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تتراوح بني 200 و1500 دينار حسب الدرجة الوظيفية

»السكنية«: منح األعمال املمتازة لـ 1232 موظفاً وموظفة
أصدر مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتكليف م.عبداهلل النومس قرارا 
إداريا مبنح 1232 موظفا وموظفة في املؤسسة 
مكافأة األعمال املمتازة عن عام 2013 واملستحقة 
لهم حس����ب الدرج����ة الوظيفية لكل موظف 

مستحق.
تت����راوح املكافأة ب����ن 200 و1500 د.ك 
حسب الدرجة الوظيفية ممن تنطبق عليهم 
االشتراطات الرئيسية للحصول على األعمال 

املمتازة.
علما أنها ستودع في حسابات املوظفن 
املستحقن خالل األيام القليلة املقبلة التي بلغ 

إجماليها 745.650 دينارا.
وجاء في نص القرار ما يلي:

م����ادة أولى: مين����ح كل م����ن املوظفن 
املذكورين بالكشوف املرفقة مكافأة األعمال 
املمتازة املستحقة لهم حسب الفئة املوضحة 

قرين اسم كل منهم.
مادة ثانية: يس����ري مفعول هذا القرار 

اعتبارا من تاريخ 2014/3/31.

المكافأة السنوية لعام 2013
كشف الحاصلين على مكافأة األعمال الممتازة

عزالدين عبداهلل السعيد   ٭
محمد احمد محمد عوض الكرمي   ٭

جاسم محمد ابراهيم محمد اخلليفي   ٭
رباب عبداهلل محمد حسن أحمد   ٭

محمد سالم أحمد الكنيمش   ٭
محمد خيري محمد محمود مجاهد   ٭

أحمد غامن صالح مال اهلل   ٭
عاهد عبداهلل علي حسن الناصر   ٭
خلف مبارك ناصر مبارك املنديل   ٭

عبدالرحم����ن علي عبدالرحمن راش����د   ٭
النجدي 

يوسف عبداهلل سعيد بن عيد املطيري   ٭
خلف عبداهلل ابورميه املطيري   ٭
بدر احمد خالد فارس الوقيان   ٭
عبداهلل صالح احمد الثويني   ٭

فواد حسن محمد يوسف مال اهلل   ٭
امام عبداملاجد محمود محمد   ٭

بدر محمد علي بوهندي العلي   ٭
ابراهيم علي حسن سالمة القناعي   ٭

محمد عبداهلل صنيدح سالم   ٭
وليد فاضل جاسم العبيد   ٭

علي عبدالوهاب عبدالعزيز العصفور   ٭
انور عبداحملسن حمد العتيقي   ٭

غادة حسن محمد بورحمة   ٭
عدنان محمد عيسى محمد الصفران   ٭

محمد حسن براك العنزي   ٭
سعدي زيد متعب اجلباري   ٭

يوسف عبداهلل حسن الكندري   ٭
احمد عبداهلل مبخوت زمانان   ٭

فاضل حسن جمعة جمال   ٭
احمد عبدالرحمن سيد احمد العقيل   ٭

خالد احمد محمد عبداملعطي   ٭
احمد محمد مرزوق هداب العازمي   ٭

مرزوق راشد هالل العازمي   ٭
بندر صحن حمدان امليع   ٭

تهاني مضحي حزام العازمي   ٭
مبارك عايد مبارك العازمي   ٭

اسيا محمد حاجيه بهمن   ٭
هادي محمد عبدالهادي فهيد الشالحي   ٭

منى قويضي غنيم قويضي العازمي   ٭
اسماعيل عبدالهادي اسماعيل فرج   ٭

هيثم رافت صدقي النمر   ٭
مشعل عبدالعزيز عبداهلل الروضان   ٭

سيد عبداحلميد عبداحلفيظ الهنداوي   ٭
حسام مالك عبداملبدي احمد   ٭

احمد عبداحلميد السيد محمود   ٭
رأفت محمد عبداحلميد علي   ٭

كرمي عادل احمد احمد شهاوي القاضي   ٭
خليل احمد محمد الكندري   ٭

عبدالعزيز عبداهلل سعد الرشيد   ٭
حمد محمد جاسم احمد املهنا   ٭

عبداللطيف بشير صلبوخ فرج   ٭
حسن محمد علي حاجيه دشتي   ٭

محمد جاسم محمد البعنون   ٭
خالد فهد عبدالرحمن بديوي البديوي   ٭
محمد مبارك ضويحي مجبل اجلبيري   ٭

محمود عبداحلسن حسن الرشيد   ٭
عب����داهلل س����بهان محم����د عب����داهلل   ٭

الديحاني 
طال����ب محم����د ابراهي����م عبداللطي����ف   ٭

احلوطي 
عباس حسن عباس غلوم شرف   ٭

عمر حسن ابل حسن رضائي   ٭
عبداهلل محمد حمدان الهديب   ٭

فالح نعير فالح محمد الهاجري   ٭
علي عشوي راضي العنزي   ٭

تيسير عبداالمير حسن الفيلي   ٭
محمد طالب محمد عبداهلل جمال   ٭
عادل جواد حيدر عبداهلل الرشيد   ٭

عبدالرزاق محمد جعفر حيدر ال رشيد   ٭
عبداللطيف سعد محمد سعد املنيفي   ٭

جاسم محمد علي احمد القبندي   ٭
علي حسن عباس حسن   ٭

حبيب درويش علي سفر قاسم   ٭
عبداللطيف محمد علي محمد الكندري   ٭

حميد عبدالعزيز سالم محمد السالم   ٭
ممدوح شفاقه مجول داله العنزي   ٭

سليمان عبدالرزاق سليمان السجاري   ٭
حبيب محمد حاجي طاهر علي   ٭

جاسم محمد قمبر غلوم   ٭
محمد غازي محمد املشيعلي احلربي   ٭

عبداللطيف محمد مجرن البنوان   ٭
خليف����ه ابراهي����م محم����د عبدالرحمن   ٭

الضبيبي 
عبداحملسن علي عبداحملسن البناي   ٭

زياد عبدالعزيز عمر الشلفان   ٭
ابراهيم  موس����ى احم����د عبدالرحم����ن   ٭

االنصاري 
رائد محمود خطار عوض   ٭

عبداهلل ناصر سالم صالح الداهش   ٭
غنيمة محمد سالم جمعة السعد   ٭

عبدالعزيز احمد علي حاجيه دشتي   ٭
صالح محمد حباب باتل الرشيدي   ٭

وليد حسن عبدالعزيز حسن املشري   ٭
انور عبدالعزيز خليفه محمد الشايجي   ٭

احمد حسن احمد علي فالح   ٭
فهد شريده عبداهلل شريده الشريده   ٭
هاني عبدالعزيز ناصر العبداحملسن   ٭

عدنان عبداهلل علي بن غيث   ٭
صالح يوسف احمد حجي املطوع   ٭

طارق محمد حسن بن حسن  ٭
علي حسن علي حسن العلي   ٭

حسن عبداهلل محمد حسن الكندري   ٭
بدر جاسم حسن خضير عبداهلل   ٭

طالل علي عبدالرزاق العطار   ٭
عبداهلل احمد ابراهيم غلوم حسن   ٭
محمد مرزوق عيد عامر ابوقذيله   ٭

باسل بدر عبدالعزيز العثمان   ٭
غالي سالم غالي عمر العازمي   ٭

ف����راس مس����اعد س����عود عبدالعزي����ز   ٭
الدارمي 

سالمة سلمان مضحي الغريب   ٭
مبارك فالح شوميي متروك العازمي   ٭
عزيزة مطلق مفرج عاصي املسيلم   ٭

هناء عبداللطيف خلف التميمي   ٭
احمد محمد عبدالرحيم محمد   ٭

عدنان ابراهيم عبدالعزيز الهاجري   ٭
عبدالرحمن محمد بطي ابوطيبان   ٭

علي عبدالسيد حيدر علي   ٭
خالد احمد غنام الرشيد   ٭

حمد حسن احمد السليمان الهالل   ٭
فهد عبداللطيف فهد عبداللطيف االمير   ٭

وائل بدر العيسى   ٭
عادل حسن علي حسن   ٭

عبدالرحمن علي عبداهلل شمس الدين   ٭
فهد عبدالرحيم عبداهلل الفودري   ٭

حسن حميد جوهر احلالق   ٭
سامي سالم اسماعيل عبداهلل الراشد   ٭

نداء سلطان بالل اخلميس   ٭
خالد شمالن احمد البحر   ٭

عدنان محمد يوسف شاهن الطراروه   ٭
محمود محمد جعفر عزام الشمري   ٭

حصة ابراهيم عيسى العربيد   ٭
ليلى حسن محمد حسن   ٭

جمال صالح ابراهيم االسماعيل   ٭
صالح كاظم عبداهلل جاسم   ٭
فوزي احمد عبداهلل العلي   ٭

احمد حسن حمود سليم العتيبي   ٭
جاسم حسن محمد ابراهيم   ٭

علي ثويني محمد ثويني امبيريج   ٭
محمد جاسم يعقوب الشامي   ٭

العبدالرحم����ن  ع����ادل احم����د محم����د   ٭
الكندري 

احمد مشعان اسود مطلق العنزي   ٭
فؤاد عبداهلل نايف ابراهيم   ٭

منى جاسم محمد املوسى الفهد   ٭
محمد سطم عواد حايف الشمري   ٭
ضاعن علي محمد مبارك الضاعن   ٭

نهاد سالم ابراهيم محمد النهام   ٭
راشد هادي دخيل فهد العنزي   ٭

عبدالرحم����ن  عبدالرحم����ن  بدري����ة   ٭
الصفران 

دخيل حسن براك محمد العنزي   ٭
حسن عبداهلل حسن باقر   ٭

نايف فايد رجا نايف الرشيدي   ٭
بدر احمد محمد املانع   ٭

محمد حسن يعقوب الشامي   ٭
صالح حمد صالح احلمد   ٭
نواف علي خليفة املسلم   ٭
شهاب احمد علي صادق   ٭

العبداهلل  ع����ارف عبدال����رزاق احم����د   ٭
القالف 

بدر ملبس ندا عايد العنزي   ٭
شكرية مختار حسن محمد علي   ٭

هنادي احمد عبداهلل احمد الشطي   ٭
زهرة جاسم سيد محمد الشماع   ٭

علي ضيدان علي مطلق الشمري   ٭
فيصل قزار موازي قيطان اجلاسم   ٭

علي مبارك علي محيه العازمي   ٭
عبدالعزيز ابراهيم جاراهلل الدغيشم   ٭

طارق هالل حسن احمد الدويخي   ٭
هاني احمد محمد ابراهيم البزاز   ٭

عبدالرحمن حسن حمود العتيبي   ٭
عبداملجي����د عبداحلمي����د عبدالك����رمي   ٭

الصفار 
جواد حسن محمد ميرزا دشتي   ٭

زهور محمد يوسف حسن الصانع   ٭
فواز بدر علي حسن الشطي   ٭

احمد محمد اسداهلل احمد الكندري   ٭
محمد حليس مجبل نايف احلربي   ٭

مساعد فالح سليمان السالم   ٭
جديع محسن جديع البصيري   ٭

طالل عذبي احمد ميال   ٭
خلدون مبارك فهد الضويحي   ٭
قبالن سالم ناصر الدوسري   ٭

فراس صالح مبارك العبيد الشمري   ٭
عبدالرحمن احم����د عبدالوهاب عبداهلل   ٭

الوهيب 
طارق علي محمد السليمان   ٭

ماج����د عبدالرس����ول احم����د موس����ى   ٭
الصحاف 

محمد خلف جعيالن الفضلي   ٭
صفاء يوسف محمد علي كلندر   ٭

حسن جاسم محمد ناصر القطان   ٭
فخرية سيد ابراهيم اسد اهلل   ٭

وفاء مضحي فهد املضحي   ٭
اسماء جاسم علي محمد علي   ٭

منى حسن احمد محمد   ٭
ناصر عبدالكرمي عبدالرحمن السعيد   ٭

ناصر عادل ابراهيم علي خريبط   ٭
ابراهيم ناصر ابراهيم اخلريف الناشي   ٭

عادل خلف مطلق الصميعي   ٭
داود سليمان داود سليمان الرقم   ٭

فهد راشد دخيل حمد العنزي  ٭
عواط����ف عبدالرس����ول حس����ن عل����ي   ٭

اخلياط
بدر فيصل حمود عبداهلل السبيعي  ٭
رمي عبداهلل عيسى عبداهلل الرويح  ٭

بدر سلمان طحيش صليفيح العازمي  ٭
رشا احمد علي حسن الطراروة  ٭

رضا جاسم عبداهلل حاجي فالحيه  ٭
نواف علي خلف مسلم احلربي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل زيد الكندري  ٭
نوف علي ابراهيم محمد اجلناحي   ٭

ابراهيم علي ابراهيم علي بوشهري   ٭
هبة محمد عبداهلل عبدالرحمن محمد   ٭
عمر محمد عبدالرحمن محمد الرويح   ٭

محمد عبداهلل عمر السرحان   ٭
احمد سعود مطرود سعود العازمي   ٭

علي عباس ربيع النومس   ٭
احمد جمال عبداخلضر عبدالرحيم   ٭
غادة محمود احمد عبداهلل املسلم   ٭

فريد عبدالرحيم فوالذ علي   ٭
أحمد حبيب عبدالواحد احمد التتان   ٭

يعقوب يوسف يعقوب البراهيم   ٭
محمد خلف سلمان الفرحان   ٭

حسن خضير شعبان قاسم بوشعبون   ٭
حمود ابراهيم صالح راشد املذن   ٭

علي عبداهلل علي بوبالل   ٭
سعد مرزوق سعد عبداهلل العجران   ٭

سعد محمد عبدالرحيم احمد العوضي   ٭
عبداهلل حسن باقر محمد الكندري   ٭

عادل أحمد حسن الكندري   ٭
محمد منصور علي حسن الصفار   ٭

علي محمد جعفر عزام الشمري   ٭
سليمان خالد فهد عبدالرحمن املذن   ٭
منصور مصلط نهر مطلق العتيبي   ٭

ثنيان احمد عبدالعزيز املذن   ٭
خالد علي محمد عبداهلل الرمضان   ٭

مهدي محمد سيد اسماعيل بهبهاني   ٭
جنم عبداهلل عبدالرسول الدريس   ٭

جمال محمد علي عبدالعزيز اخلليفي   ٭
شيخة ابراهيم محمد الفرج   ٭

نوال محمد عبداهلل علي بن غيث   ٭
عبدال����رزاق س����عود نصي����ب مب����ارك   ٭

احلنيف 
فاطمة سعيدان مطني سعد املاجدي   ٭

س����لوى يوس����ف عبدالرحم����ن احم����د   ٭
الكندري 

اسماء علي عبداهلل الدرويش النجار   ٭
كفاح مال اهلل احمد مال اهلل   ٭

نهى سالم ابراهيم محمد النهام   ٭
هناء عبداهلل ناصر شنوف الهاجري   ٭

ليلى كرم غلوم شهاب   ٭
هشام عبدالعزيز عبداللطيف العثمان   ٭

احمد عبداهلل احمد ابراهيم   ٭
يعقوب حمد راشد السداني   ٭

عبدالعزيز احمد حسن سلمان الشطي   ٭
يوسف ناصر يوسف شاهن الطراروة  ٭

كامل بدر جاسم عبداهلل اخلليفة   ٭
خالد بركة غريب فالح اجلسار   ٭

عايد علي سليمان الشرجي   ٭
مراد حبيب علي حسن اخلياط   ٭
سمير بدر فهد سليمان الطخيم   ٭

وليد خالد عبدالعزيز العمير   ٭
سعد عبدالوهاب حمد محمد الشايجي   ٭

وائل صالح محمد العتيقي   ٭
عبداللطيف غلوم قمبر قمبر   ٭

بدر مطلق راشد مرزوق الراجحي   ٭
جواد مجيد عباس حجي الكوت   ٭

سناء حسن عبداهلل محمد احلداد   ٭
فاطمة احمد ابراهيم احلسينان   ٭

س����عود عبدالعزي����ز محم����د عب����داهلل   ٭
الفيلكاوي 

ناصر بخيت ثويني فرج السعيد   ٭
فيصل صالح عسل علي الظفيري   ٭

محمد علي فرهود مانع العجمي   ٭
حس����ن عبدال����رزاق عبدالعزي����ز خلف   ٭

النجار 
عبدالك����رمي مصطف����ى احم����د مرزوق   ٭

املرزوق 
أحمد علي حسن السنن   ٭

جاسم محمد مهنا عبداحلي   ٭
عطية صالح مرزوق السعد احلبيل   ٭
عبداهلل مبارك مزعل محمد املزعل   ٭

عدن����ان عبدالرحمن عيس����ى يوس����ف   ٭
البالول 

رياض محمد جاسم احمد املهنا   ٭
مشعل حمد سليمان املشيطي   ٭

فيصل حبيب علي موسى احلداد   ٭
وليد عبدالرحمن علي صالح الطبيخ   ٭

سامي يوسف عبداهلل املهنا   ٭
شبيب سعدون حسن الهاجري   ٭

علي سالم صالح العبداهلل املسعود   ٭
فهد عبداحلميد محمد الصايغ   ٭

يوسف عبدالرحمن يوسف بوناشي   ٭
عدنان حسن احمد عبداهلل اجليران   ٭

عبداللطيف ابراهيم فريج علي الفريج   ٭
دعيج خلف حسن خلف الرامزي   ٭

عبداهلل جاسر جاسم مسعود الطواش   ٭
وليد عبداللطيف بالل الرشيد   ٭

فوزان صالح محمد الفوزان   ٭
بدر فهد فريج العلي الفريج   ٭

عيسى علي حمود صالح بويابس   ٭
عبداهلل راشد سعد مجبل الرقدان   ٭
مكية السيد محمد السيد الرفاعي   ٭

جابر عبداهلل محمد عبداهلل املال  ٭
احمد عبدالعزيز محمد حسن   ٭

خالد عبداحملسن خالد يوسف العليان   ٭
محمد بدر احمد الناصر التناك   ٭

فوزية سيد ابراهيم اسد اهلل   ٭
عادل علي محمد عبداهلل الكندري   ٭

مبارك رجعان حمود الرشيدي   ٭
حمد منديل حمد محمد الريش   ٭

خالد محمد ناصر راشد النصف   ٭
احمد جعفر عبداهلل موسى احلداد   ٭

خال����د صالح س����ليمان عبداحلس����ن   ٭
االشوك 

خالد ناصر حسن ركبان العازمي   ٭
احمد عبداهلل جابر حسن   ٭

عبداهلل سليمان عبداهلل احلميدان   ٭
خالد ناصر عبداهلل ناصر املصري   ٭

صالح بدر محمد القطان   ٭
اسماعيل الياس خدادة سفر خدادة  ٭

فه����د عبدالرحمن مح����ارب عبدالعزيز   ٭
احملارب 

فهد عوض جراد عايد الصابري   ٭
منى خلف عبدالعالي الرامزي   ٭

امل صالح اسماعيل العبيد   ٭
اشواق احمد علوان اقطامي   ٭

فؤاد ابراهيم اسماعيل دنبوه   ٭
عهود ناصر عبدالعزيز الدريويش   ٭

طالل نادر شعف العتيبي   ٭
عبداالله محمد عبدالكرمي اخلميس   ٭

مبارك طعمة مطر مطر مدعث الشمري   ٭
محمد غلوم فتح علي اشكناني   ٭

عبداهلل عبدالسيد سالم   ٭
أماني احمد يونس السيب   ٭

فاطمة محمد عبدالرضا علي القطان   ٭
حسن محمد علي اخلليفي   ٭

عبدالعزي����ز س����عود حم����دان س����عود   ٭
العبهول 

علي طعمة مطر رخيص الظاهر   ٭
فرحان علي محمد سلطان العنزي   ٭

هدى احمد يوسف كرم جرخي   ٭
فوزية محمد حاجيه محمد الكندري   ٭

رضا عبدالرسول قمبر محمد   ٭
حصة مطلق محمد كليب املطيري   ٭
حمد محمد حمد عبداهلل العجمي   ٭
سارة حمدان حمد نايف املطيري   ٭

منيرة ناشي سليمان هويان املطيري   ٭
مشعل فرج حصيني محمد العنزي   ٭

منى رجب علي رجب علي   ٭
علي صادق محمد صادق   ٭

وليد علي جمعان محمد الصقر   ٭
فريد بديوي احمد الفهد   ٭

سناء مصلح سعدون جابر العتيبي   ٭
محمد حسن سلطان عبداهلل   ٭

احمد محمد علي يوسف اخلليفي   ٭
ياسر حسن عبداحلسن محمد صفر   ٭

منذر يوسف بدر حسن االستاذ   ٭
محمد عبداحلميد ابراهيم غلوم حسن   ٭

سعد ناصر سعد العبداهلل العبيد   ٭
حسن صالح علي عبداهلل العجمي   ٭

محمد علي طبيخ فهد الطبيخ   ٭
مشعل عايض فراج دبيل العتيبي   ٭
حسن علي حسن علي عبدالكرمي   ٭
سالم عوض محمد سالم املطيري   ٭

هشام سليمان عبداهلل محمد الرشدان   ٭
احمد عباس عباس غلوم اشكناني   ٭

سعد فهيد محمد فهيد العجمي   ٭
هالل عبدالوهاب احمد هالل   ٭

محمد عباس عبدالعزيز عباس الصفار   ٭
مرزوق عبدالهادي مرزوق احمد   ٭

فيصل عبداهلل كرم كايد اسماعيل   ٭
فاضل حسن علي غلوم   ٭

عبدالرحم����ن يوس����ف ابراهي����م ناصر   ٭
احلوطي 

انور عباس جاسم حسن الرياش   ٭
طارق علي عبدالكرمي عبداهلل الفوزان   ٭

هيثم بدر سويد فرج السويد   ٭
فيصل فهد الهاب سحم املطيري   ٭

ممدوح قبيالن تركي الشمري   ٭
سارة فهد حرمل العجمي   ٭

بدر عبيد ناصر صنهات الرشيدي   ٭
عيسى حامد جاسم علي بوقمبر   ٭

جنيبة عبداحملسن حسن علي احلمر   ٭
راشد عبداهلل عبدالوهاب الفارس   ٭

شروق خالد حمد علي اخلواري   ٭
عب����داهلل عبداللطيف س����عود راش����د   ٭

الصقر 
جمال عبدالكرمي هالل اجلحيدلي   ٭

هند أحمد علي العبداللطيف اجلسار   ٭
عبدالرزاق امن عبداهلل العوضي   ٭
خالد جاسم محمد حسن ماحسن   ٭

محمد سالم خالد   ٭
يوسف سالم فهد املالك   ٭

سعيد يوسف سعيد يوسف السليم   ٭
حامد محمود عبدالرضا حسن خشاوي   ٭
محم����ود عبدالوه����اب ابراهيم اخلريف   ٭

الناشي 
محمد عبداحملسن عبدالرحمن العيد   ٭

براك عيادة فرهود مخيلف الدرعة   ٭
محمد قاسم حسن علي الرامزي   ٭

غنيمة عبداحملسن عبدالرحمن عبداهلل   ٭
العيد 

عادل عبداهلل احمد حسن الشمار   ٭
هديل جنم عبداهلل محمد حسن   ٭

خل����ود س����ليمان عبدالرحم����ن صالح   ٭
البناي 

خلود جاسم حمود ثنيان الردعان  ٭
محمد عباس حيدر حسن أحمد   ٭

سعاد خلف راكان صياح العنزي   ٭
دالل علي عبداهلل محسن اجلبري   ٭
فضيلة علي عبداهلل علي الكندري   ٭

مصطفى جاسم علي محمد علي   ٭
محمد أحمد محمد الكندري   ٭

رشا بدر ناصر إبراهيم الصوله   ٭
نواف حسن محمد عبداهلل الباذر   ٭

خلود عبدالعزيز إبراهيم حمد الريس   ٭
عذاري عبداهلل فهد فهيد العجمي   ٭

عزيزة مطلق عبدالكرمي مطلق املطيري   ٭
أنفال أحمد محمد أحمد النصار   ٭

انتصار عبدالكرمي دويك وادي الفضلي   ٭
شيخة علي محمد أبورحمة   ٭

رشا يونس إبراهيم ظاهر اإلبراهيم   ٭
تهاني جاسم عبدالرسول محمد القالف   ٭

حنان محمد جاسر محمد الصالح   ٭
وسناء يوسف محمد مبارك الضاعن   ٭

إبراهيم  ش����يماء كاظ����م عبدالوه����اب   ٭
العوض 

أبرار نوري يوسف التركيت   ٭
حنان صالح علي أحمد غريب   ٭

خالد شليل فالح مرمح العتيبي   ٭
دانة إبراهيم صالح إبراهيم الصالح   ٭

روعة سعد عبداهلل الغامن   ٭
مرمي مشاري عبداحملسن تركي املليفي   ٭

إميان يوسف شهاب محمد الشهاب   ٭
حنان عبدالوهاب أحمد زبيد   ٭

أماني عبدالوهاب حمد محمد الشايجي   ٭
هبة عبداحملسن فهد إبراهيم املطوع   ٭

مرمي خالد سالم علي ساملن   ٭
عائشة يوسف يعقوب يوسف شبكوه   ٭

عبير علي صالح ناصر السلمي   ٭
خالد جاسم عبداجلبار علي اخلشتي   ٭

مياسة خالد علي ناصر النجدي   ٭
منيرة عبداهلل فهد صالح العبداجلادر   ٭

هبة يوسف خالد عبدالعزيز املفرج   ٭
فاطمة حمزة عباس علي نقي   ٭

خالد محمد عبداهلل جمعة راشد   ٭
بسمة محمد عبداحملسن الصالح   ٭

سارة ياسن علي محمد فرس   ٭
عبدالعزيز جاسم محمد احليدر   ٭

هال فهد راشد الفهد   ٭
امل عبداهلل منصور حسن خلف   ٭

اسيل حسن جاسم بورحمة   ٭
فاطمة احمد خليفة احمد العمران   ٭
محمد بدر منصور عبداهلل احلرز   ٭
حامد محمد حسن محمد الصانع   ٭

حنان غلوم يوسف محمد العوضي   ٭
سهام عبدالعزيز صالح املجيبل   ٭

ابتهال عبداهلل حسن موسى   ٭
حنان عيسى عبداخلالق الفرج   ٭
شاهن يوسف محمود امليعان   ٭

بشار صالح عباس حسن الشراح   ٭
سارة عبداهلل احمد صالح الصرعاوي   ٭
حنان يوسف يعقوب يوسف البالول   ٭

وليد عبداهلل زيد سويد الصانع   ٭
مضحي مطر نصار ضحوي العدواني   ٭

نايف عبداهلل مبارك عيد العازمي   ٭
سعد خلف فهد جريبيع املطيري   ٭

ن����ورة حس����ن محم����د عبداحملس����ن   ٭
الفيلكاوي 

عذاري حسن نوشاد حسن محمد   ٭
طه عبداهلل احمد الذياب   ٭

عباس حسن كرم عبداهلل محمد   ٭
ضيا ثنيان حمود ثنيان الردعان   ٭
يوسف محمد علي مطر الشهاب   ٭

محمد يوسف شعبان قاسم حسن   ٭
فالح فهيد محمد فهيد العجمي   ٭

مرمي عبدالكرمي حمود القلوشي   ٭
فاطمة محمد حيدر عبداهلل الفيلكاوي   ٭

شيماء سعود هاشل الهويشل   ٭
مشاعل مطلق سند مزيد املطيري   ٭

ابتسام حمد سالم حمد السبع   ٭
سعاد جابر رداد مرزوق الفضلي   ٭

مصطفى محمد حسن امير عبداحلسن   ٭
فاطمة محيل محمد الشنبار الصالل   ٭

إسراء علي اسد حسن احمد   ٭
نورة غازي محمد صالح محمد املطر   ٭

ابراهي����م رج����ب  اس����ماعيل جمع����ة   ٭
االنصاري 

خديج����ة عيس����ى عبدالرحيم حس����ن   ٭
الصفار 

احمد عبداهلل مرزوق الغريب   ٭
فاطمة فيصل محمد علي عبدالرضا   ٭

عبداحملس����ن  ب����راك  عبداحملس����ن   ٭
الطبطبائي 

عذاري جاسم دخيل محمد الرهيف   ٭
فاطمة صالح عبداهلل الصالح اخلزي   ٭

أم����ال عبداخلال����ق س����ليمان عثم����ان   ٭
الدوسري 

محمد قاسم علوان حمادي اقطامي   ٭
دالل رمض����ان عبداللطي����ف رمض����ان   ٭

اجلابر 
سجى سعود صالح علي املجيبل   ٭

مي جاسم محمد علي   ٭
أماني مبرد نهار املطيري   ٭

سارة عبداهلل محمد احمد املطاوعة   ٭
لطيف����ة كاظ����م عبدالوه����اب إبراهي����م   ٭

العوض 
د. م امين مال حويش احملمود   ٭

محمد سند دغش ناصر السهلي   ٭
حنان محمد عباس عبداهلل محمد   ٭

رحاب حافظ حسن بوحمد  ٭
كوثر حسن احمد محمد اخلياط   ٭

احم����د فه����د عبدالرحم����ن عبداللطيف   ٭
اجلسار 

نوف راشد سلطان السالم   ٭
اسماء محمد فهاد مطلق اجلافور   ٭
العنود جاسم احمد غيث الغيث   ٭

شيماء عبداهلل ابراهيم فهد السمحان   ٭
بيداء محمد عبداهلل علي احلبيل   ٭

منى محمد عبداهلل محمد الكندري   ٭
بشار ابراهيم ناصر عبداهلل بورسلي   ٭

فاطمة علي يوسف الياسن   ٭
احمد علي حمد جبر العنزي   ٭

علي عادل يوسف محمد العبداهلل   ٭
محمد سعد محمد الطواري   ٭

محمد عبداللطيف محمد صالح الهران   ٭
فيصل رضا علي حسن مشاري   ٭

نورة خالد محمد سليمان احملسن   ٭
يوسف طارق راشد جاسم عبدالرحيم   ٭

فاطمة ابراهيم عبداهلل محمد صفر   ٭
غازي فيصل علي سالم املرجتي   ٭

علي حسن علي املياس   ٭
محمد هشام بدر يوسف نقي   ٭
حنان حسن ناصر املطيري   ٭

انوار سعود محمد سعود احلميدان   ٭
فاطمة فهد منصور اخلنفر   ٭

أحمد صالح ناصر موسى اإلبراهيم   ٭
زهراء حبيب شعبان حاجي غضنفري   ٭

أسماء مصلح سعدون جابر العتيبي   ٭
شريفة إبراهيم محمد عبداهلل السبتي   ٭

أسامة علي حسن جاسم محمد   ٭
محمد بدر أحمد العوضي   ٭

نورة يوسف رمضان عبداهلل اخلباز   ٭
فاطمة فيصل كاظم طاهر اخلياط   ٭

فاطم����ة محمود عبداحلمي����د مال جمعة   ٭
باقر 

عبدالعزيز عراك فزاع الظفيري   ٭
زمزم فاضل عبداهلل رضا حسن   ٭

عبداهلل أحمد محمد أحمد الياقوت   ٭
أيوب إبراهيم حسن محمد دشتي   ٭

منيرة عبدالقادر عمران أحمد البنوان   ٭
عبداهلل رضا عباس رضا مراد   ٭
بدور عيد أحمد حسن الشراح   ٭

فهد محمد مبارك اجلبيري   ٭
شيخة محمد جاسم محمد البعنون   ٭

علي محمد طاهر سليمان البناي   ٭
محمد علي حسن عبداخلالق النجار   ٭

بدور فيصل فهد محمد الشايع   ٭
شيماء حسن غلوم حسن دشتي   ٭

بدر حميد جبار محمد جبارة   ٭
سالم عبداهلل محمد عبداهلل القالف   ٭

ضرار فهد سعود محمد العون   ٭
رنا يوسف عبداهلل السعيد   ٭

عائشة غازي حسن أحمد السراج   ٭
مها فيصل عبداهلل ناصر الدعيجاني   ٭

قتيبة عبدالرحمن نعمان   ٭
عبداهلل حسن علي قاسم   ٭

حمود سالم حسن العازمي   ٭
خالد فهد بن سويد العجمي   ٭
ماطر مسلم حمود الظفيري   ٭

سوسن عبدالوهاب حبيب مجيد   ٭
تسنيم إبراهيم ميالد اخلالدي العنزي   ٭

وصال إبراهيم عبداهلل حمد احملمد   ٭
أحمد إياد عبدالرزاق زامل الزامل   ٭

نورية يوسف رمضان اخلباز   ٭
آالء خالد أحمد غنام الرشيد   ٭

جنالء حميد أحمد محمد الرشيد   ٭
رقية سند فرحان سعد الرومي   ٭

سارة مشاري عبداحملسن املليفي   ٭
ألطاف سعود عبدالعزيز علي بوكحيل   ٭

بدرية سليمان حمد املشيطي   ٭
فايزة فهد هادي عويض العجمي   ٭

ليلى حسن حسن أحمد   ٭
حسن علي محمد علي الكندري   ٭

إبراهي����م معت����وق  بش����اير معت����وق   ٭
العسالوي 

نورة فهد فهيد العجمي   ٭
أحمد يوسف أحمد حسن الشطي   ٭

حنان حسن عبداهلل حسن   ٭
زينب كاظم موسى علي احلداد   ٭

إبراهي����م  ن����دى محم����د عبدالرحم����ن   ٭
أبوحيمد 

فاطمة عبداهلل سعود الوهيب   ٭
محمد فهد ماجد سلطان مرزوق   ٭

منى عبداهلل جاسم الرمضان الهاجري   ٭
مش����اري خال����د عبدالرحم����ن عبداهلل   ٭

العمار 
بدر خلف أبورمية املطيري   ٭

عبداهلل خالد عبداهلل اجلمعة   ٭
سبيكة عبدالعزيز علي مبارك الشطي   ٭

عذاري إبراهيم يوسف محمد حمد   ٭
أسيل فيصل خيران إبراهيم املطيري   ٭

فاطمة عبداهلل بلور البلوشي   ٭
ش����يماء يوس����ف أحم����د عبدالرحي����م   ٭

الشاعر 
أحمد عبداهلل جنم عبداهلل الراشد   ٭

جاسم أحمد عبداهلل األمير   ٭
لطيفة أحمد عيسى عبداللطيف السليم   ٭

عمر محمد عبداهلل أحمد عبداهلل   ٭
حصة مشعل مبارك الديهان   ٭

أم����ل عبدالرحم����ن عبداحملس����ن محمد   ٭
البناي 

أبرار عبداهلل أحمد عبادي املجادي   ٭
محمد ناصر جلوي عايض العتيبي  ٭

هن����ادي عبداحلميد يوس����ف حس����ن   ٭
الوتار 

مشاري رياض مسفر املسافر   ٭
منيرة صالح سعدون جابر العتيبي   ٭
جنالء صالح سعدون جابر العتيبي   ٭

لطيفة سعود علي الفالح   ٭
أبرار فاضل حمزة حسن كابلي   ٭

أحمد يوسف عبداهلل سعيد املطيري   ٭
سارة عبدالعزيز عبداهلل سالم اليماني   ٭

نورة أحمد غامن صالح مال اهلل   ٭
منيرة خالد فرج خميس السعيد   ٭

عبداهلل جاسم ياسن أحمد عباس   ٭
حسن يوسف عنبر الرفاعي   ٭
يوسف الفي ناصر املطيري   ٭

دعيج خليفة إبراهيم حمد الضبيبي   ٭
محمد أحمد خضير نهار   ٭

أنفال فاضل سيد إبراهيم هاشم   ٭
محمد علي حبيب علي البلوشي   ٭

نورة سعود عثمان محمد البديوي   ٭
مرمي مبارك عبداهلل مبارك الفوزان   ٭
لطيفة عدنان جاسم دخيل الرهيف   ٭

هيا بدر يعقوب يوسف شبكوه   ٭
عبدالعزي����ز  أحم����د صال����ح  ن����ورة   ٭

الدويسان 
لطيفة صالح عثمان صالح اجلاسم   ٭
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الدعيج   ٭
فاطمة عبداهلل حسن عبداهلل اتش   ٭

عبداهلل ضاوي جلوي العتيبي   ٭
عبدالرحم����ن ش����امي معت����ق خ����زمي   ٭

الرشيدي 
مشاري محمد حسن مسلم احلربي   ٭

غدير عدنان ناصر عيسى العتال   ٭
مناير بدر حجي إبراهيم املزين   ٭

إيناس فريد محمد السري   ٭
زينب محمد حسن غلوم العطار   ٭
حسن أمير حسن علي العطار   ٭

سارة سعد سرحان العنزي   ٭
مي يوسف جابر رمضان اجلابر   ٭

نور فايز محمد بوحمد   ٭
شيخة محمد فهد املزيد   ٭

سعود سليمان سعود العون   ٭
فاطمة فاضل عباس بوعباس   ٭

دالل عبدالس����الم ناص����ر عبدالعزي����ز   ٭
البعيجان 

محمد فالح نعير فالح الهاجري   ٭
أحمد زهير عبداحملسن الزامل   ٭

شيخة عمر داود سليمان احلزامي   ٭
مشاري محمد مرزوق مشرع العتيبي   ٭

محمد ممدوح شفاقة العنزي   ٭
ناصر محمد دعيس حامت العتيبي   ٭

سيد عباس عبدالرضا سيد املوسوي   ٭
بيبي محمد عبداهلل اجليران   ٭

أحمد عيد أحمد حسن الشراح   ٭
سليمان محمود سليمان خالد البدر   ٭

مشاري فالح سالم محمد الهدية   ٭
فاضل عباس حمزة الهزمي   ٭

منيرة خالد حمود خالد السفيح   ٭
محمد ناصر عزيز العتيبي   ٭
خالد غامن علي فالح امليع   ٭

دالل عبداهلل حمود العدواني   ٭
حمد سالم جابر لفتة املطيري   ٭

إبراهيم أحمد إبراهيم خضير الهويدي   ٭
ناصر فهد عبيد ناصر العتيبي   ٭

صالح أحمد إبراهيم الهويدي   ٭
بدر محارب غميض محارب الديحاني   ٭

محمد مرزوق فالح مطلق امللحم   ٭
جاسم محمد عبداهلل حسن القعود   ٭
محمد بخيت حسن بخيت العجمي   ٭

أبرار علي غريب إبراهيم احلسن   ٭
هدى يوسف يعقوب يوسف البالول   ٭

حسن حيدر عبدالرزاق يوسف جرخي   ٭
محمد حسن عبداهلل محمد احلداد   ٭
خالد فيصل عبدالرحمن الشايجي   ٭
مها مبخوت مفرح زمانان العجمي   ٭

حنان حسن علي محمد الدالوي   ٭
جنان عدنان يوسف حيدر   ٭

رمي مرزوق هديب مرزوق الشنفا   ٭
زينب عبدالصمد حداد علي األيوبي   ٭

فجر مساعد حسن علي الرشيدي   ٭
فيصل علي صلبي مطلق العنزي   ٭

بشاير فوزي فرج أحمد الفرج   ٭
حامد حمد عبداهلل عيسى الهولي   ٭

عادل عادل محمد سالم الشبال   ٭
مشاري عامر دويحان عامر الرشيدي   ٭

فيصل حمود جاعد منير العتيبي   ٭
نادية أحمد مروي ملفي الهدية   ٭
محمد فهد حميد عيد العجمي   ٭

لطيفة عبداملنعم عبدالرحمن العمر   ٭
راشد شافي راشد جابر العجمي   ٭

سارة أحمد مرزوق عبدالرحمن الصقر   ٭
محمد جاسر مطلق املطيري   ٭

دانة عبداهلل سعود سعد املعصب   ٭
أنوار صالح أحمد محمد باقر   ٭

مصع����ب عب����داهلل س����ليمان عبداهلل   ٭
احلميدان 

دالل صالح أحمد محمد الفودري   ٭
فاطمة حسن نادر محمد   ٭

خالد ضيف اهلل فضيل أبورمية   ٭
نوار أحمد محمد عبداهلل علي   ٭

سارة جاسم محمد مراد عبدالرضا   ٭
محمد عبدالعزيز فاضل محمد  ٭

منص����ور كاي����د صن����دوح عب����داهلل   ٭
الظفيري 

آالء صالح إبراهيم صالح العبيالني   ٭
فواز صايد صندوح عبداهلل الظفيري   ٭

حنان فهاد محمد عبداهلل العرميان   ٭
يوسف مبارك عايد مبارك العازمي   ٭

ش����وق ش����هاب عبداللطيف عبدالعزيز   ٭
اخلراز 

هياء عواد ابن عليان الرشيدي   ٭
عبدالعزي����ز عب����داهلل محم����د فرحان   ٭

العسيري 
عبداهلل عايض عبيد مزعل العتيبي   ٭

موضي علي راشد املطوع   ٭
أحمد فيصل جاسم محمد حسن   ٭

محمد عبدالوهاب عبدالرحمن العوضي   ٭
إبراهي����م  فيص����ل يوس����ف صال����ح   ٭

الصقعبي 
عقاب شبيب مطلق الهرف   ٭

حصة ناصر عبداهلل ناصر املشيطي   ٭
سعود نشار ضاحي تركي اخلالدي   ٭
أحمد خليل إبراهيم إسماعيل دنبوه   ٭

مرمي أحمد ناصر حجي املشموم   ٭
شريفة عبداهلل علي احلشاش   ٭

أنوار برجس أحمد برجس البرجس   ٭
خالدة خالد عبداهلل خميس اخلشتي   ٭

سارة علي حسن شعبان بوشهري   ٭
أنس سالم إبراهيم سالم التوم   ٭

أماني محمد خضير يوسف العلي   ٭
فاطمة حيدر جاسم صفر   ٭

زهراء علي حسن علي محمد   ٭
مني����رة عب����داهلل ناص����ر عبدالعزي����ز   ٭

الدريويش 
علي طالب حبيب علي احلداد   ٭

حوراء جاسم فاضل مكي حجي   ٭
سارة زهير صالح الوزان   ٭

شيماء يوسف حسن أحمد القبندي   ٭
هيا إبراهيم مشعان حمد املشعان   ٭
وفاء إبراهيم خليل رجب الشطي   ٭

حوراء ناصر حسن زنكوي   ٭
فاطمة علي حسن سلمان الرامزي   ٭
تهاني مبارك جاسم محمد العبيد   ٭
خديجة جنم عبداهلل أكبر طالب   ٭

دعاء مصطفى يعقوب حسن   ٭
شيماء أمان صالح عبداللطيف أمان   ٭

هيا سالم محمد راشد الصانع   ٭
أنوار عيد متعب اخلرينج الرشيدي   ٭

عبدالوهاب علي عبدالوهاب عبدالعزيز   ٭
العصفور 

إميان طالل محمد وصل اهلل الديحاني   ٭
زينب عبدالعزيز عباس يوسف حيدر   ٭

دالل محمد عواد عايد الهطالني   ٭
ناصر بدر صحن حمدان امليع   ٭

منيرة علي خالد عبداللطيف العتيقي   ٭
عب����داهلل أحم����د عب����داهلل عبدالعزيز   ٭

احلميدي 
فاطمة محمد عبدالرحمن محمد الرويح   ٭

فجر بركة بطيحان فالح الرشيدي   ٭
دالل خالد عبداللطيف محمد الدوسري   ٭

بدرية وليد فاضل العبيد   ٭
دانة وليد فاضل جاسم العبيد   ٭

مرمي عادل خلف مطلق الصميعي   ٭
فاطمة عبداهلل محمد اخلشرم   ٭

محمد مدحت علي عبداحلميد نصار   ٭
فكري رشدي حسن شاهن   ٭
حسن الدسوقي أحمد مراد   ٭

محمد عبداملنعم محمد فهمي احلفناوي   ٭
شكري أبوسريع رمضان   ٭

أحمد عطوة أحمد ابوستيت   ٭
عبداحلكيم عبدالوهاب ابوسبعة   ٭

عادل أحمد أحمد اجلندي   ٭
محمد السعيد حامد الصباغ   ٭

أحمد محمد علي القزاز   ٭
أحمد محمد أحمد النحاس   ٭

حازم مسعود حمدان   ٭
محمد محمد عبداملنعم حسن   ٭

حسن صبحي حسن عبدالهادي   ٭
محمد أنور أحمد نصر   ٭

رضا رمزي محمد مرسي   ٭
عبدالعزيز علي حسان عمران حسن   ٭

مجدي محمود شعبان   ٭
محمد عاملكير جمال الدين أحمد   ٭
أحمد ماهر محمد محمد دسوقي   ٭

كرم الدين السيد محمد اجلمل   ٭
محمد إبراهيم أحمد محمود   ٭
هاني فتحي محمد عاشور   ٭

اكرام أحمد عبداحلليم أحمد   ٭
أحمد عبدالرحمن أحمد البري   ٭

نبيل أحمد إبراهيم رمضان   ٭
أحمد عبداحلميد محمود منصور   ٭

صالح عرفات معتمد عرفات   ٭
محمد وجيه محمد متولي   ٭
محمد أحمد محمد مجاهد   ٭

محمد حسنن يوسف مصطفى نعمان   ٭
سالم أبوسريع أحمد القاضي   ٭

محمد حسن السيد االعراج   ٭
عزالدين محمود إبراهيم خليل   ٭
محمد محمد عبداحلميد خليفة   ٭

محمود حسن سليمان خليل   ٭
أحمد عباس محمد محمد   ٭

أحمد ممتاز مصطفى هيكل   ٭
فيروز خان ازاد خان   ٭

صبري زكير خالف عبدالرحمن   ٭
س����ليمان عبدالفتاح س����ليمان إبراهيم   ٭

بيان
شريف جالل عبدالسالم عامر   ٭

السعيد شفيق محمد علي الصابر   ٭
أحمد توفيق إبراهيم عبده   ٭
محروس محمد حسن جبل   ٭

عبدالرزاق محمد السيد اجلاحر   ٭
السيد محمد عبداملنعم السيد   ٭

تامر مصطفى سيد علي   ٭
عبدالباسط عبدالعزيز محمود   ٭
محمد توفيق الياس أحمد عالم   ٭
أحمد السعيد السيد البحيري   ٭
عادل إبراهيم عبدالقادر عامر   ٭

سيد مسيح حيدر زيدي   ٭
طارق طه مصطفى عبدالرحمن توني   ٭

محمد عبدالباقي عباس زلهف   ٭
ابراهيم حافظ العوضي إبراهيم   ٭
عبداملالك عبدالرحمن عبداملالك   ٭

عاطف السيد محمد حسن   ٭
محمد عبداللطيف محمد يوسف   ٭

عبداملنعم اإلمام محمد علي هاجر   ٭
ثروت مصطفى محمود مصطفى   ٭

سامي جميل محمد طه   ٭
حسن حسني عبداحلميد إبراهيم سالم   ٭
محمد مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
حمود مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
فيصل مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
أحمد مشعان خلف القعامرة العازمي   ٭
عادل مرزوق صياح املوايقي العازمي   ٭

فيصل بن محمد بن مطر العازمي   ٭
الدي����ن صب����ري عبداملنع����م  حس����ام   ٭

اسماعيل 
عائدة عيسى موسى   ٭

خالد عبدالرحمن خليل محمد   ٭
شيخ انور باشا شيخ راجا سا   ٭

عبدالقادر عبدالقادر محمد عبدالعال   ٭
شيخ أمجد شيخ أمير   ٭

بركات أحمد محمد جودة   ٭
محمود إبراهيم محمد عوض   ٭

وائل أحمد عبداحلميد حسب اهلل   ٭
محمد فريد محمد عزام   ٭

أسامة حماد محمد أحمد حماد   ٭
إبراهيم السيد إبراهيم الفخراني   ٭

عبداملنعم فتحى محمد شعبان   ٭
إيهاب شعبان قرني إبراهيم   ٭

عبدالعزيز سميح حسانن أحمد   ٭
أكرم حسن يوسف عبدالنبي   ٭
العزب عبداهلل اليمني العزب   ٭
طارق حسن عبدالفتاح سنان   ٭

محمد عمران جوهر محمد اكرم   ٭
عبدالغني ثابت عبدالغني أحمد   ٭
هاني شبيب عبداملقصود محمد   ٭

لطيفة عماد يوسف ماجد سلطان   ٭
ماهر زكي عالم مسعود   ٭

مدكور محمد مسعد الصعيدي   ٭
مصطفى محمد شقراني سليمان   ٭

أشرف محمد محمد الرفاعي   ٭
حسن كمال السيد عمر   ٭

محمد ابوالفتوح محمد احلفناوي   ٭
عبدالدامي محمود عبدالدامي فتح اهلل   ٭

ليلى علي أحمد حسن دشتي   ٭
طارق السعيد محمد الرفاعي   ٭
يسري علي عبدالدامي موسى   ٭

غدير فيصل كاظم اخلياط   ٭
يوسف عبداهلل محمد عبداهلل القالف   ٭

محمد كمال عبدالعزيز شلبي   ٭
محمد صالح السيد صالح   ٭

عبداهلل زايد سعد زايد العازمي   ٭
طارق علي سبع عبداملعطي   ٭

مرمي طارق عبدالعزيز اخلالد   ٭
السيد حامد محمود سلطان   ٭

حسن أحمد محمد إبراهيم جلبي   ٭
كمال محمد صادق عبداجلواد   ٭

خالد محمود أحمد غيث   ٭
هاني محمد عبداملنعم محمد   ٭

محمد عبدالرؤوف حسانن محمد   ٭
حامد محمد حامد علي برين   ٭

الظاني حنيدق سيد حمداهلل   ٭
فؤاد محمود إبراهيم خليل   ٭

محمود أحمد عبدالهادي أحمد   ٭
محمد عبدالعزيز محمد سالمة   ٭
عبدالعزيز علي زكريا بركات   ٭

جاسم محمد محمود محمد   ٭
ياسر كمال علي أحمد   ٭

محمد أحمد البدوي محمد   ٭
السيد ابواملجد متام مصطفى   ٭

جمال حسن محمد أحمد   ٭
محمد عبداخلالق غريب دياب   ٭

وائل علي حسن بركات   ٭
أحمد حسن محمد حسن   ٭

امين محمد عبداهلل ابوحامد   ٭
أحمد عبداملنعم جنيب انيس   ٭

محمد فتحي سيد محمد   ٭
محمود زكريا محمد موسى   ٭

محمد كامران محمد اكرم   ٭
عالء محمد محمد الريدي   ٭
عمرو نبيل محمد شيرين   ٭

عصام عبدالرازق عبدالرازق سالم   ٭
أحمد السيد عبداللطيف بيومي  ٭

خالد محمد يوسف حجازي   ٭
شادن محمد زكي شماع   ٭

أحمد حمد العبداهلل   ٭
إبراهيم عبدالقادر إبراهيم عبداملجلي   ٭

مبارك محمد سعد العجمي   ٭
محمد عبداحلليم اليمني عبد احلليم   ٭

طارق علي عبداهلل العودات   ٭
السيد رزق السيد صقر   ٭

أحمد مصطفى كمال هديب   ٭
محمد يسري إبراهيم السقعان   ٭
عبداحلليم عبدالرحيم منصور   ٭

ايهاب حسن عبداملنعم حسن   ٭
العربي محمد االمام وهب   ٭

محمد شهاب الدين محمد ميسر علي   ٭
فاطمة محمد سيد جابر   ٭

محمد أحمد عبدالرحمن جاويش   ٭
ابراهيم علي ابراهيم محمد   ٭

اخلضر محمد اخلضر الشربيني   ٭
خالد فريد رمضان محمد   ٭

نصاري حامد عبدالسالم يوسف   ٭
مصطفى مصطفى خليل بخيت   ٭

باسم جمال الباز بخيت   ٭
عيد يونس الدمنهوري   ٭

احمد شوقي سيد عثمان   ٭
أحمد فاروق محمد ابراهيم   ٭

عماد أحمد موسى شلبي   ٭
هشام عبدالهادي مصطفى جاد   ٭

مصطفى عبدالهادي مصطفى جاد   ٭
عزيز علي هيتاواال نصار هيتاواال   ٭

رمضان زكي معتوق معتوق   ٭
عمرو إبراهيم عبدالرحمن لقوشه   ٭

سيد محمود ماستان   ٭
مبارك هويدي عبيد نائم الهاجري   ٭
مزيد زايد عوض شجاع الديحاني   ٭
هبة عبدالهادي سيد أحمد اجلمل   ٭

سالم محجان سعد مطلق العازمي   ٭
خالد رشدي محمد جاد اهلل   ٭

مشاري أحمد غلوم سند   ٭
خالد معوض عبيد علي   ٭

حسن محمود حسن   ٭
حامت إبراهيم مجاهد يوسف ابوالعطا   ٭

اسالم حافظ حفناوي عبداهلل   ٭
محمد حسن حسن علي   ٭

ابراهيم السيد محمد شداد   ٭
نها منير زكي ابوالعنن   ٭

ماجد حسني عباس محمد   ٭

هبه فتحي علي محمود   ٭
خالد عبدالراضي فرغلي محمد   ٭

ريهام محمد عبدالقادر العماوي   ٭
محمد غازي شعبان عصر   ٭

نعمة محمد عبداملنعم السيد الشريف   ٭
محمد خلف عبداملجيد عمر   ٭

وائل أحمد عبدالسالم الزايدة   ٭
وليد حسن عبداملنعم حسن   ٭

عماد الدين حسن عبدالعظيم سالمة   ٭
امين أحمد فهمي محمد   ٭

بدر رجعان حرمييس العازمي   ٭
دالل علي مترج درع الرشيدي   ٭

وضحة جدعان سميليل زنيدة العازمي   ٭
هبة صبيح محمد فهد الصيقل   ٭

ضاري أحمد احلميدي حميد املطيري   ٭
موضي فهد عبدالرحمن حميد العبدلي   ٭

ماجدة زيدان خلف العنزي   ٭
عبدالرحمن فهد خالد شبيب املطيري   ٭
سالم هادي حمدان غديفان الرشيدي   ٭

عبدالعزي����ز مب����ارك فال����ح ش����وميي   ٭
العازمي 

فيصل سعود فيحان فالح املطيري   ٭
عيد مطر زايد الفضلي   ٭

محمد سعيد عبدالقادر خالوصي   ٭
ياسر أحمد احلمصي   ٭

عبدالنعيم شمندي عطية   ٭
سيرا فالبيل عبدالسالم   ٭

اس ام خالد اية كية جامات احمد   ٭
محمد شفيق الرحمن محمد نور احلق   ٭

وليد ابراهيم عبداهلل محمد   ٭
ميرزا محمد ظافر   ٭

سمير صبحي حافظ طه   ٭
محمد جنيب سيد ابوخليفة   ٭
محمد عبدالرحيم محمد اهلل   ٭

ديوان هارونر راشيد حجي ديوان   ٭
محمد ميزان الرحمن رميز الدين   ٭

احمد فهد اخللف   ٭
الدي����ن ش����ودري عبدالغفران  ضي����اء   ٭

شودري 
عرفان عارف محمد عارف حسن   ٭

محمد امتياز محمد اقبال   ٭
ناصر محل الشالل   ٭

محمد علم جيرموزا مدير موزا مدير  ٭
رمزي أحمد عبدالقادر الشاذلي   ٭

محمد إبراهيم علي   ٭
عابد محمود غالم شقطاي   ٭
محمد ياسن محمد رفيق   ٭

طارق فاروق خالد محمود   ٭
محمد الياس فضل الهي   ٭

محمد سليم نصر اهلل سليم   ٭
حسام عبداملنعم حامد املرشدي صالح   ٭

محمد البدوي عبداجلواد بدوي  ٭
حمدي عبداملعبود محمد السيد  ٭

هشام السيد عبده عبدالغني عامر  ٭
شوجا شكر اهلل مجيد احلسن  ٭

محمد عمران عارف محمد عارف  ٭
مجدي فوزي عنبري عطية  ٭

أحمد عبداهلل محمد طه  ٭
ناجي صبحي عطية منصور  ٭

قيصر امام فامتي  ٭
مسعود اخطر محمد اسلم  ٭
سامح سيد محمد حسن  ٭

نض����ال عب����داهلل ابراهي����م عبدالرحيم   ٭
صدقة

محمد اصغر محمد صفدر  ٭
محمد سعيد محمد صديق  ٭

محيي الدين مختار حسن الهواري  ٭
عادل أفضل محمد أفضل  ٭

محمد جميل محمد شفيق  ٭
وسيم اقبال محمد اقبال  ٭
ارشد ندمي صابر حسن  ٭

سليم موسى يوسف شواشي  ٭
مسعد السيد يوسف زعتر  ٭

محمود عبداحلميد عبدالنعيم محجوب  ٭
افتخار احمد تاج الدين  ٭

طلعت محمد عبداللطي����ف عبداملطلب   ٭
جنم

ظفر مهدي مهدي خان  ٭
محمد مصطفى ابوالنور عبداهلل  ٭

منصور عبده منصور حسن  ٭
بالل احمد رانا محمد اصغر  ٭

سعيد عبداملعز مساهل ابراهيم  ٭
ياسر متام عيسى عبداللطيف  ٭

احمد ماهر عبدالرحمن التمامي  ٭
محمد صالح عبدالعزيز حرحش  ٭

سيد نور سيد مستان  ٭
مخلص الرحمن جسيم الدين  ٭
احمد داود سلمان البو معرفي  ٭
ياسر خلف محمد عبداللطيف  ٭

محمد احمد حاجي محمد اسماعيل  ٭
محمد شافي كوياماثنجال  ٭
محمد فتحي احمد النجار  ٭

محمد جاسيم الدين محمد ابوالقاسم  ٭
فتح اهلل عبداملجيد محمد العتر  ٭

محمد سعيد حسن شعيب  ٭
محسن سيد يوسف محمد  ٭

محمد عبدالقادر عبدالعزيز ابراهيم  ٭
احمد السيد صبحي السيد سالمة  ٭

ياسر الشحات صديق قشطه  ٭
عالء عليوه احمد علي  ٭

ممدوح جابر عبداملجيد نسيم  ٭
امين عبدين يونس محمد  ٭

عثمان ندمي عبدالرشيد  ٭
امتياز علي محمد بشير  ٭

رضا ابواالسعاد احمد ابواالسعاد  ٭
احمد ابراهيم محمد ابراهيم محسن  ٭

جابر احمد ابوالوفا احمد  ٭
عصام عبدالسالم محمد عبده  ٭

محمود محفوظ عبدالوهاب اجلمل  ٭
هاني ابواملجد محمود سليمان  ٭

شمالي عبدالرشيد بن عيد  ٭
عبدالناصر احمد محمود احمد  ٭

اشرف كمال مرزوق سعد  ٭
محمد عبدالاله احمد اسماعيل  ٭

سريهادان سادهو كاران  ٭
ناجي فوزي عنبري عطيه  ٭

فيصل عنيزان مسلم عيد الرشيدي  ٭
عفاف صالح الفي سعد الرشيدي  ٭

فطيم عفران طايس الشمري  ٭
سامي مطر عايض غنيم العازمي  ٭
وليد عايد مطلق عويد احلريص  ٭

نوف مطلق عبداهلل فرج الرشيدي  ٭
النسي ديسوزا ابوليني ديسوزا  ٭

محمد هاشم فريد سيد احمد  ٭
فادي جميل زكي احلمامي  ٭

محمد عبدالرحمن بسيوني  ٭
محمد السيد محمد الغزالي  ٭

عبدالغني عبداحلميد عبدالغني  ٭
حسام الدين محمد االمير عبدالرحيم  ٭

يسري محمد رجب سرور  ٭
سمير عبداملقصود سيد حسنن  ٭

عبدالغني زين العابدين عبدالغني  ٭
محمود محمد عرفه رضوان  ٭
عادل محمود محمد عواضه  ٭

عبدالقادر عبدالغفور طاغور  ٭
حلمي محمود السيد شاهن  ٭

فيصل محمد رجب شامه  ٭
عصمت محمد عبداحلليم البالكوسي  ٭

مصطفى حسن محمد علي  ٭
مجدي احمد محمد صالح  ٭
بدوي محمد عفيفي السيد  ٭

جمال علي ظاهر  ٭
احمد سالم محمد سالم  ٭

السيدة عبدالعزيز أبوالعال  ٭
عبدالنبي ابراهيم زكي الضلع  ٭

محمد زهير بدوي الظريف  ٭
محمد محمد عبدالشافي علي  ٭

احمد عبدالشفيق احمد محمود  ٭
محمد محمد ابراهيم صالح  ٭
ممدوح احمد سعيد حسن  ٭

عالء الدين سعيد محمد فهمي   ٭
عبداهلل محمد علي محمود   ٭

محمد شهاب الدين جناب علي   ٭
محمود يوسف محمد ربيع   ٭

عرفان علي حكيم شيخ علي   ٭
عبدالناصر حسن مهران حنفي   ٭

محمد نوراحلق سردار صيام الدين   ٭
سالم ابوالفتوح علي صيام   ٭

محمد سمير محمود عمر سرحان   ٭
محمد وايس الدين بويان   ٭

فتحي املغاوري عباس الشهاوي   ٭
مبارك عبدالعزيز حمد الدبيان   ٭

انور ديب التركماني   ٭
عبداهلل مصطفى عبدالهادي علي   ٭

صالح السيد حسنن   ٭

محمد محمود السيد موسى   ٭
احمد الشبراوي محمد عيش   ٭

سيد حنفي محمود السيد   ٭
سيد مصطفى احمد علي   ٭

طارق محمود محمد صديق   ٭
عبدالوهاب محمد تهامي العرضي   ٭

وحيد حامد يوسف حمودة   ٭
عارف حسن صادق علي   ٭

س����ليمان  عبداحللي����م  عبدالرحي����م   ٭
منصور 

ابراهيم حمد عبدالعال السيد   ٭
انور عبدالعظيم احمد حسن   ٭

محمد جنيب عبداملنعم حسن   ٭
كمال عبدالعظيم محمود   ٭

ربيع كامل احمد عبدالعال   ٭
عماد الدين عبدالرحمن عبده مصطفى   ٭

محمد سهيل عدنان كيكي   ٭
محمد عبدالتواب محمد اجلخة  ٭

عالء صادق مصطفى   ٭
اسماعيل شمندي عطية  ٭

حسن فراج السيد احمد   ٭
وحيد حمدي احمد محمد اسكه   ٭

احمد متولي يوسف بوبو   ٭
احمد محمود احمد عكاشة   ٭

امير وهاب لقمان خان   ٭
جمال علي حسانن محمد   ٭

اسماعيل الصافي احمد   ٭
محسن عبدالسالم محمد يوسف   ٭

السيد سعد عبدالقار سعد   ٭
محمد مظفر اقبال امداد علي خان   ٭

حسن محمود عباس محمد   ٭
سعيد صالح امن حسن   ٭

محمد شطا محمدين بدوي   ٭
عبدالسميع محمد احمد ضاحي   ٭

طالب احمد القدور   ٭
جيرارد بينديكت دينس بينديكت   ٭

سونيل توماس كانا نور   ٭
بونامبا التوماتاي توماس   ٭

اوتار سنج سادوسنج   ٭
سيد محمد مصطفى سيد عبدالقادر   ٭

امن جاويد جاويد اقبال   ٭
وسام عبداالول موسى سند   ٭

عاصم سهيل عناية اهلل   ٭
رياشوتي سيد جاكير حسن   ٭

محمد صديق حافظ محمد مطلوب   ٭
صالح عبده حسن محمد   ٭
مطاوع البسيوني مطاوع   ٭

صابر حسن صادق حسن   ٭
على مصطفى علي عباس   ٭

محمود عبدالراضي خليل السيد   ٭
صبحي احمد علي قاسم   ٭

صبحي عبداحلليم محمد علي شاهن   ٭
فتحي عوض محمد احملجوب   ٭

حمدي نبيه عبداملجيد عماشة   ٭
عادل صالح على حسن   ٭

محمد سعيد محمد شريف   ٭
محمد حامد احمد البسطويسي   ٭

صالح عثمان محمود   ٭
محمد مشمش عبداملنعم حسن   ٭

فتحي توفيق عثمان خليف   ٭
ابراهيم فريحي يوسف حسن   ٭

مجدي احمد التهامي البنا   ٭
عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدون   ٭

حلمي مصطفى حسن عدس   ٭
صبري فرج علي دهب   ٭

محمد حسن زهران حسن   ٭
ممدوح احمد علي ابراهيم   ٭

احمد هريدي ابوضيف هريدي   ٭
ابراهيم متولي مصطفى عبدالنبي   ٭

نبيل حسن محمد عامر   ٭
بهجت محمد سليمان احمد   ٭

نصر محمد فتوح سرور   ٭
مشهدي عبداملنعم احمد مرزوق   ٭

صالح الدين عباس محمد   ٭
محمد محروس جابر محمد عيسى   ٭

اشرف طه عبداللطيف محمد   ٭
عبدالوهاب العابد عبداملستعان خان   ٭

عبدالغني محمد صديق   ٭
مجدي فرج محمد فرج   ٭

ابراهيم عبدالفتاح عبدالعاطي يحيى   ٭
افتخار احمد محمد اسحاق  ٭

وائل محمد عبدالرحيم سليم  ٭
محمد عبداحلميد عبدالعال كمال الدين   ٭

كمال فوزي علي مهران   ٭
اشرف احمد طه محمد   ٭

غالم قادر شودري محمد يوسف   ٭
خالد محمد علي قاسم   ٭

اسامة سيد عزام احمد بكر   ٭
عبدالناصر محمد علي احمد   ٭

محمد السيد صبحي السيد سالمة   ٭
عرفان حامد المبادي   ٭

احمد عبدالستار محمود حسن   ٭
اشرف الديب احمد ابراهيم   ٭

اشرف موسى محمد محمود   ٭
محمد عبدالقوي علي سرور   ٭

خالد غريب دياب حسن   ٭
عبداحلمي����د محم����ود عبداحلمي����د   ٭

منصور 
طارق البدوي عباس عبدالقادر   ٭

اشرف عبدالراضي نورالدين احمد   ٭
احمد احلسن مصطفى عبدالعظيم   ٭

صالح حامد بالل ابراهيم   ٭
محمد حسن عبدالوارث بن حسن   ٭

طارق محمد عطيه بسيوني   ٭
امير محمد عبدالعال غامن   ٭
محمد طالب احمد القدور   ٭

محمود محمد عبدالعظيم عامر   ٭
طاهر نصير عبداللطيف   ٭
محمد شحاته بكر مرسي   ٭
احمد محمد احمد عبداهلل   ٭

ابراهيم محمد احمد حسنن   ٭
عبدالغفار موسى طه محمد   ٭
مختار علي احمد والية علي   ٭

عادل محمود حامد طبخ   ٭
ياسر جعفر محمد اسماعيل   ٭
صالح محمد الدسوقي رزق   ٭

عمرو عبداملنصف ابراهيم سعده   ٭
اسامة محمد عزت الباجوري   ٭

كمال علي حسانن محمد   ٭
محمد احمد شوقي علي   ٭
محمد ناصر احمد محمد   ٭

احمد محمد السهولي جود   ٭
محمود علي سالمة علي   ٭

محمد فرجاني عبداحلميد فراج   ٭
حسام محمد سعدالدين البنداري   ٭

عالء محمد احمد عباس السيد   ٭
محمد رمضان محمد حبيب   ٭

بدر فائق محمد مرزوق   ٭
محمد ممدوح ابوالفتوح عمر   ٭

غنيم حسني غنيم ابراهيم   ٭
محمد احمد محمود علي   ٭
احمد محمد برقي بركات   ٭

محمد منصور محمد احلسيني هاجر   ٭
علي السيد علي زهران   ٭

امجد مهني منصور شحاته   ٭
احمد عفت عبدالسميع مصطفى   ٭
محمد عبدالنبي محمد مصطفى   ٭
شريف رضا عبدالرحيم ابوريه   ٭

عبدالعال احمد عبدالهادي   ٭
علي عسكر احملمد   ٭

نور محمد اقا محمد   ٭
عبداملنان سيد كاظم   ٭

سيد حبيب لعلو   ٭
عطا اهلل عبدالعزيز حمد الدبيان   ٭

عبدالرحمن غالم رحمن   ٭
خلف محمد عبدالرازق عبدالعال   ٭

رفعت عبدالرسول حسن علي   ٭
عبداحلميد احمد محمد علي   ٭

بدر طلق سعود املويزري   ٭
مبرد نهار سعيد املطيري   ٭

مير احمد جان محمد   ٭
مير محمد صاحب دين   ٭

كلزار عبداملطلب   ٭
عبدالواحد توريا   ٭

سيريل كاميلوس شاندراسينا كوتيكاواتا   ٭
ابوميالج دون 

مانيل جايا راتيني بادا الجي   ٭
نظام دين بابو خان   ٭

خالد محمد محمد حسن   ٭
زاكير حسن هارون الرشيد   ٭

اسماعيل حسن ابوحسن   ٭
فالح حسن محمد سحلول العازمي   ٭

مفرج صحن هالل بادي العازمي   ٭
مرزوق����ة س����عود مطل����ق س����عود   ٭

املويزري


