
 

 هـ30/05/1439المترقين في المحضر األول بتاريخ الموظفين بيان بأسماء 

 المرتبة المرقى لها االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 10 مبارك سعيد فالح الخذامي  1

 10 حسين عائض عبده السعدي  2

 10 سعد ثابت محمد الشهراني  3

 10 سعد زيد ابراهيم الهزاني  4

 10 محمد عائض عبد هللا القحطاني  5

 9 عبدهللا محمد احمد ال حمود  6

 9 عامر علي عامر عسيري  7

 9 تركي محمد سعيد الصعاق  8

 9 احمد علي  حسن آل معدي عسيري  9

 9 عبدالحكيم  علي  سعد الغرابي  10

 9 علي محمد قشيم القحطاني  11

 9 الحفظيمحمود علي عبد القادر   12

 9 عبد الرحمن عبد هللا محمد الغامدي  13

 9 مذكر زامل عبد هللا الشهراني  14

 9 محمد ابراهيم علي الضامري  15

 8 محمد  علي  سعد  القحطاني  16

 8 وليد  عبدهللا  سعيد  السيد  17

 8 احمد عبد العزيز محمد  آل مشاري  18

 8 عبدهللا أحمد عقيل القشعاني  19

 8 ناصر محمد احمد عسيري  20

 8 إسماعيل محمد مفرح  القحطاني  21

 8 حسين  علي مشبب آل منيه  22

 8 يوسف عبد هللا يوسف عسيري  23

 8 محمد هاشم حسن القدسي  24

 8 حسن أحمد  حسن السعيدي  25

 7 زايد محمد علي عسيري  26

 7 مشبب سعيد مشبب آل سرار القحطاني  27

 7 عادل محمد عبدهللا  ال عبدهللا  28

 7 الشهريخالد علي محمد   29

 7 علي سعد سعد مسفر  القحطاني  30

 7 احمد محمد احمد عواجي  31

 7 محمد علي  محمد القاضي  32

 7 ماجد علي احمد العسيري  33

 7 محمد عبده صغير عسيري  34

 7 معدي محمد  طالع  عسيري  35

 7 علي حسن جابر المالكي  36

 7 معتق سعيد حسين هطال القحطاني  37

 7 عسيريعادل محمد فائع ال فائع   38

 7 عامر علي احمد آل معرج  39

 7 عادل ظافر أحمد  آل مرعي  40

 7 أحمد  يحيى  أحمد  االلمعي  41

 7 احمد محمد عبد هللا  البريدي  42

 7 رافع محمد عبد هللا الشهري  43

 7 سعد سعيد محمد القحطاني  44

 7 عبدهللا علي عبدهللا الشريف  45

 7 شعبان سعيد سالم االحمري  46

 7 المظلميحسن محمد محمد   47

 7 الحسن عبدهللا احمد ال سلطان  48

 7 عبدالرحمن سليمان محمد العصبي  49

 7 بندر سالم  جبران الخالدي المالكي  50

 7 خالد ناصر محمد آل قماش  51
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 7 علي عبدالهادي علي آل سحمان  52

 7 يحي يعن هللا محمد العويدي  53

 7 عبداللطيف محمد سعد ابوحماد  54

 7 مفرح محمد جابر الحامدي  55

 7 عبدهللا محمد عبدهللا فهاد  56

 7 ابراهيم  احمد محمد عسيري  57

 7 علي عبدهللا محمد آل مفرح  58

 7 رياض  يحيى  محمد آل مزهر  59

 6 طارق محمد الحسين الزمزمي  60

 6 ناصر محمد متعب الشهراني  61

 6 فهد محمد علي  دايل  62

 6 جلوي  سعيد  سالم القحطاني  63

 6 عسيريعبد العزيز ابراهيم يحي   64

 6 سعيد علي سعد آل عائض عسيري  65

 6 أحمد عائض محمد عسيري  66

 6 عمر حسين حسن  القدسي  67

 6 تركي  عبدهللا  علي  عجيم  68

 6 عبدالكريم بن علي محمد الشهراني  69

 6 الشهرانيسعد علي  عبدهللا   70

 6 أحمد محمد سعد شغاث  71

 6 ماجد علي محمد ال سعد  72

 6 الشهرانيعلي  محمد عبدالرحمن   73

 6 محمد سعد ناصر الشهراني  74

 6 تركي ناصر أحمد  الشهراني  75

 6 راضي  عائض عبدهللا آل عبدهللا  76

 6 عبدهللا  علي سعيد عبدهللا سعيد  77

 6 موسى حسن احمد عسيري  78

 6 ابراهيم حمود ناصر النعمي  79

 6 طارق حسن محمد خنفور  80

 6 علي  حسن علي ابو شريفه عسيري  81

 6 محمد زايد عسيري فايع  82

 6 محمد حبشي احمد عسيري  83

 6 حسن ابراهيم زاهر العسيري  84

 6 إبراهيم محمد علي  ال مية  85

 5 أحمد حسن علي  آل زايد عسيري  86

 5 يحيى رشيد يحيى آل فرحان  87

 5 منصور  محمد  سعيد  األسمري  88

 5 محمد عوض علي  الشهري  89

 5 باسم  ناصر سعيد  الشهراني  90

 5 حسن عبدهللا عسيرياحمد   91

 5 عبدالرحمن  حسن أحمد آل عبدالهادي  92

 5 صالح محمد احمد عسيري  93

 5 سعد عبدهللا  مفرح  األحمري  94

 5 يحيى منصور يحيى القحطاني  95

 5 الشهرانيماجد أحمد  محمد    96

 5 علي بن سعيد محمد القحطاني  97

 5 علي احمد  علي  فائع  98

 5 فيصل  محمد علي  الشهراني  99

 5 عدي محمد عبدهللا  الحفظي  100

 5 متعب عبدالرحمن محمد الشهري  101

 5 سعيد سعد سعيد آل حميد الشهراني  102

 5 احمد  محمد  احمد  مزهر  103

 5 يحيى محمد يحيى آل هندي الشهراني  104

 5 عايض يحيى حسين عايض ال مسعدي  105

 5 حيدر  علي حسن ابو طالب  106
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 5 احمد عمر  حسن آل دريبي  107

 5 مفرح ال حرقان احمد فايع  108

 5 زايد سعد محمد ال راعي العسيري  109

 5 حسن ناصر علي عسيري  110

 5 عبدهللا علي عبدهللا الشهري  111

 5 صالح  محمد  حسن  ال مشافي  112

 5 ابراهيم  محمد  الحق الشهراني  113

 5 علي احمد عيسى المازني  114

 5 احمد عائض يحي عسيري  115

 5 محمد علي عبده عسيري  116

 4 محمد مانع علي عبدهللا   117

 4 حسن يحي حسن الخالدي المالكي  118

 4 طالل  حسن عبدهللا  ال رحالن  119

 4 عبدهللا  عبدالرحمن أحمد آل ملحه  القيسي  120

 3 إبراهيم علي عامر السليمي  121

 3 يحيى محمد حسن زيداني غزواني  122

 3 علي   حسين   جابر  هروبي  123

 3 حسين حسن فارس آل فارس  124

 3 مصعد محمد طالع موسى آل  125

 3 علي محمد جابر عسيري  126

 3 محمد يحي ابراهيم عسيري  127

 3 سعيد محمد عبالرحمن الناصري  128

 3 جابر علي جابر العبدلي  129

 2 خالد  سعيد علي ال مورق  130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هـ30/05/1439في المحضر األول بتاريخ  المترقيات الموظفاتبيان بأسماء 

 المرتبة المرقى لها االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 9 شاهره عبدهللا علي مانع العسيري  1

 9 شايخه ظافر علي الشهري  2
 9 منى  علي  سعيد ال خزيم  3

 8 عائشة علي محمد آل سعود القحطاني  4
 8 راعية موسى مبروك السلمي  5
 8 ابراهيم عيسى عسيري وفاء  6
 8 هدى يحي محمد ال حمحوم  7
 8 سعاد سفر سعيد الشهراني  8
 8 نوال عبد العزيز عبد هللا  الشهراني  9

 8 حليمه محمد علي عسيري  10
 8 وفاء   علي   حنش  الشهري  11

 8 فاطمه سعد حسين القحطاني  12

 8 مها مفلح سالم القحطاني  13

 8 فاطمة  عوض  سعيد حسن ال سعدين  14

 8 نورة مشبب رمان العسيري  15

 7 نالة أحمد محمد  جابر القاعدي عسيري  16

 7 زهراء محمد  محمد  هادي السحيمي  17

 7 شريفة مرعي احمد الزيداني  18
 7 فاطمه يحي  أحمد األلمعي  19

 7 فاطمة عبدالرحمن محمد األسمري  20
 7 علوه  يحيى  سعيد النجيمي  21

 7 حليمة  ناصر  محمد  ال مجثل  22
 7 خديجة خماش حسن ال نحلة  23

 7 منيرة يحيى محمد التوم  24

 7 سارة  عبدهللا  أحمد علي آل مشافي  25
 7 سالمة عايض جليد القحطاني  26

 7 وفاء سعيد علي الشهراني  27
 6 تهاني  مهدي حسين القحطاني  28
 6 نورة مبارك محمد القحطاني  29
 6 سارة  جمال مصطفى الخناني  30
 6 عائشه احمد  علي  عسيري  31
 6 عائشه أحمد مريع عسيري  32
 6 نسيله مفرح محمد األسمري  33
 6 عائشة سعيد عبود القحطاني  34

 6 ابتسام مسعود محمد ال الغوازي  35
 6 سعدية علي محمد بطي  36
 6 فاطمة محمد سعيد ال مداوي  37

 6 جميله عبدهللا ابراهيم  عسيري  38
 6 ايمان  عبدالحكيم  سالم  القحطاني  39

 5 عبد الوهاب عسيريشريفة  متعب    40
 5 عائشة عابد ظافر الشهري  41
 5 رقيه سعيد علي  آل أبو حمساء  42

 5 نوره احمد صعب عسيري  43
 5 ناله محمد علي  حلنقي  44
 5 هيام  يحيى  عبده  عسيري  45
 5 شمعه احمد عبدالرحمن عسيري  46
 5 فوزيه سعيد عوضه عسيري  47
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 5 عبير طالع حسين القحطاني  48

 5 القحطانيمها  صالح هادي   49

 


