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نورة عبدالرحمن علي البديوي  ٭
ن����وف خل����ف ناص����ر صنه����ات   ٭

الرشيدي
هنادي حسني هاشم العنزي  ٭
هيفاء سالم خضر العدواني  ٭
وضحة مزيد قنيفذ املطيري  ٭

وفاء ضحوي مضحي البصمان  ٭
امينة مرتضى س����يد هاشم سيد   ٭

عيسى
بدرية ماجد جنم عطية الفضلي  ٭
حنان حسن علي حسني العلي  ٭

حنان مضحي خلف الفضلي  ٭
خزنة سلمان عبداهلل العتيبي  ٭
دالل فراج عبيد فراج احليان  ٭

سارة مهدي براك هادي  ٭
ش����ريفة خط����اب س����ويدان نهار   ٭

العنزي
صاحلة عبداهلل مبارك العازمي  ٭

غدير عبدالعزي����ز ناصر حاجية   ٭
خدادة

هدى علي عبداهلل العتيبي  ٭
هيف����اء م����ال اهلل عل����ي ابراهيم   ٭

كنعان
افراح مبارك عبداهلل العازمي  ٭

آالء محمد جعفر الكندري  ٭
العنود ماجد جابر العنزي  ٭
امل حسني صالح اجلاركي  ٭

باسمة سليمان جاسم العبدالهادي  ٭
بتلة سليمان عبداهلل املطيري  ٭
حنان حسني مبارك بوقماشة  ٭

دعاء حجاج حمود العازمي  ٭
دالل ابراهيم سمني فاضل الفضلي  ٭
رحاب مشعان نهير رجب العنزي  ٭

رندا فيحان ردن املطيري  ٭
رمي عبداهلل محمد حامد  ٭

سارة فهد محسن العجمي  ٭
سارة حسن محمد احلويلة  ٭
سكوت جابر راشد الرقيب  ٭
شيخة غازي هالل املطيري  ٭

ش����يخة محم����د علي حم����اد غتر   ٭
احلربي

صيتة خالد فهد العتيبي  ٭
عذاري مطلق جاسم املطيري  ٭

عواطف احمد نايف الزهمولي  ٭
عواطف الفي خالد عيد املطيري  ٭

فاطمة قعيد فيصل العتيبي  ٭
فايزة تركي وقاف ناصر العنزي  ٭

فايزة جليل فنيطل الظفيري  ٭
لطيفة فجري سعد العازمي  ٭

مرام غامن علي امليع  ٭
مشاعل احمد عبداهلل احمد املال  ٭
مشاعل سعد حمد هادي الزوير  ٭
مشاعل مفلح شوميي العازمي  ٭

منال حمزة عباس البلوشي  ٭
منال كاظم محمد باقر  ٭

منى محمد فهيد مناع العجمي  ٭
منيرة علي ناصر غامن امليع  ٭

مهات فهد نفل الشمري  ٭
مي صاهود العتيبي  ٭

جناة خليف سعود عواد  ٭
نوال سالم علي الرشيدي  ٭

نوال عياد فهد الشمري  ٭
نورة حربي ضيدان الشمري  ٭

نورة فهد فهاد شبيب  ٭
هدى رفاع نغيمش العنزي  ٭
هدى مضيان عامر القعود  ٭
هدية محمد عبيد املطيري  ٭

هند مرضي حمود علي السحيب  ٭
خلود عيد محمد العجمي  ٭

خولة سليمان عبدالعزيز الكبان  ٭
دالل محمد رغيان العازمي  ٭

ريضة معيكل عيد معيكل العجمي  ٭
رمي علي حسني العازمي  ٭

شيخة ذياب سعيد العالطي  ٭
عايدة صالح علي عبداهلل  ٭

فاطمة حمد عبداهلل العجمي  ٭
فاطمة حنيف جابر حنيف  ٭

فريدة سليمان غلوم عبداهلل  ٭
م����رمي عب����داهلل محس����ن ناص����ر   ٭

العنزي
مرمي فهيد مناور املطيري  ٭

منيرة فهاد محمد الضفيري  ٭
نادية حسني سليمان الهديب  ٭

هدى حسني ابراهيم علي  ٭
اقبال فيحان سعود املطيري  ٭

البن���دري ع���وض ذع���ار فهي���د   ٭
العنزي

اجلازي حشر سعود احلسيني  ٭
اجلازي مسيطير محمد العجمي  ٭

امال عجيل جابر الشمري  ٭
امل ظاهر مشهور السعيدي  ٭

امل ماجد محسن العجمي  ٭
امل هديان جزاع باقي  ٭

امينة مرجي خضر الزايدي  ٭
امينة جنم مشاري حمود  ٭

انتص���ار برج���س فالح ش���ارع   ٭
العجمي

انوار عوض صالح احلربي  ٭
اميان جليعب حسني السعيدي  ٭

بدور رحيل غريب املهندي  ٭
بدور مفلح غنيم مجول  ٭

بشرى مجول مشهور السعيدي  ٭
ترفة سالم نداء الشمري  ٭

تهاني حميد صاخر العنزي  ٭
تهاني حامد فرحان املطيري  ٭

حميدة نشمي شطيط العنزي  ٭
خلود محمد مطلق املطيري  ٭
دانة ثويني مالهد العنزي  ٭
دالل نوري عواد الظفيري  ٭

رحاب عبداهلل احمد الفوزان  ٭
رشا محمد فالح فهاد املطوطح  ٭

رفعة محمد نهار املطرفي  ٭
رفعة وحش حطاب العجمي  ٭

رفيعة محمد ناصر حمد العنزي  ٭
رمي مسعد خالف احلربي  ٭
سارا محمد دحام العنزي  ٭

سارة فرحان غاطي الرشيدي  ٭
سناء سعود مريغ مشرف العنزي  ٭

سوعاد دهام عواد الشمري  ٭
شريفة محمد معيوف الشمري  ٭

صبيحة سعد مانع الفضلي  ٭
عالية حامد تركي الشمري  ٭

عالية محمد عبداهلل العتيبي  ٭
عايدة علي صغير العنزي  ٭

عبير ناصر طميش السعيدي  ٭
عدال صالح صاير الشمري  ٭

عذاري مفلح محمد الصليلي  ٭
عمشاء عيد محسن املطيري  ٭

عنود عبداهلل نهار زبيل  ٭
عواطف عبدي علي الصليلي  ٭

عواط���ف عوي���د محم���د فري���ح   ٭
العنزي

فاطمة حطاب سويدان العنزي  ٭
ليلى الفي طريخم الشمري  ٭

مرمي ثامر دايس الشمري  ٭

ابراهيم ناصر علي القطان  ٭
احمد سليمان جوهر سالم  ٭

سالم عيدان محميد اكبر  ٭
شاكر مختار حسني علي  ٭

عبدالعزيز يوسف سردال مراد  ٭
عبداهلل علي حسني الربيع  ٭

عالء حسانني حسن الشعراوي  ٭
علي حسن صالح يوسف  ٭

علي عبدالرضا علي الصفار  ٭
محمد حميد عبداهلل حسن  ٭

محمود شاكر محمود الزيادي  ٭
اسماعيل حبيش عجيل احلمد  ٭

امين ابوزيد عزالعرب  ٭
صالح عبدالرحيم السعيد  ٭

صفر مختار صفر ميرزا  ٭
ضياء عبدالعال محمد عبدالعال  ٭
عبداهلل عفتان عايض العتيبي  ٭

عدنان فيصل الكرمي  ٭
علي حبيب عون املطوع  ٭

عماد ابراهيم عبدالقادر عامر  ٭
فالح نايف سلطان الفضلي  ٭
محمد ابراهيم احماد ازاتور  ٭

محمد فرج متعب املهنا  ٭
ناصر عبداهلل جنم املزيدي  ٭

ياسر بن عبدالعزيز شقرون  ٭
يحيى  محمد علي نصر  ٭
يعقوب صعصيع غالي  ٭

احمد راشد عبدالعزيز الدعي  ٭
احمد عبد الصمد عبدالواحد عبد   ٭

علي
احمد محمد عبدالسالم مصباح  ٭

بدر شهاب احمد حسن  ٭
بدر محمد عيسى اجلمعة  ٭
بدر ناصر محمد بن غيث  ٭

بندر ناصر نشاط العتيبي  ٭
جاسم بدر علي القطان  ٭
جعفر علي رجب حسن  ٭

جعفر قمبر علي اجلعفر  ٭
جهاد محمد غزالة  ٭

حامد احمد منصور االذينة  ٭
حسن أبواخلير عبدالسالم عوض  ٭

سعد عطية فرج احلربي  ٭
سليمان خليفة صالح العمير  ٭
صالح محمد مصطفى محمد  ٭
عادل عبد النبي داود خلف  ٭

عبداخلالق عبداحلميد مال جمعة   ٭
باقر

عبدالرحم����ن عبداهلل عبدالرحمن   ٭
اجلاسر

عبدالعزيز حسني عاشور القالف  ٭
عب����داهلل فه����د محم����د الدري����ب   ٭

العجمي
علي حسني عاشور القالف  ٭
علي شاكر عيسى البلوشي  ٭
غامن محمد غامن احلساوي  ٭

فهد علي حسن السعيد  ٭

فيصل احمد عبداهلل أشكناني  ٭
محمد احمد قربان حجي محمد  ٭

محمد صفر حسن الدمخي  ٭
محمد علي محمد ابوزلوف  ٭

مهدي عبد الكرمي عباس قاسم  ٭
الدي����ن محم����د خمي����س  نص����ر   ٭

منصور
يوسف كاظم شهاب  ٭

يونس بدر محسن البالم  ٭
أسامة عبداحلكيم جبر سيد أحمد  ٭

خالد علي عبداهلل ابراهيم  ٭
عبدالعزيز محمد عثمان عبدالعزيز   ٭

صالح اجلاسم
علي محمود العلي  ٭

فهد بدر يوسف نقي  ٭
كمال محمد سيد رواش  ٭

ماجد سلطان عبداهلل رضا  ٭
محمد احمد صالح السالم  ٭

محمد مصطفى اسماعيل عبدالغني   ٭
عبدالوهاب

مساعد حسني راشد الغريب  ٭
احمد ابراهيم شعيشع الدسوقي  ٭
احمد محيسن مرزوق الرشيدي  ٭

جاب����ر عب����اس عيس����ى محم����د   ٭
الظفيري

حامد محمد خصيوي املطيري  ٭
خالد جودة منهل العنزي  ٭

خلف حمود مصلح املطيري  ٭
راشد خلف مرزوق الرشيدي  ٭

عمر عقيل شارع عجيان الظفيري  ٭
عمر غربي عمر الشمري  ٭

عيد سرهيد عمر الهاجري  ٭
فايز ناصر فرهود مخيلف  ٭

فرج محمد فرج محمد  ٭
قويعان محمد قويعان املطيرات  ٭

محمد جهيم زويد املطيري  ٭
مشعل بخيت سالم املطيري  ٭

مشعل فهد ابراهيم سعد اخلراز  ٭
ناصر احمد جاسم الشرقاوي  ٭

ناصر فهد مطلق احلمد  ٭
وليد خالد محمد احلمود  ٭

يعقوب يوسف ابراهيم محمد  ٭
باسل ماشع مطلق املطيري  ٭

خالد يونس ابراهيم مصطفى  ٭
صط����ام مطل����ق محم����د صط����ام   ٭

الدويش
عادل عبداهلل طعمة اخلالدي  ٭
عبداحلليم حامد احمد غندر  ٭
محمد عبداملجيد احمد جابر  ٭

محمد عرهان الجح الرشيدي  ٭
عتي����ق  ناص����ر  فال����ح  ن����واف   ٭

السويحلي
ابراهيم حامد عطية اخلالدي  ٭
ابراهيم غازي عايد العنزي  ٭
احمد خليل ابراهيم خريبط  ٭
حسني فالح فرحان املياس  ٭

مشاعل زامل دحام السعيدي  ٭
مشاعل عوض صامل اخلالدي  ٭

منى خلف عاتي الشمري  ٭
منيرة حابس محمد حمد  ٭

منيرة عواض عبداهلل العجمي  ٭
مها ثامر دايس الشمري  ٭

مها خالد عبدالرحمن العلي  ٭
مها سالم صياح الشمري  ٭

موض����ي صب����ر محم����د صب����ر   ٭
الشمري

نبيلة محمد مهدي العجمي  ٭
نشمية مناحي جاسم العنزي  ٭

نورة ماجد محسن العجمي  ٭
وداد صبر كسار العنزي  ٭

وضحة هادي فالح الصليلي  ٭
وف����اء حمود مب����ارك ضيف اهلل   ٭

الشمري
وفاء عبدالرحمن بركات الشمري  ٭

امل عساف العنزي  ٭
بدور فالح جعفر حسن النصار  ٭

راوية مبارك صطام العتيبي  ٭
صاحلة نايف مظهور الشمري  ٭

فاطمة ديحان العازمي  ٭
فوزية محمد ربيع املطيري  ٭

كوثر فرحان عبد العنزي  ٭
منيرة داخل غنيم الظفيري  ٭
وفاء نايف فرحان الظفيري  ٭
منى محمد سليمان املرجان  ٭

أنوار حسني زيد الدريع  ٭
إميان أحمد حسني الكندري  ٭

ابتسام ابراهيم اسماعيل دنبوه  ٭
ابتسام عبداهلل مبارك الفوزان  ٭

آمال عبدالوهاب احمد زبيد  ٭
امل عبداهلل يحيى القحطاني  ٭

انعام قناوي عبداللطيف قناوي  ٭
بدرية مقعد حرمييس العتيبي  ٭

بدور علي سليمان السليمان  ٭
خلود عبداهلل حسني الفضالة  ٭

خولة عبدالنبي الغضبان  ٭
دالل مسعد غالب الديحاني  ٭

زعيلة سعود ثامر الظفيري  ٭
سامية محمد محمود عطية  ٭

سبيكة عبداهلل يوسف شبكوه  ٭
طعمة شعبان عبدالعزيز قاسم  ٭
عايشة حسني ابراهيم بوعركي  ٭
فاطمة حميدي ناصر العدواني  ٭

منى علي الس����يد خليف����ة القالف   ٭
البحراني

نادية علي اسماعيل محمد  ٭
هناء ابراهيم محمد زايد  ٭

اميان عباس حسني اخلضاري  ٭
حميدة ابراهيم محمد العيسى  ٭
عبير عبداهلل صالح احلمدان   ٭

عفاف خالد خالد السلطان  ٭
نوال عبداملجيد عبدالسيد الشطي  ٭

العنود فهد خلف اخلتالن  ٭
اماني مطر عبداهلل العنزي  ٭

اميان جمعان مطلق املرجتي  ٭
بدرية مانع سالم مانع  ٭

بدور احمد عبدالرضا سليم  ٭
بدور ضاوي عبيد عبدالعزيز  ٭

بدور عبداهلل سيد ابراهيم السيد  ٭
بناء نايف هملول العتيبي  ٭
حصة شليل زبن املطيري  ٭

حنان جاس����م محم����د علي ناصر   ٭
جمال

حوراء حيدر سيد الزلزلة  ٭
خلود غشام ناصر العازمي  ٭

دالل حمد دغمان مبارك العازمي  ٭
رابعة علي مزيد العتيبي  ٭

رفع����ة محم����د ص����الل طل����ق   ٭
الشميالن

رمي شمروخ عبداهلل القحطاني  ٭
سعيدة محمد مسرع العجمي  ٭

سلمى حسني علي العجمي  ٭
سمحة سالم عشق العجمي  ٭

سهام عبداهلل فرحان العجمي  ٭
شيماء محمد طاهر احمد بوحمد  ٭

عبير محمد احمد اخلضري  ٭
عذاري احمد مسلم اسيري  ٭

عزيزة عيس����ى عبداخلضر علي   ٭
حسن

عفاف مجبل بليل العتيبي  ٭
عيدة خضير منصور العازمي  ٭
فاطمة احمد محمد عبدالرضا  ٭

فاطمة احمد محمود اسد حسني  ٭
فاطمة فرحي وراد مرزوق  ٭

فاطم����ة نص����ار فج����ري مب����ارك   ٭
العازمي

فاطمة بجران علي العواد  ٭
كفاية عبد الصمد راشد سالم  ٭

لطيفة نواف ملبس دهش  ٭
ليلى فهد فيصل القحطاني  ٭
مشاعل خليل جاسم دشتي  ٭
مشاعل مطر طعمة صالح  ٭

منى منصور فراج العجمي  ٭
مها سعود سويلم احلسيني  ٭

مها عبداهلل عواض ملفي احلربي  ٭
نادية جدعان بشير العدواني  ٭

نصرة فؤاد فهمي علي  ٭
نهى محمد علي صالح  ٭
نور خضر حاجي علي  ٭

نورة ثامر هاجد العتيبي  ٭
نورة عبداهلل بجاد الديحاني  ٭

نورية هبر ساكت الشمري  ٭
نوي����ر خضير س����عدون كويعب   ٭

املطيري
هنيدة بنت حسن بوصالح  ٭

هيا محمد سعيد العتيبي  ٭
وس����مية حرف����ان حزام حس����ني   ٭

العازمي
وضحة سلمان عبداهلل العتيبي  ٭

أف����راح ناصر عبدال����رزاق جمعة   ٭
سلطان الشاهني

امل أيوب يعقوب حيدر  ٭
ام����ل محم����د عب����اس عبدالرضا   ٭

حسن
 ٭امنة مسلط محسن العتيبي

 ٭بثينة عبداهلل جعفر الصحاف
 ٭حنان صالح علي الفقعان

 ٭دلع عبداهلل االدلبي
 ٭طاهرة عبداهلل غلوم حيدر

ابراهي����م  احم����د   ٭عائش����ة 
االنصاري

 ٭فريدة عبدالعزيز محمد حسن 
االمير

 ٭مرزوق����ة طعم����ة صالح ملوح 
اخلالدي

 ٭معصومة جاسم حاجية محمد
 ٭منى علي محمد علي املستكي

 ٭ميثة كرمي صويان الفضلي
 ٭ندى راشد جاسم االستاد

 ٭نعيمة خزعل ظايف العنزي
 ٭ن����وال مجب����ل مطل����ق س����اير 

الرميضي

حمد سند دغش السهلي  ٭
خالد صقر معتق املطيري  ٭

خالد عبدالرحمن محمد العجمي  ٭
خالد عبداهلل حسن العتيبي  ٭

رائد مسفر عبيد سفير  ٭
راشد ساري سعد العجمي  ٭

سعد محمد عايض عيد احلربي  ٭
طالب حسني احمد حسني  ٭
طالل احمد حسن القالف  ٭

طالل جمعان سعد العازمي  ٭
عبدالعزيز جابر عجيمي العتيبي  ٭

عماد هاني ذيب  ٭
فالح حزام عبداهلل السبيعي  ٭

فالح محمد عبدالرحمن فنيسان  ٭
فهد سالم ناصر مبارك  ٭

فهد نادر محمد الدوسري  ٭
فهيد محمد محمد العجمي  ٭

فيصل عبيد محمد العصيمي  ٭
محمد سعد فهيد العجمي  ٭

محمد صالح ناصر العازمي  ٭
محمد ظافر محمد العجمي  ٭

محمد عبداهلل حسن العتيبي  ٭
محمد مبارك عيد الغصاب  ٭
محمد نافع رجا الرشيدي  ٭

محم����ود عب����داهلل عبداحلفي����ظ   ٭
محمد

مشعل عميم مبارك العازمي  ٭
مطلق محمد مطلق العازمي  ٭

معارك علي عبدالهادي املري  ٭
نواف عفات محمد العنزي  ٭

ه����ادي عبدالرحمن عب����د الهادي   ٭
العجمي

هيثم خليل ابراهيم الطباخ  ٭
احمد علي موسى علي  ٭

حماد شبيب حمود العازمي  ٭
سيدالعربي محمد حسن فرغلي  ٭

عبدالرحمن احمد املرسي علي  ٭
عبدالرحمن محمود طحان  ٭

عبداللطي����ف عبداحلمي����د احمد   ٭
الصالح

عبدالناصر مانع عبيد ال دريع  ٭
فراج جويعد حسن العجمي  ٭

فه����د ج����اراهلل ماج����د جرم����ان   ٭
املطيري

ناصر عبيد ش����حادة هادي محمد   ٭
العنزي

يوسف فهد بشير خشيمان  ٭
مشرف فهد هذال السبيعي  ٭

احمد عنيزان عياد الرشيدي  ٭
احمد نافل عوض محمد احلربي  ٭

بدر محمد سند البرازي  ٭
بدر نايف هادي صايل الرشيدي  ٭

بدر هادي مشعل احلربي  ٭
بندر نايف هادي صايل الرشيدي  ٭

تركي عبداهلل جديع الغامن  ٭
جمال مطر ثامر الشمري  ٭

حمدان علي حمدان الشمري  ٭
حمود ضحوي رحيم الظفيري  ٭

حمود مروي خلف املطيري  ٭
حمود نغيمش فرحان الشمري  ٭

خال����د عني����زان عي����اد معت����اد   ٭

الرشيدي
راشد مانع رميش مانع  ٭

زبن عيد محمد خلف الشمري  ٭
سالم كعيران علي هالل الدملاني  ٭

سالمة عجاج هيكل العنزي  ٭
سلطان دميثير منصور العنزي  ٭

صال����ح راض����ي ترك����ي عي����اش   ٭
الشمري

عبدالرحمن زكريا حاج رضوان  ٭
عبدالعزيز نايف نهار العنزي  ٭

عب����داهلل ع����وض مش����حن علي   ٭
العنزي

عبداهلل سليمان فرحان الرشيدي  ٭
عب����داهلل الي����ش حس����ني مط����ر   ٭

العنزي
علي عبيد دلي عيادة الشمري  ٭

عيد عائد خليف الشمري  ٭
غازي حمود ميس الشمري  ٭

غازي ناصر خليفة الشمري  ٭
غامن رشيد غامن الزام الشمري  ٭

ف����ارس راش����د مرش����ود عوض   ٭
احلسيني

فالح برجس محمد برجس  ٭
فهد حربي رمضان الشمري  ٭

فواز عيد راضي صنيدح  ٭
محمد بردي محمد العالطي  ٭

محمد حمد بن حمد العجمي  ٭
محمد دخيل اهلل مذكر الهرشاني  ٭

محم����د صال����ح ركيان س����رهيد   ٭
املطيري

محمد عبدالرحمن بركات طحيمر   ٭
الشمري

مساعد خليفة سعود احلربي  ٭
مش����رف س����عود مخلف خلوي   ٭

الشمري
مشعل احمد زيد الزامل  ٭

مشعل صالح محمد العنزي  ٭
ممدوح فالح مناور العنزي  ٭

ن����واف فه����د عب����داهلل فيح����ان   ٭
العتيبي

وليد محمد خالد العنزي  ٭
فال����ح محم����د  برج����س دوي����ح   ٭

العجمي
جاسم محمد شداد احلربي  ٭
رفاع سعود رفاع العنزي  ٭

سعد حسن عبدالغني خضر  ٭
سلطان محمد مناحي املطيري  ٭

عبدالفتاح ياسني محمود االكرت  ٭
عيد حامد جزاع قنيفذ الضفيري  ٭

مانع سعد ابراهيم املانع  ٭
محسن عيادة عسكر العنزي  ٭
مشاري عواد نزال الرشيدي  ٭
مفلح مبارك األسود العازمي  ٭
ناصر فالح العيبان الشمري  ٭

نواف حامد رشيد الفضلي  ٭
ابراهيم الطراس  ٭

جاسم محمد أيوب السند  ٭
جابر سعود زيد بن راكب ٭

ناي����ف غ����ازي ش����جاع صفيان   ٭
العتيبي

احمد االمير هاشم احمد علي  ٭

احمد حلوان ساير الشمري  ٭
احمد هشام عبدالرحمن ابراهيم  ٭

اس����ماعيل غل����وم عل����ي غل����وم   ٭
الدشتي

بديع صالح ميرزا باقر السليمي  ٭
بش����ار عبدالك����رمي عبدالواح����د   ٭

شيخان
زهجر ابراهيم علي عبداهلل  ٭

عبدالنبي محمد بيومي احمد  ٭
عصام محمود محمود عبدالكرمي  ٭

عطية محمد أحمد مغازي  ٭
علي صالح الدين علي السبكي  ٭

علي عبدالشافي علي علي عوض  ٭
علي عوض الفقي  ٭

ك����رم عطي����ة مصطف����ى متولي   ٭
عاشور

مج����دي ابو الس����عود عبدالكرمي   ٭
العباسي

محمد حسن عدالن  ٭
محمد فخري جادالكرمي سعد  ٭

محمد محمود محمد حسن علي  ٭
منصور عطشان علي العنزي  ٭

نبيل حسني عزالدين علي اباظة  ٭
هادي عبداهلل مرسي احمد  ٭
وليد عبداهلل محمد العبيد  ٭

يوسف شهاب حجي أحمد مهدي  ٭
بدر صالح محمد العدواني  ٭

احمد اسماعيل بندر السلمان  ٭
احمد حبيب يوسف جراغ  ٭

احمد محمود احمد االبراهيم  ٭
احمد مساعد ربح العنزي  ٭
ثامر محمد شريف اكروف  ٭

حمزة عبداحلميد اسماعيل مقدم  ٭
عبد االله عامري بن محمد  ٭

عبدالعزيز محمد جاسم الهولي  ٭
عبداهلل احمد محمد مقيم  ٭
علي سالم علي القيالني  ٭

الب����رازي  ف����الح زي����د ثوين����ي   ٭
املطيري

فيصل حسني علي العبيدلي  ٭
محمد علي محمد شعيب العلي  ٭
محمد مجيد علي احمد النجدي  ٭
محمد منصور عبداهلل احملمد  ٭

وليد عبداهلل غيث عبداهلل صقر  ٭
يوسف عمران محمد بوشهري  ٭

سلمان داود سليمان جنف  ٭
عبداهلل عبود سالم العتيبي  ٭

غامن ذياب سالم محمد  ٭
محمد فتحي محمد عطية ابراهيم  ٭

ناصر يعقوب يوسف دمخي  ٭
ابرار حسن محمد امني  ٭

اسماء ابراهيم احمد االنصاري  ٭
اف����راح جم����ال محم����د عبدالعزيز   ٭

املهنا
اماني علي طاهر الفيلكاوي  ٭

بدرية علي عباس رضا  ٭
بشاير يوسف يعقوب العنزي  ٭

بشرة حمد محمد اخلتالن  ٭
حنان فهد جهار العدواني  ٭
خديجة محمد احمد حسن  ٭

خلود حمود بن صالح السليطي  ٭
دع����اء عل����ي غل����وم عل����ي جعفر   ٭

الباطني
دالل عبدالعزيز غاشم احلوطي  ٭

رابعة هذال حمود الدباسي  ٭
رمي محمد حسني اجلاسم  ٭

زهرة صالح محمد الصليهم  ٭
س����ارة عيس����ى مصطف����ي جمال   ٭

خلف
سارة زايد محمد ثويني  ٭

سارة عبدالعزيز علي اخلليفي  ٭
سارة محمد مسلوب الرشيدي  ٭

س����لوى عبدالوه����اب عبدالعزيز   ٭
اخلراز

عبير حسن علي شمس الدين  ٭
عذاري سالم طاهر بوحمد  ٭

عهود صغير سالم اجلميلي  ٭
مشاعل عبداهلل يوسف املعيوف  ٭

مشاعل مهنا عطوان العنزي  ٭
منال تركي جبر محمد الشمري  ٭

منيرة عواد بنية البركة  ٭
مها صغير سالم اجلميلي  ٭

مها فهد جهار العدواني  ٭
مها فهد ناصر الهاجري  ٭

نائلة علي جدعان العنزي  ٭
جنود خليفة جاسم املسكتي  ٭
نورة جهاد صعفق الظفيري  ٭
نورية عيفان الديس عيفان  ٭
هبة جاسم محمدالسبيعي  ٭

هنادي خليفة عبداهلل احملمد  ٭
هند خالد عبداهلل الربيعه  ٭
هويدا زيدان نايف العنزي  ٭
ازهية ثنيان فراج الشمري  ٭

اصيل موسى حمد الدرويش  ٭
انوار عيسى رضوان الرضوان  ٭

رضية جاسم محمد االستاذ  ٭
سمر محمود عبداهلل الرحماني  ٭

سمر ممدوح لباد  ٭
شيمة موسى عواد العنزي  ٭
صفاء احمد يوسف جرخي  ٭

عواطف حسني احمد البغلي  ٭
فاطمة خليل عبدالرسول يتيم  ٭

فري����دة عبدالرس����ول محم����ود   ٭
بوشهري

فوزية معتق عايد العنزي  ٭
فوزية ناصر محمد ناصر العجمي  ٭

لولوة مشاري يعقوب بن جبل  ٭
مشاعل خالد احمد مقلد  ٭

هبة عبداحملسن محمد ابل  ٭
هناء خالد عبدالعزيز الصالل  ٭

وفاء طالل حمزة الفضلي  ٭
وضاح ايوب طارش عبدالرزاق  ٭

ابتسام حبيب جمعة سلمان  ٭
ابتهاج عبداهلل مرزوق الغريب  ٭

اسماء سعيد فرج املهنا  ٭
آالء علي حسن جمال  ٭

ألطاف سلمان سيد محمد القالف  ٭
انوار مبارك عيد مبارك العازمي  ٭

اميان عبدالرضا جاسم احلداد  ٭
اميان كاظم عباس شهاب  ٭

بسامة عبداهلل حمدان العتيبي  ٭
بشاير عبداهلل خالد العمر  ٭
تناهيد فهد حسني الفقعان  ٭
جنان علي كرمي الشروفي  ٭

حنان صالح مبارك احلريتي  ٭
خلود سلطان بخيت البخيت  ٭

دالل عبدالعزي����ز احم����د محم����د   ٭
الذياب

رنا شاكر عبداحلميد فرس  ٭
سامية مجبل محمد العصيمي  ٭

سعاد علي موسى العطار  ٭
سماح حمد مساعد احلماد  ٭

س����ماح عبداللطي����ف عبدالرزاق   ٭
الربيع

سماح محمد الهويدي  ٭

شيماء بدر جاسم خالد البلوشي  ٭
الس����يد حسني  ش����يماء هاش����م   ٭

الكبيسي
عذاري راشد حمود املجرب  ٭
عذاري محمد عيد العازمي  ٭

عذاري مساعد سيف العازمي  ٭
علية مجبل محمد العصيمي   ٭

غدير الس����يد محمد سيد موسى   ٭
حياد

فاطمة جاسم محمد مراد  ٭
فاطمة حمزة عباس الصفار  ٭

فاطمة محمد عباس كرم  ٭
فاطمة يوسف عبداهلل عيسى  ٭
فاطمة بدر محمد جواد عريان  ٭

فاطمة حبيب جمعة سلمان  ٭
لطيفة محمد عواض البطحاني  ٭
مرمي فرحان منصور العازمي  ٭

مستورة عاصي حماد العازمي  ٭
مشاعل خليفة طعمة اخلالدي  ٭
معصومة عيسى حسني علي  ٭
منال بدر عبدالوهاب اخلراز  ٭
مها عبيد سلمان الكحالوي  ٭

مي مناحي عبداحملسن مبارك  ٭
نادية سالم النفاتي  ٭

ندى عبداحلسني صالح السلطان  ٭
نورة فرحان علي الشمري  ٭

نورة فيصل محم����د عبدالرحمن   ٭
الرحيم

هديل هادي عباس بلوشي  ٭
هيفاء امني عبداهلل العوضي  ٭

وفاء ثابت طاهر بوحمد  ٭
ياسمني عبداهلل جاسم اجلسمي  ٭

أمل عبدالكرمي محمد اليلك  ٭
أش����واق يوس����ف عيس����ى سالم   ٭

الشمالن
امل علي حسني العلي  ٭

اميان محمد خلي����ل عبداهلل علي   ٭
الفودري

عبدالس����الم  حس����ني  بدري����ة   ٭
الفيلكاوي

جمايل محمد هادي عيسى  ٭
جميلة يوسف ابراهيم رجب  ٭

حنان احمد عرفه  ٭
عبدالس����الم  حس����ني  خيري����ة   ٭

الفيلكاوي
دخيلة محمد عبداهلل بوخلف  ٭

سعاد حمزة حسني محمد دشتي  ٭
سعاد علي حسني الوهيب  ٭
سهام ابراهيم غيث الغيث  ٭

س����هام عبدالرحمن زي����د حجاب   ٭
السعيد

سوسن احمد ستاريان اصفهاني  ٭
صباح غلوم عباس محمد  ٭

عذاري ناصر جمعة احلسينان  ٭
عزيزة محمود علي غلوم حسني  ٭

عهود جاسم علي السيف  ٭
فاطمة احمد سعيد االصبحي  ٭

فاطمة جواد احمد احلاضر  ٭
فاطمة مطلق ضيدان  ٭

ملياء محمد عيسى بوقمبر  ٭
ليلى عبدالرحمن عوض املطيري  ٭

ماجدة جواد عبداهلل جابر  ٭
مراحب خميس مبارك سالم  ٭

م����رمي احم����د محم����د عبدالعزيز   ٭
احملارب

مرمي محمد عبداهلل احمد حس����ن   ٭
الشطي

من����ال عب����داهلل عبدالنب����ي محمد   ٭
طاهر

منى سعود نافل الغريب  ٭
نورة محمد احمد الفيلكاوي  ٭

هن����اء جواد حس����ني عل����ي نعمة   ٭
القالف

ردن  ع����ودة  محم����د  ابتس����ام   ٭
القحطاني

ابتسام ناصر طاهر واوان ضيدان   ٭
الشمري

اسماء متعب ارميح املطيري  ٭
اجلازي عبداهلل عيد عيفان  ٭

اجل����ازي غاي����ب محس����ن مخلف   ٭
العتيبي

الشقحة محسن حمد املخيال  ٭
العنود محسن مرزوق املطيري  ٭

اماني هالل عبداهلل املطيري  ٭
امل صالح عبداللطيف السريع  ٭

الكهيدي  امن����ة عب����داهلل عي����ادة   ٭
العنزي

انتصار مطلق كهف الرشيدي  ٭
اميان سعد سعود العتيبي  ٭

اميان الفي ذعار املطيري  ٭
بدرية نايف عايد ذهب الشمري  ٭

بدور عقيل الطرقي الرشيدي  ٭
جميلة سلمان خليفة العازمي  ٭

جميلة ردن ناصر هالل املطيري  ٭
حصة محمد فالح املطيري  ٭
حنان خيري شالل العنزي  ٭
حنان عوض لفتة املطيري  ٭
خلود ناصر سليمان مناع  ٭

دالل منيع زيد البصمان  ٭
رسمية غالب رشيد املطيري  ٭

رمي احمد سعد الشيتان  ٭
رمي مطلق محمد املطيري  ٭
زينب بدر حاجي احلداد  ٭

سارة فالح عجيل الرشيدي  ٭
سارة مرضي سعد الرشيدي  ٭

س����كتة مب����ارك عج����اج ضبي����ب   ٭
العازمي

شيخة رجا محمد احلربي  ٭
شيخة صالح عايش الرشيدي  ٭

صفية مهدي علي طاهر  ٭
طيبة سليمان شعيب االستاد  ٭

عبي����ر عبدالك����رمي عبداحلمي����د   ٭
املشري

عذاري بدر ناصر الصانع  ٭
عواطف سعد علوش العتيبي  ٭

عواطف مدعج عبيد دحيم  ٭
عيدة سعيد صقالن الصواغ  ٭

غالية خالد مهنا الرشيدي  ٭
فجر باتل خالد نزال  ٭

فيحاء جاسي ناصر املطيري  ٭
مرمي احمد محمد احمد الكندري  ٭

مرمي عبيد راشد املطيري  ٭
م����رمي عم����اد الدي����ن عبدالرحمن   ٭

البغادة
مرمي محمد تركي املطيري  ٭

معال����ي محم����د س����مير صليه����م   ٭
الهاجري

منال نايف مناحي ماجد  ٭
منى سعود كليب العازمي  ٭

منى محمد مريخان الرشيدي  ٭
مني����رة بن����در جف����ني الدوي����ش   ٭

املطيري
نادية ضويحي فيصل عبدالرحمن   ٭

املطيري
نور ناصر نشاط صقر  ٭

مريم بندق
اعتمدت وزارة التربية أس���ماء من اجتازوا اختبارات الوظائف 

اإلشرافية وقد بلغ عددهم 690 اسما وفيما يلي االسماء:


