
 ھـ30/8/1440حتى تاریخ المستخدمین  الئحةعلى أسماء المستحقین للترقیة 

 المرتبة االسم م
 32 ناصر  علي  محمد  الھاللي  1
 32 عبدهللا أحمد  عبدهللا الحاتمي  2
 32 عبدهللا علي محمد ال شرایف  3
 32 فھد محمد شوعي محنشي  4
 32 یحي  عیسى  جابر  الشھراني   5
 32 موسى عائض جابر  الشھراني   6
 32 فیصل علي  محمد  ال الفقیھ  7
 32 إبراھیم عبدهللا أحمد  ال الغبشة  8
 32 زائد محمد زائد عسیري  9
 32 احمد محمد حسن عسیري  10
 32 منیره  سعید  محمد ال عبدان  11
 32 زیفھ سعید مفرح القحطاني  12
 32 سالمھ علي یحى عسیري  13
 32 حنان بشیر  علي القحطاني   14
 32 فاطمة فرحان الحق عسیري  15
 32 الحقھ  علي  یحي  عسیري  16
 32 زھراء  علي الجق عسیري  17
 32 إیمان ناصر جابر عسیري  18
 32 رابعة محمد أحمد عسیري  19
 32 صالحة علي محمد عسیري  20
 32 زائده عائض جابر عسیري  21
 32 حلیمھ مسعود علي عسیري  22
 32 علي الشھراني صالحھ عوض  23
 32 فاطمة محمد مشبب القحطاني  24
 31 جمعة ناصر مفرح آل سعدي  25
 31 ھدبا حیان فاھد القحطاني  26
 31 شاره یحي عایض عسیري  27
 31 عائشھ  سعید علي القصیر  28
 31 علوه عبدهللا  یحیى  محمد   29
 31 نورة  عبده  علي معدي  آل عقیل   30
 31 غدنا سعد ظافر الشھراني   31
 31 صالحھ علي یحى عسیري  32
 31 حلیمھ حسن جابر عسیري  33
 31 عرفھ  حسن  علي  االسمري  34
 31 ھادي علي ھادي حكمي  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ھـ30/8/1440حتى تاریخ بند األجور الئحة على أسماء المستحقین للترقیة 

 المرتبة االسم م
 ج جابر  علي  عامر السلیمي عسیري  1
 ج حسن سلیمان یحي  أحمدي  2
 ج ھادي عسكر مفرح ال مقرح  3
 ج نسیلھ جابر محمد عسیري  4
 ج عامر احمد عامر الثوابي  5
 ب حاتم مریع علي دخیل هللا  6
 ب عبدهللا  أحمد  ھادي  عسیري  7
 ب جنة حسن عبده ھادي مخشوش  8
 ب حامد عبدهللا ظافر الشھراني  9
 أ محمد أمجیاب أحمد الشھراني  10
	


