
 المترقين من المرتبة العاشرة فما دون أسماء

 عليها اإلسم م
ى

 الوظيفة المرق

1   
 10 سالم مشبب صالح القحطان 

ي 2  10 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن عسير

ي 3  عوضه بن عل  العسير
 10 من 

 10 عل  موىس محمد األحمري 4

 10 ريم يوسف عبدالرحمن االسمري 5

6   
 10 سعد عوض محمد القحطان 

 10 عل  محمد عبدهللا مثيب 7

 عل  سعيد آل خزيم 8
 10 من 

 10 ريسه مانع سعيد العمري 9

10   
 10 هند مقيت عبدهللا الشهران 

 10 عبدهللا سعيد عل  االحمري 11

12   
 10 فاطمه مطر محمد القرن 

 09 عبدالهادي يعن هللا عبدهللا أل فائق 13

 09 بدر ابن عبدهللا ابن سيف ال مسعود 14

ي 15  09 خالد سعيد محمد عسير

 09 فايز بن سعيد بن عل  آل شليل 16

 09 عل  احمد عل  الشهري 17

 09 فهد عبدهللا سعيد االحمري 18

ي 19  09 حليمه محمد عل  عسير

 09 وفاء عل  حنش الشهري 20

21   
 09 صالحه مسفر بن مفرح القحطان 

 09 محمد عيد عبدهللا االسمري 22

23   
 09 عل  حسن عل  الشهران 

 09 عل  محمد احمد ال زقاف 24

 09 خالد محمد سعيد عالي 25

26   
 09 فاطمه سعد حسير  القحطان 

ي 27  09 عبدهللا احمد عل  عسير

 09 بدريه احمد عامر الغنم   28

 09 عبدالرحمن ابن هادي ابن يعن هللا آل ثابت 29

ي 30  09 عايض بن عبدالرحمن بن محمد عسير

 09 عبدالخالق احمد عبدهللا الشهري 31

 09 سعيد محمد سعد بن عيس   32

33   
 09 عزيزه سعيد عايض القحطان 

34   
 09 فاطمه احمد صالح الشهران 

 09 محمد مفرح شايع التليدي 35

ي 36  09 احمد عل  سعيد عسير

 09 سعيد بن عبدهللا بن احمد العمري 37



 09 اسماء جازع محمد الشهري 38

39   
 08 محمد عائض بن محمد القحطان 

 08 عل  محمد عل  الوادع   40

ي 41  08 عبدهللا عل  احمد عسير

42   
 08 خلود عبدهللا بن عيس الرنين 

ي 43  08 ماجد عل  احمد العسير

44   
 08 معتق سعيد حسير  القحطان 

 08 احمد بن حسن بن عل  حرن    45

 08 رياض عل  بن محمد الصعب 46

 08 يارس عبدهللا محمد االحمري 47

48   
 08 عبدهللا ابن احمد ابن منصور القحطان 

 08 عوض سعيد بن عوضه آل ظاهر 49

 08 عامر بن عل  بن احمد آل معرج 50

ي 51  08 محمد جابر امحمد عسير

 08 فاطمه احمد محمد نعنوه 52

 08 ايمان عبدهللا بن عل  العمري 53

ي 54  08 سلطان محمد سلطان العسير

55   
 08 محمد عوض بن حسن القحطان 

 08 فاطمه عبدالرحمن محمد االسمري 56

 08 فائز عبدهللا محمد الشهري 57

 08 محمد بن عبدهللا بن سعيد آل محمد 58

59   
 08 سيف محمد عل  الزهران 

 08 بدر يح  عبدهللا االسمري 60

 08 رنا ابراهيم يح  السعيدي 61

62   
 08 صالحه عل  سالم القحطان 

63   
 08 ترك  عبدهللا مبارك الشهران 

 08 فاطمه عل  سعيد ال زيدان 64

 08 فاطمه عل  شائع المزارقه 65

ي 66  08 حليمه محمد عل  عسير

 08 عبدالرحمن يح  عل  آل علوان 67

ي 68  08 حسن سعيد محمد عسير

ي 69  08 مفرح محمد جابر عسير

 08 حسير  حسن مهدي العرجان 70

71   
 08 رجاء سعيد بن عايض الشهران 

 08 عبدالعزيز احمد سعيد ال محنر  72

 08 أمل عبدهللا محمد االحمري 73

74   
 08 مشبب محمد منصور القحطان 

ي 75  08 حليمه عايض محمد عسير

 08 يح  يعن هللا محمد العويدي 76



77   
 07 سلطان احمد سليمان الفيف 

78   
 07 عبدهللا محمد احمد الشهران 

79   
 07 عائشه حسن غفير القرن 

 07 سلطان عثمان عل  االسمري 80

 07 عل  ابراهيم عل  فائع 81

 07 عبدهللا محمد بن فرحان آل عبود 82

 07 جميله سفر سعيد ال سفر 83

 07 داليا عبدالرحمن نارص االسمري 84

85   
 07 نارص بن نوار بن فالح الشهران 

 07 عواض محمد عواض الصائغ 86

 07 عبدهللا عبداللطيف بن محمد الزميل   87

88   
 07 خالد سعيد عل  الشهران 

89   
 07 مشبب بن عوض بن مشبب القحطان 

90   
 07 مسفره هادي بن عل  القحطان 

ي 91  07 عبدهللا سعد عبدالرحمن عسير

92   
 07 عائض ابن محمد ابن هادي القحطان 

93   
 07 ساره سعد ثابت القحطان 

94   
 07 صبا مساعد بن حمود العليان 

95   
 07 خالد عوضه مرزن الشهران 

96   
 07 عبداالله أحمد بن حسير  القحطان 

ي 97 يفه يح  محمد عسير  07 رسر

 07 عبدهللا محمد عل  آل حويس 98

 07 فاطمه عائض محمد آل يح   99

 07 مشبب خلوفه بن محمد االحمري 100

ي 101  07 احمد عائض محمد عسير

 07 ترك  عبدهللا مح  العلكم   102

  عائض عبدهللا آل عبدهللا 103
 07 راض 

104   
 07 هند عل  محمد القحطان 

105   
 07 اسيا مشبب عل  القحطان 

ي 106  07 عبدهللا محمد عل  عسير

ي 107  07 علوه عل  يح  عسير

 07 بدريه محمد نارص االحمري 108

109   
 07 احمد نارص بن حسير  القحطان 

 07 نعيمه محمد سلطان آل عطيف 110

ي 111  07 هناء عايض عل  عسير

 07 اسماء عبدهللا ظافر العمري 112

 07 فضه سلمان محمد الوادع   113

114   
 07 نجوى سويلم سعيد القحطان 

115   
 07 سناء منصور نارص القاض 



 07 مها يح  حسن آل هماس 116

ي 117  07 نوف سلطان حسير  عسير

118   
 07 خلود محمد بن عبدهللا القحطان 

119   
 07 سعيد مشبب سعد القحطان 

 07 عادل عل  محمد آل فايع 120

 07 خديجه احمد عل طليعه 121

ي 122 يفه محمد فائع عسير  07 رسر

 07 مراد سعيد عل  الشهري 123

124   
 07 احمد عايض عل  الشقيف 

ي 125  07 شمعه احمد عل  عسير

126   
 07 خلود نارص مشهور القحطان 

 07 عبدالعزيز يح  بن عبدالرحمن ال حموض 127

128   
يه عل  درع القحطان   07 خير

 07 محمد أحمد عبدهللا الرصوم   129

ي 130  07 خديجه محمد احمد عسير

131   
 07 مها محمد عيس الشهران 

ي 132  07 عامر مفرح عل  العسير

ي 133 يه حسير  فرج عسير  07 خير

ي 134  07 محمد احمد محمد عسير

135   
 07 محمد سعيد بن فالح الشهران 

136   
 07 فوزيه مفرح احمد العضاض 

137   
 07 محمد راشد مسفر القحطان 

138   
 07 احمد سعيد بن عل  الشهران 

139   
 07 هضبان عبدهللا حسير  الحارن 

140   
 07 ثابت سعيد عري    ج الشهران 

ي 141  07 محمد بن عل  بن محمد عسير

142   
 06 محمد عامر محمد الجون 

143   
 06 حسن محمد جابر غزوان 

 06 عبدهللا بن احمد بن عل  ذيبان 144

ي 145  06 عبدهللا محمد محمد عسير

 06 فاطمه عائض سعد العمري 146

 06 عل  مدشل بن عل  ال الحارث 147

 06 عائشه عابد ظافر الشهري 148

149   
 06 حسناء جلعد بن عايض القحطان 

ي 150  06 محمد عل  حسن العسير

ي 151  06 عل  مرع بن سعيد العسير

152   
 06 حنان منصور معيض القحطان 

153   
 06 عبير صالح بن محمد القحطان 

 06 عبدهللا محمد أحمد االحمري 154



 06 فاطمه عوضه عبدهللا االحمري 155

156   
ه سالم بن سعيد الشهران   06 سمير

ي 157  06 يح  عل  أحمد العسير

158   
 05 جوري سعيد مبجر القحطان 

 05 وعد حسن محمد محمد 159

 05 احالم أحمد صالح آل صالح 160

 05 سلطان محمد احمد الشهري 161

 05 قاسم احمد قاسم احمدي 162

 05 عل  محمد هيازع آل بوحه 163

 05 عبدالرحمن عل  عيس قذيل   164

ي 165  05 خالد أحمد مفرح عسير

166   
ان محمد القحطان   05 من  جي 

167   
 05 صالح بن محمد بن صالح قحطان 

 05 من  سعد محمد ابوجافله 168

ي 169  05 أمجد حسن محمد عسير

 05 مشاعل عل  سعد الشهري 170

171   
 05 سعيد سعد بن عبدهللا الشهران 

 05 سعيد بن نارص بن موىس آل مزهر 172

173   
 05 عل  خلوفه زاهر القرن 

174   
 05 ماجد عبدهللا مشبب الشهران 

ي 175  05 محمد ابراهيم عل  العسير

 05 عبدهللا سليمان كندش الصيعري 176

 05 سعيد محمد عبدالرحمن النارصي 177

 05 طالل حسن عبدهللا آل رحالن 178

179   
 05 سعيد عيس سعيد القحطان 

 05 حسن يح  بن جابر آل بكري 180

ي 181  05 ابراهيم بن عل  بن عامر عسير

182   
 05 فهد محمد عل  الساكن 

 05 سعيد عبدهللا محمد االسمري 183

ي 184  05 عبدهللا احمد يح  عسير

 05 حسن مرع  حسن الربع   185

186   
 05 بدريه محمد بن عل  القحطان 

ي 187  04 نسيله حسن محمد العسير

 04 هناء احمد عوض دهدوه 188

ي 189  04 احمد بن محمد بن احمد العسير

 04 سعيد يح  محمد العريدي 190

 04 بدريه زايد عبدهللا الشهري 191

192   
 04 الحسن بن سعيد بن فيصل الشهران 

 04 محمد عل  غرامه األسمري 193



 04 صالح سعد رفعان الرسيع   194

ي 195  04 محمد سعيد سعد عسير

196   
 03 ساره سالم عل  القحطان 

ي 197  03 شمعه عبدهللا ابراهيم عسير

ي 198  03 يوسف ابن مشبب ابن عبدهللا العسير
 


