجري> 

      نءصر دلبءق العءزاً> 

      نءصر لبدهللا خشاءن> 

      نجم لبدهللا العنزي> 

      نهلة فهد لٌنءن> 

      نوا  ارزوق الشاري> 

      نورة دؼٌم الخءلدي> 

      نورة اث ء  العنزي> 

      نوؾ ناءد الرشٌدي> 

      نوؾ لبدهللا الاءجدي> 

      نوٌر فالح الرشٌدي> 

      هءدي فهد العءزاً> 

      هءدي اناد العجاً> 

      هبة لبدهللا ؼرٌب> 

      هنءدي نسن ؼءطً> 

      هٌء ؼءلب الطعءن> 

      هٌء قضٌءن العءزاً> 

      ٌءساٌن لذاب العنزي> 
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      ٌوسؾ لبءس اناد> 

      سؾ فرٌح الرشٌديٌو> 

      

      الويءئؾ الننٌة الاسءلدة والاعءونة

      

      اناد لبدالرضء نسٌن> 

      اناد اناد الاال> 

      اناد اصنب شنٌؾ الينٌري> 

      افراح اناد العنجري> 

      جءبر لبدالناٌد اذكوري> 

      جءسم اناد اعراج> 

      جءسم اناد النوطً> 

      جاعءن لبٌد العءزاً> 

      نءاد اناد العءزاً> 

      يناود صءلح العنز> 

      خءلد ثءار للً> 

      خءلد جاعة بورسلً> 

      خءلد شءٌع العءزاً> 

      زٌن فتٌخ الصلٌلً> 

      سعود اءجد الاطٌري> 

      سلطءن ص ر الاطٌري> 

      صءهد سعٌد سعد> 
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      لبدالرسو  كءيم الخاٌس> 

      لبدالواند اجب  الهءجري> 

      لطء هللا هءدي الاطٌري> 

      فءرس ناود العءزاً> 

      فءٌزة اناد لبدالسالم> 

      وٌد العنزيفتٌخ ل> 

      فٌص  ثءار الشاري> 

      لطٌنة لبدهللا الطراوم> 

      اناد خلٌنة العءزاً> 

      اناد ابءرك الهبٌدة> 

      اناد ازٌد العءزاً> 

      ازٌد لبدالرنان العءزاً> 

      اسنر فرج هذا  اسنر> 

      اطلق الفً العتٌبً> 

      نءٌؾ يءهر الشاري> 

      هءنً جعنر كاء > 

      هزاع ادلو  الينٌري> 

      ديٌءسر اضنً الاءج> 

      فءلح فرج العءزاً> 

      اشع  ذٌءب العءزاً> 

      

      «الع د الثءنً»الاوينون ؼٌر الكوٌتٌٌن 
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      انءر بنت هدٌب الهاللً> 

      ٌءسر للً الارسً> 

      ابتهء  ااٌن نسن> 

      بشرى لبدهللا االبراهٌم> 

      زٌنب اناد اهوازي> 

      لال  رجب السٌد> 

      للٌة طءهر ال طءن> 

      لبٌر نسٌن الاشري> 

      دةبسءم اناد ناء> 

      اناد ؼالم انادي> 

      اناد ارشد شرٌؾ> 

      لبٌب السٌد لالم> 

      تشءندرا سٌكهءرن تشءندرن> 

      جوزٌؾ بءترٌك جوزٌؾ> 

      ابراهٌم اناد اناد> 

      السٌد ابراهٌم النءرونً> 

      ارتضى طلب اناد لبدهللا> 

      اءراٌلٌنء ستٌنن فرنءندس> 

      سعٌد اناد ابو شبءنة> 

      اناد سلٌم لار> 

      جال  سالاة اراد> 
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      ناود اسلم الينٌري >

      ادرٌس اناد لبدالبءسط> 

      اسعد اناد هال > 

      صءلح العبد ابو سعٌد> 

      خلنة سءٌر ؼءزي الاطٌري> 

      لبدالرنان اناد الولٌدي> 

      اٌاءن ارتضى طلبة لبدهللا> 

      لطٌنة لبدهللا سلاءن الاطٌري> 

      نوح اناد ادرٌس> 

      اشءري ناود الاطٌري> 

      داٌساء جورج داث> 

      ٌع انٌعابراهٌم ان> 

      لدلً جءبر لبدالهءدي> 

      هءنً اناد الانسً> 

      رابعة اناد النبءبً> 

      سعٌد لبدالانعم السٌد سءلم> 

      اناد للً السٌد> 

      اناد بدوي اناد> 

      اناد اناد للً> 

      صءلنة ابءرك العنزي> 

      زٌنب لبدالعزٌز طوالن> 

      لصءم الدٌن ارتضى اناد> 



:الصفحة 10  
 

:األحرف 79850  
 

 

Un-Corrected مكان الحفظ أسماء 
 

Monday, May 14, 2012 التاريخ:  
 

الموظفين المستحقين لألعمال الممتازة اسماء .Doc العنوان:  
 

2:51:00 PM الوقت:  
 

:تاريخ الحفظ 13/05/2012  
 

0748741
7 

:الوحدات   
 

Type9 المنشأ:  
 

79850 

Page 225 of 229 
 

      اناود اناد نسن> 

      النت اناود شٌبه الناد> 

      ثءكور شاس الدٌن لار> 

      اناد ادبولً صءلح> 

      للً لبود لرب> 

      للً لبدال ءدر السودانً> 

      ادرٌس لبدالعيٌم سلٌاءن> 

      فٌكتور رودرٌجٌس روسءلدز> 

      اناد للً انًٌ الدٌن لبٌد> 

      دونءلد جورج كورٌءن برام ب > 

      زهرا  لبدالانسن االاٌر> 

      طرودي صءبر لزام> 

      فواز اناد اساءلٌ > 

      ر الدٌن اناد ال رنةنص> 

      لبدالرنان اناد الراءن> 

      سلاءن لبود اورٌءن> 

      لءد  فوزي ساعءن> 

      رانٌء لبٌب السٌد لالم> 

      لبدالنكم لبدالؽنً النوٌهً> 

      فؤاد الصءوي لبدهللا> 

      لال  جءد برلً> 

      لبدالؽنً زٌدان زٌدان> 
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      لز الدٌن للً لز الدٌن> 

      بءسم اوسى الدهنً> 

      فؤاد اناد طبءخ> 

      فهد لبداللطٌؾ الضوٌنً >

      ابو النسن لبدالؽنً اناد> 

      اسعود اناود ٌوسؾ> 

      اناد اوسى دٌءب> 

      اناد اصطنى الجدي> 

      زازم اناد ؼءنم> 

      لبدالكرٌم نسٌن ناد> 

      لٌسى اطر دواس الاطٌري> 

      

      (بند الراتب الا طوع)الاوينون ؼٌر الكوٌتٌٌن 

      

      دٌنٌء  ار نولسكو> 

      نقطب الدٌن نسن نيءم الدٌ> 

      اقبء  اناد شرٌؾ> 

      اناد اسلم اناد شرٌؾ> 

      اناد لءرؾ ؼالم اناد> 

      اشوك كواءر برابهو داٌء > 

      هءرون لبدهللا بءشء> 

      اناد خءن بءتءن> 
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      شءدي ساٌر داوود> 

      وائ  لار اناد> 

      لبدهللا لطٌة ابءرك> 

      اٌرا صءنب بءبو> 

      اناد لبءس لز> 

      اناد ٌونس اناد> 

      اناد نذٌر للً> 

      لطٌؾ هوالدٌر األاٌن> 

      اصطنى نكٌم الدٌن> 

      اصطنى لبدالخءلق العٌسوي> 

      انجٌلٌتو تً بٌساونتً> 

      اءنولٌتو سءنتوس كءبءلونجء> 

      تءبءن كواءر اوخرجً> 

      شوكت نسٌن  كنٌ  الدٌن> 

      اناد زاهد نسٌن> 

      اناد بال  بءتوراي> 

      نسن خداداد اللهً> 

      نسٌن اعلة لسءكره> 

      سءلم لبدهللا ؼءنم> 

        انءن للًلبدو> 

      اناد شرٌؾ اناد> 

      راكءن اساٌر العوده> 
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      خلٌ  الرنان بءبوذه> 

      اناد اسال نبٌب هللا> 

      شنٌق الرنان ال اٌءه> 

      اناد ٌوسؾ بءشء> 

      اناد لطء  الرنان اٌر> 

      ا داس اناد انسءن هللا> 

      رواءنً لبدهللا جٌد> 

      روبٌرتو كوتءاورا نوالسكو> 

      

      (لاكءفآتبند ا)الاوينون ؼٌر الكوٌتٌٌن 

      

      اناد لبءس بءوي> 

      اورالً راجو سواءالراجو> 

      للم جبر صدٌق الرنان> 

      فٌلنءٌء  لار ام بً جً كوٌء> 

      لبءس اكبر دٌنءرٌر> 

      ٌنٌى اجٌد دٌوان> 

      اناد اناد الينٌري> 

      ذٌءب اناد النرٌري> 

      ام دي نير ام دي> 

      اهدي صءلح الهندا > 

      شبٌر اناد شبٌر> 
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      اناد فءض  نسٌن> 

      ناد اناد السٌدا> 

      نصٌر اناد لطءهللا> 

      سءلم بلنٌءن> 

      فءرس بشري العالوي> 

      للً لز الدٌن نهءري> 

      قدري زكرٌء نجءج> 

      لبدالخءلق لبءس الروضءن> 

      اناد ااداد النق نور االسالم> 

      اناد انٌنء للً> 

      اوندو برااب  اءثٌو جون> 

      اناد رفٌق جعنر خءن> 

      وائ  فتنً اناد> 

      


