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دي125218 10أحمد غازي محمد شوق الرش

ه ج جدوع الشمري225581 14أسماء ضا عط

ر جهز راشد العتي 322157 8أفنان نور شا

ب را العيوس419895 6ابرار ع حب

د الشمري525132 6احمد ساير ساحب فالح ع

د ع جوهر شهاب622876 ا اء محمود  6ا

16العنود نا منصور حمد طا الهاجرى719572

ان مهنا الفض 825635 8ايناس فهد فرحان غض

ش فهد العتي 925931 6تر فالح صقر ج

13تر نواف منور عا محمد العاز1020878

ش1124257 ش محمد الدرو م درو 16حس ابراه

ي1225466 4حس سعد محمد سعد حسن الدو

دالهادى الهاجرى1324169 د ع داح ع 7راشد 

ف الشمرى1424048 د طعمه غزاى نص 4سالم ع

6سعد مسعود مسفر راشد العج1515907

8سعد مسعود مسفر راشد العج1622074

دالمحسن العتي 1722967 20سلطان محسن مهنا ع

مان خالد سعود العمران1826511 6سل

اب عوض حس الحسي 1922549 8صالح معا ذ

ف سلطان العج 2025618 د حمادە فهد ها 8ع

دى2118442 مان الرش د سعد عوض سل 15ع

خش شاداد2218106 دالقادر خدا  د ع 10ع

4ع حمد مرزوق ثامر صغ الفض2319064

3ع زد جمال حس غلوم2423367

حا 2522532 اب جقيثم عقاب الد 11عهد سعود ذ

د حجاب الهاجرى2618210 ضه حمد خالد رش 10ع

دى2719369 ب الرش دە ما جاعد غا 10ع

اقر2820841 ان  4ع فاضل شع

دي2919515 10فاطمه محمد سعدان مسعود الرش

ب كرم3017024 ب غلوم محمد غ 4محمد حب

د حمزە التناك3125479 8محمد ع

اط3225885 ب الخ م مراد حب 8م

دي الشمري3314593 م ناظم ثامر الهن 12م

7مساعد احمد محمد رمضان رجب حس 3422023

ى3525653 ل الع 6معا حمود نزال عق

ش3624409 6مالك فهد بندر جف الدو

إعالن

تعلن الهيئة العامة لشئون القّصر عن وجود مستحقات مالية تخص السادة التالية أسماؤهم 
ممن زالت صفة الهيئة عنهم، وانتهت عالقتها بهم.وعليه يرجى مراجعة الهيئة إلستالم 

المستحقات وفي حالة عدم الحضور سيتم التصرف فيها وفقاً للقانون.

لغون سن الرشد لغوا/س جميع الق الذين  ر    تق

فعال
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د محمد مشوط العدوا 3725933 3منال مطلق ع

د دغش محمد الجداوى3825494 16مناير سالم ع

حا 3915154 ف  محمد الد 6مناير سلمان جلوى ض

ە محمد فالح مجالد العاز4024064 3من

ض 4118217 ارك الرم ارك نا م 2نا م

ى4215091 اح محسن عفاش روق الع 3نجد ص

جه4323363 ل ال د هل 6نورە عوض سعد سع

ي4424392 10نورە مشعل نهار خ المط

د نجم4516300 ج ع ف ف در ضا 12هزاع 

داح الهاجري4624973 ارك حسن فاهد  13وضحه م

ي4724718 د المط د فه 8وفاء سعد سمران شد
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