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مريم بندق
اعلن الوكيل املساعد للشؤون 
القانوني��ة ف��ي دي��وان اخلدمة 
الغريب اس��ماء  املدني��ة فيصل 
4035 مواطن��ا ومواطن��ة كدفعة 
جديدة من املرش��حني للعمل في 
اجله��ات احلكومية من املتقدمني 
بالعمل  والراغبني  الدي��وان  لدى 
ب��وزارات وهيئات ومؤسس��ات 
الدول��ة م��ن املس��جلني بقوائم 
الدي��وان خالل  التوظي��ف لدى 
الس��ابقة.  التوظي��ف  فت��رات 
واوضح ان ديوان اخلدمة املدنية 

مس��تمر في تلقي االحتياج��ات الوظيفية من قبل 
اجلهات احلكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من 
املرش��حني ويأتي ذلك في اطار التنسيق والتعاون 
املس��تمر بني ديوان اخلدمة املدنية وجميع اجلهات 
احلكومية والس��يما تزويد الدي��وان باالحتياجات 
الوظيفية من التخصصات التي تتناس��ب وطبيعة 
عمل كل جه��ة حكومية موضحا أن دفعة اليوم من 
املرش��حني جاءت من مختلف التخصصات ووفقا 
الحتياجات اجلهات الطالبة. وطالب املرش��حني في 
الدفعة احلالي��ة )اليوم( مبراجعة جه��ة العمل التي 
رش��حوا له��ا مباش��رة )دون الض��رورة ملراجعة 
ديوان اخلدمة املدنية( وذل��ك اعتبارا من غد االحد 

مصطحب��ني معهم: اص��ل + صورة ع��ن البطاقة 
املدنية، اصل + صورة عن الشهادة الدراسية، اصل 
+ صورة عن شهادة امليالد، صورة عن اجلنسية، 

عدد 4 صور شخصية )4×6(. 
وم��ن جهته اش��ار مدي��ر ادارة االختيار راتب 
العريف��ان ال��ى انه في اطار ح��رص ديوان اخلدمة 
املدني��ة عل��ى رعاية ذوي احل��االت اخلاصة )ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة، ابن��اء وزوجات األس��رى 
واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء( املرشحني للعمل 
لدى اجلهات احلكومية ولديهم استفس��ارات بشأن 
الترشيح او استكمال اجراءات تعيينهم، فانه يسر 
»االختيار« اس��تقبالهم او الرد على استفساراتهم. 

وفيما يلي األسماء:

»الديوان«: أسماء 4035 مواطنًا ومواطنة مرشحين للعمل في المؤسسات الحكومية
دعاهم لمراجعة جهة العمل مباشرة اعتبارًا من الغد

األمانة العامة لألوقاف
 ٭عيس����ى عب����د اللطي����ف خضر 

عايد
 ٭احم����د ان����ور حمود س����ليمان 

احلمود
 ٭احمد ماجد حامد العيد

 ٭خلود عيد بادي العتيبي
 ٭رمي مرزوق صالح العازمي

 ٭سعود سليمان دينار الزنكي
 ٭ضاري طارق زيد الشايجي

 ٭عبدالعزيز خليف����ة عبدالعزيز 
الصالح

 ٭عبدالعزيز ناص����ر عبدالعزيز 
املسعد

 ٭عبداهلل مطلق مفلح الهبيدة
 ٭عثم����ان عبدالرحم����ن عيس����ى 

القعود
 ٭عثم����ان عب����د اللطي����ف محمد 

العثمان
 ٭عمر عبد الواحد علي زيد

 ٭غالية محمد ضيدان القحطاني
 ٭فاطمة أحمد محمد مراد

 ٭فاطمة خالد طه االنصاري
الرحيم   ٭فاطمة يوس����ف عب����د 

بوكبر
 ٭فهد علي فهد السويجي

 ٭فواز فهد سعد الفي
 ٭قماش����ة محم����ود عبدالرحمن 

البالول
 ٭ماجد معتق عايد اجلريد

 ٭محمد احمد راشد اجلساس
 ٭محمد مرهون علي العبدالهادي

رمض����ان  ناي����ف   ٭مش����اري 
السعيدي

 ٭من����ى عبدالرحم����ن عب����داهلل 
العامر

 ٭نايف عيادة فهاد احلربي

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 ٭ابرار خليل ابراهيم الصالح
 ٭احمد خالد محمد احلجي

 ٭اس����ماء عبدالرحم����ن محم����د 
العجمي

 ٭اسماء مطلق سعد الساقان
 ٭اشراف سالم يالوس العنزي

 ٭العنود محمد سلطان الزعبي
 ٭ثامر خالد محمد العازمي

 ٭جابر جوفان راشد البذالي
 ٭حصة يعقوب علي اخلرس

 ٭حنان احمد محمد العبد الهادي
 ٭دانة عباس حمزة تقي

 ٭رابعة صالح جاسم البصري
 ٭روان عبدالعزيز محمد الفريح

 ٭رمي رفاعي صنت الديحاني
 ٭سارة عادل عبدالرحمن احلويل

 ٭سارة علي محمد حياتي
 ٭سعد ناصر سعد محسن

ابراهي����م عب����د علي   ٭ش����ريفة 
االبراهيم

 ٭شريفة عبداهلل سعد الفليج
 ٭ش����ريفة يوس����ف عبدالرحمن 

البدر
 ٭شريفة يوسف عجيل العنزي

 ٭شوق جابر جريوي الكردي
 ٭صالح مناحي مبارك العازمي

 ٭عالية ناصر عبداهلل الرباح
 ٭عبدالرحم����ن م����رزوق ابراهيم 

العبودي
 ٭عب����داهلل يعق����وب عب����داهلل 

العوضي
 ٭فاطمة عادل خالد الصبيح

 ٭فخرية راشد عجيل العنزي
 ٭فالح محمد هيف احلجرف

 ٭فهد محمد سلمان حسني
 ٭محمد احمد محمد الصباح

 ٭مرمي سليمان علي املنصوري
 ٭مشاعل غالي محسن العنزي

 ٭مشعل حامد سعد املطيري
ال����رزاق   ٭مش����عل حم����ود عبد 

عبداهلل
 ٭منى فهد سعد احلوال

 ٭منيرة محمد راشد السنان
 ٭منيرة نبهان ابراهيم النبهان

 ٭مها نواف سالم الشمري
 ٭موضي فؤاد عيسى العباسي

 ٭نادية فالح مبارك احلجرف
 ٭نور وليد عبدالعزيز العمار

 ٭هند حزام فالح امليع
حس����ني  مصطف����ى   ٭يوس����ف 

شيشتر

اإلدارة العامة لإلطفاء
 ٭اسماء احمد حمد الرشود

 ٭اسماء زبن صطم الشمري
 ٭العنود حسني عبدالرحيم املال
 ٭اميان عبداهلل سعيد العازمي

 ٭اميان علي حسني صالح
 ٭أماني محمد راشد الهاجري
 ٭أمل محمد ناصر العدواني

 ٭خلود فهيد رجا العازمي
 ٭دالل مصبح حمود العازمي
 ٭رقية بندر ناصر احلميدي
 ٭زينب لفتة محمد الشمري

 ٭ش����عاع هايف حم����دان غريب 
العازمي

 ٭صبيحة عبداهلل حمد العيسى
ش����ويرب  عب����داهلل   ٭صيت����ة 

العجمي
 ٭عائشة الفي خالد عيد 

 ٭غدناء محمد عبد الرضا زراعي
 ٭غيداء محمد شيخان الفارسي

 ٭فجر احمد سليمان املنصور
 ٭فيصل حمد عبدالرحمن العلي

 ٭لطيفة احمد ثنيان املسيليم
 ٭مرزوقة عبيد شريان الشمري

 ٭مرمي دعيج عثمان احمد
 ٭هاشم فاخر سيد جواد الناصر

 ٭هدى فيصل عبد علي
 ٭وضحة فهيد حماد مرسل

 ٭وضحة يوسف محمد املطيري
 ٭يسرى علي حسني اخلليفة

اإلدارة العامة للجمارك
 ٭ابرار سعد حمود الصواغ

 ٭ابراهيم جاسم ابراهيم اجلاسم
ابراهيم  الوه����اب   ٭ابراهيم عبد 

القالف
 ٭احمد عبداهلل ابراهيم النجدي

 ٭احم����د عب����داهلل عب����د الوهاب 
الرمضان

 ٭احمد علي حسني اخللف
 ٭احمد محمد مطلق اجلريد

 ٭احمد مشاري يوسف العريفان
 ٭افراح فرج جابر مهنا

 ٭اف����راح ولي����د عب����د الوه����اب 
الزواوي

 ٭امينة علي حسني الصالح
 ٭انوار خالد فهد الرباح

 ٭انوار فيصل محمد الضامر
 ٭اميان ذاعر قطيم ساير
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 ٭بدر هشام يوسف يعقوب
 ٭بدور يوسف فاضل الفضلي

 ٭بشاير احمد محمد االنصاري
 ٭ثامر راشد مطلق الهاجري
 ٭جاسم بندر هزاع العتيبي

 ٭ج����راح عب����د احملس����ن طاهر 
الشمالي

 ٭حسن الياس خضير يتيم
 ٭حسن مكي حسن احلداد
 ٭دانة هاشم احمد الرفاعي
 ٭دالل جمال خالد بوحمد
 ٭دالل حمزة عباس كرم

 ٭راش����د اس����ماعيل عبد الغفور 
عبداهلل

 ٭زياد عايد زياد السربل
 ٭سارة سعد علي الرومي

 ٭سارة هايف بدر املطيري
 ٭سعد محمد قبالن العازمي

 ٭سناء محمود حنفي حسانني
 ٭شيخة زايد محمد العازمي
 ٭شيخة علي جريد املطيري

عل����ي  عبدالنب����ي   ٭ش����يماء 
عبدالرضا

 ٭صال����ح عب����داهلل عبدالعزي����ز 
الرشدان

 ٭عاصي سالم حمود الرشيدي
 ٭عالية عادل جعفر اخلريبط

 ٭عامر معتوق فهيد عامر
الرحيم   ٭عبدالرحمن محمد عبد 

الهولي
 ٭عب����د ال����رزاق محمد س����ليمان 

العسعوسي
 ٭عبد الرش����يد ابراهيم اسماعيل 

زيد
 ٭عبد اللطيف بدر محمد النجار

 ٭عب����داهلل خال����د محم����د جمال 
محمد

 ٭عبداهلل سالم راضي املطرود
 ٭عبداهلل عادل خضير ابراهيم
 ٭عبداهلل ناصر صالح الفوزان

 ٭عب����د الهادي علي عب����د الهادي 
الشنفا

 ٭علي خلف محمد احلرز
 ٭علي محمد احمد الفردان

 ٭علي����اء ناص����ر عبد احملس����ن 
البابطني

 ٭عهد عبدالعزيز محمد العجمي
 ٭عيسى محمد شميس جعفر
 ٭غادة احمد علي العبد العالي

 ٭غسق ناصر محمود احمد 
 ٭غنيمة صالح حسني الشمري

س����ليم  عبدالعزي����ز   ٭ف����ارس 
الديحاني

 ٭فاطمة حسن يوسف الكندري
اش����ريان   ٭فاطم����ة مجع����وف 

العنزي
 ٭فالح انور صالح السهلي

 ٭فه����د اش����الش حفر أبوش����يبة 
املطيري

 ٭فهد حمدان مرزوق عقيل
 ٭فهد زاهي سائر العنزي
 ٭فهد عادل نايف املزعل

 ٭فهد فالح محمد العازمي
 ٭فهد ماجد عيد املطيري

 ٭فهد ملفي معتق املطيري
 ٭فيصل محمد عبداهلل العنزي

 ٭ماجد محمد فالح املطيري
 ٭مبارك بداح محمد البداح

 ٭محمد حمد محمد بو رحمه
 ٭محمد عبداهلل مجبل املسيكان

 ٭محمد عدنان ياسر العلي
 ٭محمد علي سالم املزين

 ٭محمد فهيد امنوخ العازمي
 ٭مرزوق مساعد سالم العبدلي

 ٭مرمي محمد حمد املطيري
 ٭مطلق عمر مطلق عمر

 ٭مطلق قديران مطلق هليل
 ٭مهلي حمد حمود الهاجري

الوهاب رش����يد   ٭ميس����ون عبد 
املفتي

 ٭ناصر ضيف اهلل محمد العلي
 ٭نايف عثمان ليل املطيري

 ٭نصار مزعل مسحل السرهيد
 ٭نورة عبداهلل محمد الصميط

 ٭هبة صالح عبداهلل الصالح
هميج����ان  خال����د   ٭هميج����ان 

املطيري
 ٭هيا احمد عبدالرحمن الدخيل

 ٭وسمية زايد سعد العازمي
 ٭وضحة رفاعي معيض العازمي

 ٭يعق����وب يوس����ف أحم����د علي 
الفيلكاوي

 ٭يوسف ناصر حمد جزاع

اإلدارة العامة للطيران المدني
 ٭ حمد جاسم صالح ابو دهام

 ٭احالم علي جمال حسني
 ٭احمد عبدالعزيز جمال جمال
 ٭احمد عبدالعزيز خالد الغرير

 ٭احمد عماد احمد العمير
 ٭احمد فالح محسن اخلالدي

 ٭ادم محمد احمد ابا حسني
 ٭اسامة راشد ضايف سالمه
 ٭انوار عباس عيسى دشتي

 ٭بندر سلطان زبن الهذال
 ٭جابر عادل غضبان القالف

 ٭ج����وزاء غني����م ضي����ف اهلل 
احلميداني

 ٭حسن احمد غلوم حسني
 ٭حسني علي زيدان الالمي

 ٭حسني علي مسفر العجمي
 ٭حصة عب����د احملس����ن عبداهلل 

الصانع
 ٭خالد فالح سعود املطيري

 ٭خالد محمد حسني العميري
 ٭رفعة غازي زايد الديحاني

 ٭روال رأفت رفيق عبد الرازق
 ٭زينب جواد عيسى القالف

 ٭بداح سعد بداح السبيعي
 ٭بدر جابر مجبل الغريافي
 ٭بدر علي مسعود العازمي
 ٭بدر علي مطلق العدواني
 ٭بدر مريس عايد العازمي

 ٭برجس خالد برجس املشاري
 ٭بندر خليف زعال الشمري
 ٭بندر عايد راجي املطيري
 ٭بندر علي فهيد العازمي

 ٭تركي ضويحي مطلق املطيري
 ٭ثامر عصري عشوي العنزي
 ٭جاسم محمد جمعان العازمي
 ٭جزعاء فالح عايش املطيري
 ٭حامد سعد طلق احلضيري

 ٭حسن جاسم فرهاد عبد السيد
 ٭حسن عبدالعزيز علي الصراف

 ٭حسن عربيد حسن زبني
 ٭حمد حسن حمد حسن

 ٭حمد خالد حماد العازمي
 ٭حمد فيصل ابراهيم الريش
 ٭حمد مرزوق فليح الصواغ
 ٭حمد مطلق راشد الرشيدي
 ٭حمود محمد مسفر الصلبي
 ٭حميد ماجد راضي العنزي

 ٭خالد فالح علي العازمي
 ٭خالد مسفر مرزوق العبدلي

 ٭خلف عبداهلل عوض الشالش
 ٭خليفة عذاب حسني عبداهلل

 ٭دالل عادل جاسم الصانع
 ٭دالل مالك بدر الصباح

 ٭دالل نزال جمعان العازمي
 ٭دليل محسن محمد العجمي

 ٭ده����ش عب����د الك����رمي ده����ش 
الفضلي

 ٭راشد سليمان راشد العازمي
 ٭رفعة بردي عوض السعيدي

 ٭رقية رحيل منادي العنزي
 ٭رنا مطلق محمد املطيري
 ٭زايد محمد هادي العجمي

 ٭زياد محمد عبداهلل الهكري
 ٭زيد فانخ باتع مناور

 ٭زينب علي حسني علي بابا
 ٭سارة احمد حسني جاسم

 ٭سارة عبد االمير هالل املطوع
 ٭سالم سيف عبداهلل العازمي
 ٭سالم فريج عايد اجلنفاوي

 ٭سالم ملحان علي القحطاني
 ٭سامي مطرود مليحان احلربي

 ٭ساير سعد قطيم احلربي
 ٭سعد راشد رويشد الرشيدي

 ٭سعد علي سالم املري
 ٭سعد محمد ناصر الدوسري
 ٭سعد هديرس لوقان العنزي
 ٭سعود عامر سعود العجمي

ش����بيكان  عب����داهلل   ٭س����عود 
عزيران

 ٭سعيد سعد مطر بخيت
 ٭سعيد محمد خالد الهاجري

 ٭سلطان مطر عبداهلل العنزي
 ٭سميره سالم مرزوق العازمي

 ٭شريفة مبارك علي الشويع
 ٭شهد انور عبداهلل العبيدان

 ٭شهد مصطفى بدر العون
 ٭ش����يخة عباس محمد حس����ن 

احلبابي
 ٭شيخة فالح عبداهلل السبيعي

 ٭شيخة الفي بخيت العلي
 ٭صادق توفيق جعفر ابو مجداد

 ٭صادق محمد فهد حسن
 ٭صالح رشيد سعود العازمي
 ٭صالح سالم فالح دخيل اهلل

 ٭صالح عادل علي املانع
 ٭صالح محمد صالح الدوسري

 ٭صقر مزيد صقر العازمي
 ٭صالح مطلق عبداهلل حمد

 ٭طارق حسن رمضان اخلباز
 ٭طارق خليفة حمدان املطيري
 ٭عائشة خالد سالم السبيعي
 ٭عائشة عماد خالد احلساوي
 ٭عائشة محمد حمد بورحمه

 ٭عبدالرحم����ن ترك����ي محم����د 
العتيبي

مجب����ل  حم����د   ٭عبدالرحم����ن 
العازمي

 ٭عبدالرحم����ن صالح عش����وان 
العنزي

 ٭عبدالرحم����ن فه����د عب����داهلل 
العازمي

 ٭عبدالرحم����ن فهي����د جمع����ان 
العازمي

 ٭عب����د الرض����ا جاس����م محم����د 
املشموم

 ٭عبدالعزيز احمد نهار املطيري
 ٭عبدالعزيز جم����ال عبدالعزيز 

الرشيدان
 ٭عبدالعزيز حمود سعد الهران

 ٭عبدالعزي����ز رمحان س����عيدون 
العريبي

 ٭عبدالعزيز سالم براك العازمي
 ٭عبدالعزي����ز عب����داهلل س����عود 

املاجدي
قعي����د  ع����زاره   ٭عبدالعزي����ز 

السعيدي
 ٭عب����د الك����رمي احلمي����دي عمر 

اجلحيدلي
 ٭عبداهلل احمد حسن علي

 ٭عبداهلل جلوي ناصر العازمي
 ٭عبداهلل خالد حمود الهران

 ٭عبداهلل خليفة عبداهلل العيفان
 ٭عبداهلل سراح شبيب الرشيدي

 ٭عبداهلل صلف مزيد املطيري
عل����وش  عب����داهلل   ٭عب����داهلل 

العنزي
 ٭عبداهلل عدنان جمعه هاشم

 ٭عبداهلل عدوان محمد الشمري
 ٭عبداهلل علي عبداهلل العتيبي
 ٭عبداهلل مانع حسني العجمي

 ٭عبداهلل محمد عبداهلل الصالح
 ٭عبد الهادي عبداهلل الرشيدي

 ٭محم����ود عبد اللطي����ف محمود 
اسماعيل

 ٭مساعد فهد محمد املطيري
 ٭يوس����ف عبداحلمي����د عبداهلل 

الرباح

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 ٭ابراهيم احمد ابراهيم احلليل
 ٭ابراهيم علي عبداهلل محمد

 ٭اسماء يعقوب محمد اللوغاني
 ٭افراح مبارك الصيفي العجمي
 ٭االء ابراهيم حسني اخلضاري

 ٭انه����ار عب����د احملس����ن خل����ف 
السبعان

 ٭بدور مشعل محمد العتيبي
 ٭بشاير عقيل الطرقي الرشيدي

 ٭حنان حمد عبداهلل الهولي
 ٭داود سلمان معيوف العجيل

 ٭راشد احمد راشد العمر
 ٭رفعة ناصر حماد العجمي

 ٭سارة مشعل عبداهلل البشير
 ٭شريفة مطيران علي العنزي
 ٭ضرار صالح شايج الشايجى

 ٭عبدالرحم����ن عب����داهلل محم����د 
العبيد

 ٭عبدالعزيز سراح شايع الدغيم
 ٭عبدالعزي����ز عبدالرحمن محمد 

سعيد
 ٭عبداهلل سعد عبداهلل العنزي
 ٭عبداهلل مبارك عبداهلل كمشاد

 ٭فاطم����ة حم����ود عب����د اللطيف 
اجلسار

 ٭فاطمة خالد خليفة اخلضر
 ٭فاطمة محمد صالح حسن

 ٭فهد منديل سوباط الفضلي
 ٭لطيف����ة عب����د احملس����ن محمد 

الشرهان
 ٭مرمي احمد جاسم اخلليفة
 ٭مرمي صالح خلف النجار

 ٭مشاعل علي عباس العازمي
 ٭مها محمد فيحان املطيري

 ٭مي خالد مبارك الصباح
 ٭نوف ناصر مبارك املطيري

 ٭هيا خالد خلف بن سالمه
س����عود  س����لطان   ٭وضح����ة 

السبيعي

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية

 ٭احم����د عب����د الوه����اب عبداهلل 
الوزان

 ٭انفال خالد يعقوب اخللفان
 ٭بدر عبد الكرمي غازي البدر
 ٭بدر مصطفى جمعة ميرزا

 ٭بشاير عبيد سلطان املطيري
 ٭حصة عبداهلل خلف الرفاعي

 ٭حمدان نداء عواد الظفيري
 ٭حنان حامد محمد الصراف
 ٭دالل عبداهلل محمد احلبيب

 ٭راشد علي محمد الكندري
 ٭رفيدة أسامة أحمد عبد الرحيم

 ٭رقية قاسم بدر االستاذ
 ٭رمي محمد شلهوب املطيري

اللطي����ف   ٭رمي يوس����ف عب����د 
احلبشي

 ٭زينب حمزة احمد الرامزي
 ٭سعد احلميدي راشد احلربي

 ٭سعد أحمد سعد ضامر
 ٭سعود صالح سعد املطيري

 ٭عائشة غنيم قضاب املطوطح
 ٭عبد الك����رمي علي عب����د الكرمي 

الفوزان
 ٭عبداهلل جاس����م عب����د الوهاب 

حمادة
 ٭عبداهلل حمود عبداهلل الرقبة
 ٭عبداهلل شبيب دغيم املطيري

 ٭عبداهلل ناصر عبداهلل العمران
 ٭علي سعود علي املطيري

 ٭فاطمة عبداهلل صالح النتيفي
 ٭فاطمة مطلق محمد املطيري
 ٭فرحان زيد معيدي البصمان

 ٭فواز جاسر محمد اجلاسر
 ٭فيصل فاضل حبيب قمبر

 ٭لولوة حمد عبداهلل القحطاني
 ٭محم����د صال����ح عبد احلس����ني 

الرشيد
 ٭منيفة فرج ساكت الضفيري

 ٭مي ناصر منصور الصقالوي
 ٭نوف عبداهلل مانع العازمي
 ٭وفاء منصور هويج ناصر

الهيئة العامة للشباب والرياضة
 ٭شهد عبدالرحمن فهد احلوال
 ٭طيبة مساعد راشد العميري

 ٭غدير ناصر عيد املسحلك
 ٭مرمي علي سعود السعدي

مضح����ي  م����رزوق   ٭يوس����ف 
العدواني

 ٭امينة محمد احمد الشطي
 ٭سارة ناصر دعسان عيد رشيد 

الدعسان
 ٭مني عبداهلل صنهات املطيري

إدارة الفتوى والتشريع
خليف����ة  عبدالعزي����ز   ٭ب����دور 

احلريبي
 ٭سهيلة حسني علي جنتي

 ٭مرمي عباس عبداهلل القطان
 ٭مها راشد سعد الهاجري

 ٭نورة عبداهلل مهنا العدواني

بلدية الكويت
 ٭ابرار مرزوق سلطان مبارك

 ٭احمد زايد مفلح العازمي
 ٭اقبال نومان فالح عابر
 ٭االء احمد حسني دشتي

 ٭الطاف عطا اهلل صالح املطيري

 ٭نايف احمد عبداهلل القحطاني
 ٭ندي عدنان ابراهيم اجلريوى

 ٭نزال عاني نزال الشمري
 ٭نواف عبداهلل خليفة املريشد

 ٭نواف مفلح مبارك الوسمى
 ٭نوره فجحان رومي الفهد
 ٭هاجر عجيل محمد عرادة

 ٭هبه عويض عايز املطيري
 ٭هنا عبداهلل هالل احلميدي

 ٭هناء مبارك محمد عماره
 ٭هناء محمد احمد البهبهاني
 ٭هويا فراج سلطان الزعبي

 ٭وضحة محمد محسن العازمي
اللطي����ف   ٭ولي����د خال����د عب����د 

الدويسان
 ٭ياسر نصار جراد مبارك

 ٭ياس����مني عب����داهلل مش����اري 
النفيسى

 ٭يوسف حسني مطر العنزي
 ٭يوسف مبارك سالم احلمدان

 ٭يوسف يعقوب عيد احلشاش
 ٭يونس نوح كاظم املسري

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 ٭اس����ماء منصور منص����ور عبد 
الكرمي

 ٭افراح سعيد حميد العنزي
 ٭البندري سرور نايف العتيبي

 ٭النيرة محمد عيد الناجعي
 ٭انوار ابراهيم عيسى الراشد

 ٭ان����وار محي����ا موس����م صياف 
الديحاني

 ٭بدريه حسن عبداهلل ابراهيم
 ٭بدريه محمد نوح املسباح

 ٭بيبي محمد علي القطان
 ٭جاسم محمد حاجي دشتي
 ٭حمود محمد صالح احلمود

 ٭خزنه علي مطلق سلطان
 ٭زينب داود حنظل

 ٭سارة جعفر براك العدواني
 ٭سارة محمد علي حسني

 ٭سالم حمد حسن العجمي
 ٭سعود خلف تركي الدوسري
 ٭سلطان طالب جاسم العنزي

 ٭شروق سحيم معطش املطيري
 ٭شريفة نايف سالم الشمري

 ٭شيخة مناع عبداهلل مشخص
 ٭عب����د اللطي����ف س����عود باجي 

العنزي
 ٭عبداهلل ابرهيم علي احليدر

 ٭عبداهلل خال����د عبداهلل مهيالن 
الهاجري

 ٭عبداهلل عامر عبداهلل صالح
 ٭عذاري راشد سند العازمي

 ٭عقيل كاظم محمد احلسيني
 ٭علي محمد عبداهلل عبدالعزيز

 ٭علي ناصر عبداهلل ناصر
 ٭علياء جمال محمد العتيبي

 ٭عنود فهران عبداهلل العدواني
 ٭فاطمة سليمان عواض املطيري
عبدالرحم����ن  فه����د   ٭فاطم����ة 

الشويب
 ٭فاطمة معجب فراج السبيعي

 ٭فالح محمد خميس العجمي
 ٭فج����ر ش����عبان عبد احملس����ن 

الشطي
 ٭فهد خضير سعدون املطيري

 ٭فواز عوض مبارك جلفيف
 ٭فوزية نايف قبالن الرشيدي
 ٭فيصل غازي الهاده الرشيدي

 ٭لطيفه حسني علي العجمي
 ٭لطيفة محمد علي امليلم

 ٭مجبل عب����داهلل محم����د عرادة 
الرشيدي

 ٭محمد جمال مزيد املزيد
 ٭محمد طواري حمود العازمي

 ٭محمد مهيدي حمد صالح
 ٭مرمي عبدالعزيز محمد العنزي
 ٭معاذ عبدالرحمن علي الكندري

 ٭منال مفلح سعود امليموني
 ٭منيرة حسني غنيم دغيمان

اللحي����دي   ٭موض����ي موي����س 
العنزي

 ٭ناصر خليفة علي الصليلي
 ٭نفله خزعل علي دريب

 ٭نوال حسني مجبل العازمي
عبدالرحم����ن  س����يف   ٭ن����وال 

العجمي
 ٭نوف مفلح غنيم مجول

 ٭هدي حمزة احمد الشكري
 ٭ه����دي عبد احملس����ن م����رزوق 

الوصيص
 ٭هنادي صقر عياد املطيري
 ٭وفاء ونس عنوز العنزي

وزارة اإلعالم
 ٭احمد خالد احمد كلندر

 ٭احمد محمد ثواب املطوطح
 ٭احمد يحيي جاسم محمد
 ٭حنان مندني محمد قمبر

 ٭دالل ماجد جاسم املنصور
عل����ي  عبدالعزي����ز   ٭زين����ب 

العندليب
 ٭زينب عبد الكرمي علوان محمد

 ٭سعد حجاب نزال العنزي
 ٭شوق خليفة محمد الدبوس

عبدالعزي����ز  احم����د   ٭ش����يخة 
العجيل

 ٭شيخة محمد راشد املنيع
ش����مالن  عبدالعزي����ز   ٭صب����ا 

احلساوى
 ٭صفاء يوسف اسد اهلل األسد

 ٭عادل عبد الرضا حسني جعفر
 ٭عبدالعزيز خالد عبدالعزيز بو 

راشد
 ٭عبداهلل خليل اسماعيل حسن

 ٭عبير حمد عبداهلل مجبل
 ٭فاطمة حسني علي بوحمد
 ٭فايز مطر خلف الظفيري

 ٭فالح عبداهلل ناصر العجمي

 ٭س����عود ج����ار اهلل عب����داهلل 
احلسيني

 ٭سعود فؤاد محمد الناصر
 ٭س����لمى مش����عل بدر مش�����وح 

دهش
 ٭سليمان احمد مهدي طاهر

 ٭سليمان طارق خليل الشطي
 ٭شريفة عبداهلل محمد الشايجي

 ٭صالح عبداهلل علي املهدي
 ٭طاهر جعفر طاهر حسن

 ٭طيبة رمضان حاجبي روها
 ٭عايز مسير عايز املطيري
 ٭عايض فهد ظافر العجمي

 ٭عب����د احلكيم عبد الق����ادر عبد 
الوهاب املبيض

 ٭عبدالرحم����ن يوس����ف محم����د 
الزعبي

 ٭عبد الرزاق دعيج راشد الدعيج
 ٭عبدالعزي����ز احم����د عبداهلل بن 

نخي
 ٭عبدالعزي����ز حم����ود صال����ح 

العازمي
 ٭عبدالعزي����ز ص����الح ناص����ر 

العثمان
 ٭عبداهلل حسني علي خميس

 ٭عبداهلل شاكر سعود السبيعي
 ٭عبداهلل صالح زيد العبيد

 ٭عبداهلل وليد عبداهلل حسني
 ٭عثمان يوسف عبداهلل السليم

 ٭عذاري عبداهلل حافظ علي
 ٭علي حسني علي بوصلحه

 ٭عل����ي عب����د احملس����ن عبداهلل 
البقشي

 ٭عمر عبد اللطيف يوسف العلي
 ٭ع����وض ضي����ف اهلل ع����وض 

املطيري
 ٭غزاي سماح غزاي املطيري

 ٭فاطم����ة عدن����ان عب����د الوهاب 
الرمضان

 ٭فايزة صالح عايش الرشيدي
 ٭ف����واز عبدالل�����ه عبدالرحم����ن 

املاجد
 ٭فواز منصور عيد الكريباني
 ٭فيصل راشد عبداهلل الشطي

 ٭الفي بداح فريج املطيري
 ٭محمد افراز علي كاظمي

 ٭محمد جاسم محمد العبداهلل
الزيد   ٭محمد س����ليمان عبداهلل 

الناصر
الرس����ول احمد   ٭محم����د عب����د 

الصحاف
 ٭محمد كامل جابر العنزي

 ٭محمد مبارك محمد عدهان
 ٭محمد محمود مختار ميرزا

 ٭محمد مشاري محمد علي محمد
 ٭محمد جنيب حسن بورحمه

 ٭مرمي جاسم محمد صرام
 ٭مرمي حامد عثمان بوعركي

 ٭مس����اعد خال����د عب����د اللطيف 
الربيع

 ٭مشاري عبداهلل سعد الهاجري
 ٭مش����اري عدن����ان عبداحلمي����د 

مشاري
 ٭مشعل عبداهلل سعد اخلطاف
 ٭مكية عثمان عبد الهادي فرج

 ٭مها عبداهلل ربيع العجمي
 ٭ناصر احمد علي ابراهيم

 ٭ناصر جاسم خزعل العميري
 ٭ناصر فراج شارع العتيبي
 ٭نوال فالح حزام السبيعي

 ٭نوف عثمان محمد مال اهلل
 ٭هبة فهد رجب الدالمه

 ٭هذال سلطان زبن الهذال
 ٭وضحاء مانع راشد العجمي
 ٭يحيى محمد جابر العجمي

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 ٭خديجة احمد طاهر نقي
 ٭مها سعد فالح الرشيدي

المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب

 ٭ابرار موسى جواد الرمضان
 ٭احمد بدر جاسم حياتي

 ٭افراح ناصر مشعاب املطيري
 ٭انف����ال مت����روك عب����د الزهراء 

متروك
 ٭حترير سعود ونس العازمي

 ٭دعاء صالح محمد بعركي
 ٭رمي جديع فارس املطيري

 ٭س����ارة ص����ادق محم����د عل����ي 
االربش

الرحيم يوس����ف   ٭س����فانة عبد 
العبيدلي

 ٭ش����يماء س����الم عبدالرحم����ن 
الربيعان

 ٭صالح علي حمد علي
 ٭فارس هيثم صالح الفارس

 ٭فاطم����ة حمود م����رزوق فاضل 
الشمري

 ٭كوثر حميد احمد ابراهيم
 ٭مشاري سعد سالم البالود

 ٭نواف فالح عبداهلل الشمري

الهيئة العامة للبيئة
عبداحلمي�����د  ع����الء   ٭حس����ني 

الصايغ
 ٭حمد احمد ابراهيم ارحمه

 ٭خل����ف س����طام عبي����د العيادة 
الشمري

 ٭دالل عبداهلل دريس فرحان
 ٭رمي قبالن علي العازمي

 ٭سارة ناجي أحمد اخللف
 ٭عادل يوسف علي العلي

 ٭عبدالرحم����ن متع����ب درع����ان 
العازمي

 ٭عبداهلل جنم عبداهلل املعيلي
 ٭محم����د عب����د اللطي����ف احم����د 

العوضي

 ٭عبدالعزيز سعد بداح العازمي
 ٭عبداهلل محمد خليفة الراشد

 ٭عثمان علي حسني بوقماز
 ٭عذاري ناصر بدر العصيمي

 ٭عذبي فواز عيد محمد
 ٭عزيزة عوض رشيد العنزي

 ٭عصام قاسم علي الصراف
 ٭عق����اب عب����د الكرمي س����ليمان 

العنزي
 ٭علي حسن علي محمد

 ٭علي حمد حسن الشاهني
 ٭علي صقر محمد راضي

 ٭علي يوسف يعقوب العبدوه
 ٭عنود سعود محمد العميري

 ٭عيد عواد عيد العازمي
 ٭عيسى جابر سليمان الضفيري

 ٭غازي فيصل خلف سلطان
 ٭غدير احمد حسني محمد

 ٭فاطمة خليل حسني بوحمد
 ٭فاطم����ة عبدالعزي����ز حس����ني 

اشكناني
 ٭فاطم����ة محم����د حس����ن عباس 

الشواف
 ٭فاطمة مطر خلف العازمي

يوس����ف  يعق����وب   ٭فاطم����ة 
عبدالعزيز

 ٭فالح سعود فهم الهاجري
 ٭فايز مبارك فهيد حماد

 ٭فجر ناصر عيد املسحلك
 ٭فهد انور يعقوب اجلويهل

 ٭فهد زاحم فواز العنزي
 ٭فهد سالم دهش العازمي

 ٭فهد سالم زيد العازمي
الفق����م   ٭فه����د س����اير م����رزوق 

العازمي
 ٭فه����د س����عد علي ش����حيتاوي 

العازمي
 ٭فهد فالح عامر احلسيني
 ٭فهد فالح ناصر العازمي

 ٭فه����د مث����ال جاس����ر الصال����ح 
املطيري

 ٭فهد مساعد حمد سالم
 ٭فهيدة حماد محمد العنزي
 ٭فيصل سالم حمد احلربي

 ٭فيصل سعود مصبح العازمي
 ٭فيص����ل عبدالرحم����ن حس����ني 

الكندري
 ٭فيصل عبدالعزيز احمد دشتي

 ٭فيصل مطلق خلف العازمي
 ٭فيصل منصور شبيب العازمي

 ٭لطيفه عبداهلل خالد اجلري
 ٭لطيفه نايف دريب العنزي
 ٭ماجد محمد جزاء العازمي

 ٭مبارك سعد مبارك الرميضي
 ٭مبارك مبارك فهيد العازمي

 ٭مبارك نشمي حمود الهاجري
محم����د  عب����داهلل   ٭محس����ن 

الهرشاني
 ٭محمد ابراهيم حسني قمبر

 ٭محمد ابراهيم خضير جراح
 ٭محمد بتال حسني الدوسري

 ٭محمد جبر محمد العجمي
 ٭محمد حمد احمد العمر

 ٭محمد ده����ش نهار أب����ا اخليل 
املطيري

 ٭محمد سعد رومي الرومي
 ٭محمد سعود حمود الرومي

 ٭محمد سعيد سالم محمد
 ٭محمد شاهني فراج الظفيري

 ٭محمد عادل درويش علي
 ٭محمد عايض مرزوق البنيان

 ٭محمد عبداهلل فهد املطيري
 ٭محمد عبداهلل محمد الديحاني
 ٭محمد عبداهلل محمد الشمروخ

 ٭محمد عبيد مبارك العازمي
 ٭محمد علي حسني القطان

 ٭محمد عماد خليل السيد عمر
 ٭محمد فرج مرزوق الراجحي

 ٭محمد فالح محمد العازمي
 ٭محمد فهد عباس الشمري

 ٭محم����د فه����د مطل����ق ع����رادة 
الرشيدي

 ٭محمد فيحان هايف اجلميلي
 ٭محم����د الف����ي محم����د ناص����ر 

عبداهلل
 ٭محمد مبارك رشيد الرشيدي

 ٭محمد مد اهلل عبداهلل اخلميس
 ٭محمد مشعل جاسي العازمي

 ٭محمد مطر علي العنزي
 ٭محمد مناحي صالح العازمي

 ٭مرام مقعد راشد الذيب
 ٭مرمي فؤاد حبيب اخلياط

 ٭مساعد زبن نايف اجلنفاوى
 ٭مساعد عايد عبداهلل السعيدي

 ٭مشاري خالد لزام الشمري
 ٭مشاري محمد غالب الديحاني

 ٭مشاري يوسف مفلح الصويلح
 ٭مشعل ابداح مهل الهاجري
 ٭مشعل رجا دخني الصليلي
 ٭مشعل نفاع محمد العنزي

 ٭معيوف وليد معيوف العجيل
 ٭منال داود سليمان القصيمى

 ٭منال محمد عبدالعزيز العبيد
 ٭مني حمود دمخ املطيري
 ٭مني مهدي احمد الصفار

 ٭موزه خليفة سالم اخلترش
 ٭موسى احمد معزى العازمي

 ٭موسى حمود هاجد الرشيدي
 ٭موسى محيا عمر الرشيدي
 ٭ميثم محسن عباس الشطى

 ٭ناديه نايف بني العتيبي
 ٭ناصر بدر حسن علي

 ٭ناصر خليفة عيد العجمي
 ٭ناصر رجعان عبداهلل اخلالدي

 ٭ناصر سعد سعود الهاجري
 ٭ناصر سيف ناصر العازمي
 ٭ناصر فالح عبداهلل العجمي

 ٭ناصر محمد منحوش الشمري
 ٭ناصر مهنا عبداهلل الهاجري

 ٭العنود رفاعي فارس الس����هدي 
العازمي

 ٭اميان غازي عطا اهلل الشمري
 ٭اميان كرمي شمشول الرشيدي

 ٭بدور سعد ناصر العازمي
 ٭بشاير جاسم اسحق اتش
 ٭بشاير سعد محمد احلربي

 ٭ثامر بهاء عبد القادر االبراهيم
 ٭حسني عبداهلل سعد الرشيدي
 ٭حصة سليمان علي املشوطي

 ٭حمد وليد حمد احلمدان
 ٭حنان صالح عبداهلل الكوح
 ٭خالد عايد محمد الضليعي

 ٭دالل سالم شافي كايد
 ٭دمية عبداهلل يوسف الغنيم
 ٭رانية بدر مشاري احلميضي

 ٭رمي عبيد عايد عامر
 ٭زه����راء عبداحملس����ن حمي����د 

السماك
 ٭زه����رة عب����د اله����ادي عبداهلل 

الوزان
 ٭زينب صالح مهدي بوعباس
 ٭سارة خالد مرشد السعيدي

 ٭س����ارة خال����د من����اور املث����ال 
املطيري

 ٭سارة سعود علي الفالح
 ٭سارة صالح عبدالرحمن محمد

 ٭سارة صالح عبداهلل العلي
 ٭سارة نوري عبداهلل الربيعان
 ٭سبيكة محمد عيسى الرجيب

 ٭سعاد صقر عبد الرزاق العنزي
 ٭سعد جديع مبارك الرشيدي
 ٭شروق وليد عبداهلل التناك

 ٭شيخة صالح مرزوق قرينيس
 ٭شيماء عبداهلل مطر الشمري

 ٭عادل فرحان هادي العنزي
 ٭عايشة فهد عامر املطيري

 ٭عبداهلل ناصر فلحان العتيبي
 ٭عثمان فوزي حمد االحمد

عب����داهلل  حس����ن   ٭ع����ذاري 
احلصينان

 ٭عفاف ابراهيم عجاج العنزي
 ٭عمشة عبداهلل هذال زياد

عب����داهلل  اهلل  ج����ار   ٭عه����ود 
احلسيني

 ٭غالية علي احمد محمد
 ٭غدير عبدالعزيز حسني باقر
 ٭غدير عدنان حسن الكندري
 ٭غدير موسى حجي الغيص
 ٭فاطمة احمد حسني يوسف

 ٭فاطمة فيصل ابراهيم اجلسار
 ٭فايز خلف راشد اخلتالن

 ٭فرح عبدالعزيز محمد الفريح
 ٭كوثر احمد محمد اكبر

 ٭لطيفة سليمان عبداهلل الباز
عبدالرحم����ن  حم����د   ٭محم����د 

العجمي
 ٭م����رمي عبد الق����ادر عبدالرحمن 

اخلليفي
 ٭مرمي كاظم علوان اكروف
 ٭مرمي يعقوب بكر النجار

 ٭مشاعل حزام مطلق العجمي
 ٭مشاعل معيوف دليم الصلبي
 ٭معالي ناصر جلوي العتيبي

 ٭مني طالل محمد القليش
 ٭مني يوسف علي يوسف

 ٭منيرة محمد عامر النجدي
 ٭منيفة محمد جميعان احلربي

 ٭موضي طالل ظافر العجمي
 ٭جناة حبيب سيد شبر عباس

 ٭نورة بدر عبداهلل العقيلي
 ٭نورة عبدالعزيز احمد املقهوي

 ٭نورة ناصر فهد العجمي
 ٭هند عبدالعزيز محمد حسن
 ٭وسمية محمد فهد العجمي
 ٭وضحة فهد نصار العازمي

طليح����ان  خليف����ة   ٭ياس����مني 
الشمري

 ٭يوسف ثويني حماد احلسيني

وزارة األشغال العامة
 ٭ فهد دعيج خليفة قريعيط

 ٭ فهد عايد سالم العازمي
 ٭ابتسام ابراهيم محمد اجلالل

 ٭ابرار عبداهلل حسن أمني
 ٭ابرار عصام محمد االبراهيم
 ٭ابراهيم عويد صقر العازمي
 ٭ابراهيم فهد صليهم العازمي

 ٭ابراهيم مسعد سعد الرشيدي
 ٭احمد ابراهيم ثامر السعيدي
 ٭احمد جمعة سعيد السناوي

 ٭احمد خالد احمد الياسني
 ٭احمد صالح مصطفى صادق

 ٭احمد عادل يوسف العيد
 ٭احمد عايض علوش املطيري
 ٭احمد عبداحلميد احمد البناي

 ٭احمد عبداهلل احمد الفوزان
 ٭احمد عبداهلل العبيد فجحان

 ٭احمد علي محمد الرشيدي
 ٭احمد عواد عبداهلل الدواي

 ٭احمد فرج فراج احلربي
 ٭احم����د فه����د مطل����ق ع����رادة 

الرشيدي
 ٭احمد محمود منصور حمود
 ٭احمد مشعل ناجي العتيبي

 ٭احمد نواف علي املطيري
 ٭اسامة ابراهيم صالح الدويسان

 ٭اسراء جبار حاجية حسني
 ٭اس����راء محم����د عب����د الغف����ار 

الشريف
 ٭افراح ساجر ماجد املطيري
 ٭افراح هباس خليف احلربي

 ٭اقبال بدر ناجي الهاجري
 ٭امنة سلطان راشد آل بن علي

ابراهيم   ٭امينة عبداهلل حج����ي 
احلمادي

 ٭امينة محمد حسني اجلزاف
 ٭اميان عبد الهادي بندر مبارك

 ٭اميان عبيد خلف العنزي

 ٭فهد محمد عذال العنزي
 ٭لولوة عبد امللك عبداهلل محمد
 ٭مشاري خلف محمد الدريبان
 ٭مناف هاشم محمد املوسوي

 ٭منال محمد عبداهلل العمهوج
 ٭منص����ور يوس����ف منص����ور 

املضاحكة
 ٭ناصر محمد فالح الرشيدي

 ٭نزال سالم هديسان الشمري
 ٭نورة عبداهلل عبد الكرمي البدر

وزارة التجارة والصناعة
 ٭ عبداهلل سعد بليق العازمي
 ٭ محمد نايف محمد احلربي

 ٭ منال هادي عبداهلل العتيبي
 ٭ ياسمني ماشع ماطر الظفيري

 ٭ابرار فيصل خيران املطيري
 ٭احمد تركي احمد كريديس

 ٭احم����د عب����د الس����الم حس����ن 
الرفاعي

 ٭اسراء فالح صالح مهاوش
 ٭اسماء بدر عفاس العتيبي

 ٭اس����ماء محم����د عب����د اله����ادي 
العجمي

 ٭اشواق عبداهلل محمد املذن
 ٭افراح احمد حمد النجدي

 ٭اف����راح عب����داهلل عب����د الكرمي 
السعد

 ٭افراح مجبل ماضي العنزي
 ٭االء جاسم محمد التناك

 ٭االء عبدالعزيز قاسم بولند
 ٭االء محمد عبد الصمد دشتي

 ٭االء نصار عماش العازمي
حم����د  عبدالرحم����ن   ٭امان����ي 

البعيجان
 ٭امل شتحان شاهني الظفيري

 ٭امل غلوم حسن سكني الكندري
 ٭امل فارس عبدالرحمن القديري

 ٭امل محمد فهد العجمي
 ٭امل هاشم كاظم الضاحي

 ٭امنة احمد محمد التومي
 ٭امنة بدر محمد الفيلكاوي

 ٭اميرة تركي حاكم عفيصان
 ٭أمينة فرحان غضبان الفضلي

 ٭انوار ابراهيم ناصر الزايد
 ٭انوار جاسم بشير العتيقي

 ٭انوار مضحي عوض احلربي
 ٭انور فهد مطر الشمري

 ٭اميان حسن يوسف حسني
 ٭اميان سهل فهد العجمي

 ٭اميان صالح غامن اخلياط
 ٭أبرار خالد جاسم الدوسري

 ٭بت����ول حبيب حم����زة مال علي 
محمد

 ٭بدر غازي عايض محمد
 ٭بدر محمد فديع العدواني

 ٭بدرية فهيد صانوت العازمي
 ٭بدور عبداهلل مرضي االذينة

 ٭بدور نزال عايد الشمري
 ٭بشاير سعود رجعان العازمي

 ٭بصائر محمد عمر الفليج
 ٭تركي مشعان فايز املطيري
 ٭تهاني خليف فالح املطيري

 ٭جابر فرج سعد املطيري
 ٭جاسم علي عباس الطيب

 ٭جاسم محمد جاسم البعنون
 ٭جاسم محمد سالم الشهاب

 ٭جراح عبداهلل قريان سعدان
 ٭جن����ان عبدالرحم����ن محمد ابو 

حيمد
 ٭جواهر قصر عواد العازمي

 ٭جوزة عزيز مشعان املطيري
 ٭حسني احمد حسني دشتي
 ٭حسني علي حسن الشواف

 ٭حصة يوسف محمد الكندري
 ٭حليمة ابراهيم جمعة حسن
 ٭حميدان بدر حسني العدواني

 ٭حنان احمد فهد املضيان
 ٭حنان عبداهلل علي الرشيد

 ٭حن����ان غ����امن عب����د اللطي����ف 
الشطي

 ٭حوراء جمعة علي بولند
 ٭حوراء عب����د املجيد عبداحلميد 

فرج
 ٭خلود غامن حمد السهيل

 ٭دانة اديب عبد املنعم السالم
 ٭دانة عادل محمود محمد

 ٭دانة علي عبداهلل املرجتي
 ٭دانة محمد كمعان املطيري

 ٭داود حس����ني عب����د احملس����ن 
عبداهلل

 ٭دالل شعبان عبداهلل بلوشي
 ٭دالل صالح فهد العمران

 ٭دالل عادل يوسف احلجي
 ٭دالل عب����د الوه����اب س����ليمان 

احللبي
 ٭دالل عسكر عيد عسكر

 ٭دالل فؤاد عبد الرزاق الزامل
 ٭دالل فيصل يوسف البشير
 ٭دالل محمد مطلق املسبحي
 ٭دمية مبارك خليفة اخلليفة

 ٭رحاب فهاد سالم العجمي
 ٭رخية رجعان حمود الرشيدي

 ٭ردينة عبدالرحمن احمد االحمد
 ٭رفيعة مجبل مطلق مسلط 

 ٭رقية عبدالعزيز سفر املؤمن
 ٭رهام عادل عبداهلل العصفور

 ٭رؤيا اسحاق ابراهيم عرب
 ٭روان عادل عبد الكرمي املطوع

 ٭رمي احمد محمود مندني
 ٭رمي مطلق صفران الرشيدي

 ٭زهراء عيد عبد النبي الهندال
 ٭زهراء محمد سالم خدادا

 ٭زهراء يوسف حبيب صرخوه
 ٭زينب محمد خضر الرفاعي

 ٭سارة احمد محمد شهاب
 ٭سارة بدر سليمان السعيد
 ٭سارة حسن علي اسماعيل

تتمة المنشور ص 15

البقية ص 17



السبت 10 أبريل 2010   17محليات
»الديوان«: أسماء 4035 مواطنًا ومواطنة مرشحين للعمل في المؤسسات الحكومية

 ٭سارة خليل عيسى بوحمرة
 ٭س����ارة عدن����ان عب����د الك����رمي 

الشرهان
 ٭سارة عوجان عقاب العتيبي

 ٭س����ارة فاض�������ل قطيم�������ان 
السبي�عي

 ٭سارة مبرك علي الصواغ
 ٭سارة محمد ايوب فتح اهلل
 ٭سارة محمد مبارك العجمي

 ٭سالم مطيران مساعد العازمي
 ٭سلمى وسمي مبارك العازمي

 ٭سناء ابراهيم خليل كمال
 ٭شريفه بنت داود عقاب يوسف

 ٭شمايل احمد عبداهلل الونيان
 ٭شوق الفي رجعان شريان
 ٭شيخة فتحي محمد اللهو

 ٭شيخة يوسف محمد شعيب
 ٭ضاري محري عليان البذالى
 ٭ضاري مشعل منسي الدملاني
 ٭طارق محمد يوسف احلميد

 ٭طالب حسني غلوم حسني
 ٭طالل سعد ثاني العنزي

اللطيف   ٭عائش����ة عل����ي عب����د 
العصفور

عب����داهلل  ع����وض   ٭عائش����ة 
املطوطح

 ٭عائشة فوزي محمد احمد
 ٭عادل محم����د س����عيد عبداهلل 

الشواف
 ٭عادل جنر سند املطيري

 ٭عالية عبداهلل مطلق العنزي
 ٭عبدالرحم����ن س����عود خلي����ل 

احلربي
 ٭عبد ال����رزاق صالح عبد الرزاق 

السيف
 ٭عبدالعزي����ز س����عود حم����ود 

الديحاني
خض����ر  ع����ادل   ٭عبدالعزي����ز 

احلساوي
 ٭عبدالعزي����ز محم����د صال����ح 

العمران
 ٭عبداهلل احمد عبداهلل السعيد

 ٭عب����داهلل اس����ماعيل عب����داهلل 
الفيلكاوي

 ٭عبداهلل ذيب سعود العجمي
 ٭عبداهلل عادل محمد الطراروة

الكرمي س����الم   ٭عب����داهلل عب����د 
احلبيل

 ٭عبداهلل عياد عوض بطي
 ٭عبداهلل مش����عل عب����د اللطيف 

الشميس
دهل����وس  مفل����ح   ٭عب����داهلل 

الرشيدي
 ٭عبداهلل ناصر مجبل املطيري

 ٭عبداهلل يوس����ف محم����د علي 
التراكمة

 ٭عبد الوهاب حمود عبد الوهاب 
العسعوسي

 ٭عبير عدنان علي العسعوسي
 ٭عذاري حماد ماجد الرشيدي

 ٭عذبي سالم عواد سالم
 ٭عزيزة علي راشد الوهيب

 ٭عس����لة عب����د اله����ادي راش����د 
الدوسري

 ٭علي اسماعيل محمد بوشهري
 ٭علي عبد الرضا حسن رضا

 ٭علي عبداهلل محمد الباذر
 ٭علي محمد سيد هاشم الناصر

 ٭علي محمد علي الصراف
 ٭عمر فهيد سالم العويهان

 ٭غنيمة عصام منصور اخلليفي
 ٭فاطمة حسن غلوم عبداهلل

 ٭فاطمة حسن كرم شهاب
 ٭فاطمة خالد موسى االربش
 ٭فاطمة شداد غريب العازمي

 ٭فاطمة عادل يوسف البراهيم
 ٭فاطمة عباس حمزة كندري
 ٭فاطمة علي ابراهيم الطباخ

 ٭فاطمة علي فرج املطيري
 ٭فاطمة محمد احمد الشطى

 ٭فاطمة محمد سعود اجلوهر
 ٭فاطمة محمد صالح العجمي

دهيس����ان  م����رزوق   ٭فاطم����ة 
بوشيبه

 ٭فتوح جمعان معتوق جمعان
 ٭فجر جمال مبارك الربيعان
 ٭فجر عبداهلل هزاع املطيري

 ٭فجر غامن رشود الرشود
 ٭فالح مطر راشد البذالي

 ٭فهد حسن صالح الثويني
 ٭فهد سعد عبيد السبيعي

 ٭فهد منصور خليف العدواني
 ٭فهد هزاع عجرم الصليلي

 ٭فوزيه عبداهلل تركي املطيري
 ٭فيصل براك سالم الهيفي

 ٭كوثر عماد حيدر بن نخي
 ٭لطيفه وسمى شنيف عطية

 ٭ملى جميل يوسف النصر اهلل
 ٭لولوة محمد ابراهيم البلوشي

 ٭لولوة محمد احمد املكيمي
 ٭لول����وة ناص����ر عبدالعزي����ز 

املرزوق
 ٭محمد بدر فايز املطيري

 ٭محمد حسني علي عبدالعزيز
 ٭محمد راشد سالم العلى

 ٭محمد سلمان محمد الدالمة
 ٭محم����د ضي����ف اهلل س����ليمان 

العتيبي
 ٭محمد طاهر موسى احلداد

 ٭محم����د عبدالعزيز اس����ماعيل 
الصفار

 ٭محمد فهد بني سويد
 ٭محمد كرم عبد الرضا كرم

 ٭مرمي امير بدر االستاذ
 ٭مرمي بدر حسني الصفار
 ٭مرمي جاسم محمد املذن

 ٭مرمي زايد منصور العازمي
 ٭مرمي عبداهلل جاسم سراج

 ٭اسماء مبارك فهد املشوط
 ٭اسماء محمد عواد العازمي

 ٭اسماء محمد ناصر العجمي
 ٭اسماء ناصر مشعل املطيري

 ٭اسماء نافل ظاهر العازمي
 ٭اسماعيل احمد يوسف ابراهيم

 ٭اسيا سلطان عامر احملزوم
 ٭اسيل خالد راشد اجلويسري

 ٭اف����راح زع����ل عب����د احملس����ن 
العصيمى

 ٭افراح فالح مطلق الرشيدي
 ٭افراح مناع علي العجمي

 ٭اقبال صالح محمد احلسيني
 ٭البندري عبداهلل فهد اخلالدي
 ٭اجلازي طالب زحزيح العنزي

 ٭اجلازي عبداهلل احمد املطر
 ٭احلميدي سعود سند املطيري
 ٭الدانة خالد عبداهلل ابو عجيم

 ٭الطاف خالد فهد الديحاني
 ٭الطاف عوض علي املطيري

 ٭الطاف فيصل فاضل السنافي
 ٭العنود ابراهي����م محمد برجس 

املطيري
 ٭العنود بطي مجبل العازمي

 ٭العنود سعد عوض اخلضير
 ٭العنود فالح عيد العازمي

 ٭العنود محمد سالم العازمي
 ٭الهام يوسف شريد فالح

 ٭الهنوف محمد فهد السهلي
 ٭امال عليان شالح املطيري

 ٭امال مذخر سريع مذخر
 ٭اماني عطشان عزارة الضفيري

 ٭اماني فليح ناصر سعد
 ٭اماني فهد ناصر عبداهلل

 ٭اماني مد اهلل جريدي الرشيدي
 ٭امثال زويد صالح العازمي
 ٭امل احمد عطية ابو شنب

 ٭امل حسن عبد العنزي
 ٭امل خليف ناصر العازمي

 ٭امل سعد حسن بندر
 ٭امل سعد عويد املطيري
 ٭امل سعود سعد احلربي

 ٭امل سلمان ناجي الظفيري
 ٭امل سليمان عبدالرحمن اجلار 

اهلل
 ٭امل طاهر احمد حسني

 ٭امل عبد الهادي راشد الفجي
 ٭امل عبيد خليوي العجمي
 ٭امل عويد فياض العنزي
 ٭امل فيصل حمد اجلمعة

 ٭امل محمد ربيعه الثوينى
 ٭امل محمد طي����ب محمد صديق 

بستكي
 ٭امل محمد عبيد املطيري
 ٭امل نداء رشيد املطيري

 ٭امالك النوري محمد الهذال
 ٭امنة جاسم محمد بهمن

 ٭امنة حسني فالح العازمي
 ٭امنة حمود حمود الدويله

 ٭امنة سفاح عبداهلل الداهوم
 ٭امنة محمد حسن رضا

 ٭امنة مرزوق جمعان صعفاك
 ٭امنة مطر نهار الذايدي

 ٭اميرة ناصر سعد صفتان
 ٭أمينة سلطان خالد املرزوق

 ٭أمينة عبد اجلليل حسن بهمن
 ٭أمينة عبد الرضا كرم احمد

 ٭أمينة غريب ضاحي احلربي
 ٭أمينة مرزوق الفي العازمي

 ٭انتصار ذيب صباح الفضلي
 ٭انتصار علي صالح بوغيث

 ٭انفال صالح خلف السعيدي
 ٭انفال مشعل سلطان املشعل

 ٭انفال يوسف صالح املال
 ٭انوار حمود محمد السبيت

 ٭انوار حميد جواد االمير
 ٭ان����وار خال����د س����عود الصواغ 

العازمي
 ٭انوار سعد عوض العنزي

 ٭انوار سعود منيف بن جدعان
 ٭انوار علي صالح الرشيدي

 ٭انوار فالح حمد العازمي
 ٭انوار الفي خلف العازمي

 ٭انوار مبارك عايض الهبيدة
 ٭انوار محمد سالم امان

 ٭انوار مطلق محمد العتيبي
 ٭انوار ناصر احمد شاكر

 ٭انوار هجاج راشد سبيت
 ٭اوضاح احمد سنافي الشمري

 ٭اوضاح فهد جابر الشمري
 ٭اميان ثومان رشدان الشحومي

 ٭اميان جمال حسني بالل
 ٭اميان حبيب ابرمي العازمي
 ٭اميان خلف فالح العتيبي

 ٭اميان سهيل حاشوش اخلالدي
 ٭اميان شيحان جويعد جابر
 ٭اميان عايض عايد الرشيدي
 ٭اميان عزام برغش العازمي
 ٭اميان عصام جاسم العبيد

 ٭اميان غازي فرحان العنزي
 ٭اميان فارس مشاع الديحاني

 ٭اميان فالح مصبح مبارك
 ٭اميان مبارك حمد الهيم

 ٭اميان مبارك سلطان السهلي
 ٭اميان مرزوق رجعان العازمي
 ٭اميان نايف عبداهلل الرشيدي

 ٭اميان هادي ثامر العازمي
 ٭اميان يوسف حمد العتيقي
 ٭أحمد حسن علوان العنزي
 ٭أزهار خالد فرحان العنزي

فرح����ان  عبدالرحم����ن   ٭أم����ل 
الديحاني

 ٭باسمة حسني ناصر عبداهلل
 ٭باسمة دهام فنيطل الظفيري

 ٭باس����مة غ����ازي عبداحلمي����د 
املشري

 ٭باسمة فهد فالح الراجحي
 ٭بتال ماجد سند الدمام

 ٭بتلة ناصر شعيب العلى

 ٭مرمي علي سفر املطيري
الرحي����م   ٭م����رمي عل����ي عب����د 

االنصاري
 ٭مرمي فالح بخيت العتيبي

 ٭م����رمي فلي����ح ه����ادي الصواغ 
العازمي

 ٭مرمي محمد حسن احلرز
 ٭مرمي محمد حسن الكندري
 ٭مرمي محمد سعود العمران

 ٭مشاري علي حبالن العازمي
 ٭مشاعل فالح رفاعى العازمي
 ٭مطلق عبداهلل مطلق العنزي

 ٭منار احمد بدر املطوع
 ٭منال جاسم طالب احلمد

 ٭منى سعود مرزوق املطيري
 ٭مها خالد بدر املطيري

 ٭مها زامل مطر الشمري
 ٭مها مساعد راشد الديحاني

 ٭موضي ناصر محمد الهوميل
 ٭موضي عبداهلل خالد املطيري

 ٭مي خليفة عبيد امليع
 ٭ناديه س����ليمان حس����ن كلندر 

الكندري
 ٭ناديه محرف كرينيس العازمي

 ٭ناصر غازي نهار العتيبي
 ٭ناصر قاسم محمد على

 ٭جنالء بشير رجا الرشيدي
 ٭نسرين يوس����ف محمد صالح 

العوضي
 ٭نسيبة بدر عبد الكرمي املنيس

 ٭نهى فريد محمد العوضي
 ٭نواف طالب رجب الصراف

 ٭نواف عبيد سمير الظفيري 
 ٭نوال محمد هادي عقاب

 ٭نورا عادل عيسى الناصر
 ٭نورا فيصل عبدالعزيز املرشد

 ٭نورة سعود عبدالعزيز الفريح
 ٭نورة عامر براك العجمي

 ٭نورة عبد اللطيف خالد املرشد
 ٭نورة غازي مشاري الهالل

 ٭نورة فيصل فهد البالول
 ٭نورة ناظم محمد املسباح

 ٭نوف راشد راجح الهاجري
 ٭نوف سليمان مرزوق العنزي

 ٭ن����وف عب����داهلل محم����د حمد 
الصقر

 ٭هاجر عبدالعزيز عبداهلل محمد
 ٭هبة عبداهلل صالح ابو سيدو

 ٭هن����ادي عب����د عل����ي محم����د 
البلوشي

 ٭هن����د عبدالرحم����ن عب����داهلل 
يوسف

 ٭هنوف صالح حمود الضفيري
 ٭هيفاء حميدي غازي العتيبي

 ٭وسمية عوض حليس احلربي
منص����ور  ش����نيان   ٭وضح����ة 

الهاجري
 ٭وضحة مطلق محمد العدواني
 ٭ياسر عبداهلل عايض العتيبي

 ٭يعقوب يوسف فهد الفريج

وزارة التربية
 ٭ العنود شحاذة هديان العنزي
 ٭ حسني صالح عباس ال عباس

 ٭ حمده فياض معيض عابر
 ٭ دالل جنم عبداهلل الكندري

 ٭ شريفه غامن فيحان صنقور
 ٭ عبدالعزي����ز منص����ور منخي 

املطيري
 ٭ فاطمة جاسم تقي

 ٭ مها عابد عبدالرحمن بكر
 ٭ نورة الزقع جمعان الرشيدي

 ٭ نورة ماجد حمد اخلالدي
 ٭ هبة محمود محمد ابراهيم

 ٭ابتسام جاسم صالح اخلضري
 ٭ابتسام جمال صالح الدعيج

 ٭ابتسام جمال عايض العتيبي
 ٭ابتسام مبارك عساف العجمي
 ٭ابتسام ملفي عبداهلل احلربي
 ٭ابتسام يوسف زيد اخلبيزي

 ٭ابرار احمد سالم التوم
 ٭ابرار عيد حمود الشمري

 ٭ابراهيم غلوم محمد الكندري
مخل����ف  فرح����ان   ٭ابراهي����م 

اجلنفاوي
 ٭احالم فالح نافل العازمي

 ٭احالم مناحي راشد احلربي
 ٭احالم نايف خلف

 ٭احمد انور احمد بوناشى
 ٭احمد باسل احمد اصطى احمد

 ٭احمد بدر ناصر مبارك
 ٭احمد حبيب احمد حسن

 ٭احمد حمد سليمان الفهيد
 ٭احمد حمد عبداهلل الهاشم

 ٭احم����د عب����د الرس����ول احم����د 
ابراهيم

خال����د  عبدالعزي����ز   ٭احم����د 
الروضان

 ٭احم����د عبد الكرمي عب����د الغفار 
يوسف

 ٭احمد عبداهلل محمد املطيري
 ٭احمد عبدالواحد ابراهيم احمد
 ٭احمد عيسى احمد االنصاري

 ٭احمد عيسى احمد الشطي
 ٭احمد فهد احمد املنصور

 ٭استقالل عماش سالم املطيري
 ٭اسراء جاسم محمد اسماعيل

 ٭اسراء عبد الرزاق عبد احلسني 
اشكناني

 ٭اسراء يوسف حمد السهيل
 ٭اسماء حميد غنيم العازمي

 ٭اسماء خالد حمود العدواني
 ٭اسماء راشد محمد العجمي
 ٭اسماء راضي عطية احلربي

 ٭اس����ماء عب����داهلل عبدالعزي����ز 
العبيد

 ٭اسماء عطا اهلل عامر املطيري
 ٭اسماء علي مانع حاكم

 ٭اسماء فياض مطر الذايدي

 ٭بتول ناصر طاهر العبداهلل
 ٭بتول ناصر محمد العجمي

 ٭بدر رازن فهد العتيبي
 ٭بدر محمد دايل محمد

 ٭بدر ناصر عبداهلل الشمري
 ٭بدر نايف سملول املطيري

 ٭بدرية احمد عبداهلل السعدون
 ٭بدرية حمود سماح املطيري

 ٭بدرية خميس منصور العجمي
 ٭بدرية راشد حمود السهلي

 ٭بدرية سعود حمود الرشيدي
 ٭بدرية ضبيب مزيد الضفيري

 ٭بدري����ة عبدالرحم����ن حس����ني 
الكندري

 ٭بدرية عبداهلل مبارك العازمي
 ٭بدري����ة عب����د املجي����د احم����د 

املنصور
 ٭بدرية علي محمود جعفر
 ٭بدرية فراج غامن الشمري

 ٭بدرية الفي عجيرم العازمي
 ٭بدرية ناصر راشد احلربي

 ٭بدرية وليد عبد اللطيف النجم
 ٭بدور بدر فالح العازمي

 ٭بدور راضي سعود الهاجري
 ٭بدور عامر حماد العازمي

 ٭بدور عبداهلل خالد املطيري
 ٭بدور عبداهلل سحمى املطيري

 ٭بدور غايب خالد العازمي
 ٭بدور كميخ بندر صحن
 ٭بدور مرعى ناصر رداد

 ٭بدور ناصر خالص مهيالن
 ٭بدور ناصر ناهض العتيبي
 ٭بسمة فهد عبداهلل العجمي

 ٭بشاير بدر خلف العنزي
 ٭بشاير بدر محمد عبداهلل

 ٭بشاير حماد ثامر املطيري
 ٭بشاير حمد عبداهلل املطيري

 ٭بشاير خالد عوض املهمل
 ٭بشاير سعد ناشي العازمي

 ٭بشاير سعود غنيم املطيري
 ٭بشاير علي قطيم العتيبي

 ٭بشاير عواد رمضان السعيدي
 ٭بشاير محمد مرضي العازمي

 ٭بشاير هادي بنيه مرزوق
 ٭بشري مدلة صعيجر املطيري

 ٭بنه سالم سعود العازمي
 ٭بهيه حميد صالح جدي
 ٭بيبي محمد حمد املري

 ٭تغريد فالح محمد العجمي
 ٭متام خضر خالد العنزي

س����دحان  جهيم����ان   ٭تهان����ي 
العازمي

 ٭تهاني راشد حمد العازمي
 ٭تهاني سالم فالح العازمي

 ٭تهاني عماش حجي الرشيدي
 ٭تهاني عيد غريب العازمي
 ٭تهاني فهد ناصر العازمي

 ٭تهاني مبارك عبداهلل السهلي
 ٭تهاني مبارك غالب العازمي
 ٭تهاني مرزوق فالح مرزوق
 ٭ثرياء برغش عامر العجمي

 ٭جابر نايف احمد الصباح
 ٭جراح نافل عوض املطيري

 ٭جزلة منيف عبد الهادي راشد
 ٭جمانة حسني حسني صالح

 ٭جمانة شاهني ابراهيم اجلعفر
 ٭جمان����ة محم����د عب����د اللطيف 

املرهون
 ٭جميلة جابر حمد دهش

 ٭جميلة دبيس رباح الرشيدي
 ٭جميلة زقام عبيد الشمري

 ٭جميلة سراح كميخ العازمي
 ٭جميلة عوده رومي الشمري
 ٭جهاد حسني علي الدوسري

 ٭جواهر حجي مخيشم الشمري
 ٭جواهر صحني هالل العازمي
 ٭جواهر عبداهلل عيد املطيري

 ٭جواهر نصار عبداهلل العجمي
 ٭جوزاء الفي صالح املظيبري
 ٭جوزة حمود مبارك الهاجري

 ٭جوزة شمروخ داموك العازمي
 ٭جوهره علي غريب الكندري

 ٭حربيه سلطان جاسم
 ٭حزام راشد سالم الدوسري

 ٭حسن أبل حسن حسني
 ٭حسن ناصر عبداهلل الرشيدي

 ٭حسنه رجعان مناحي النصافي
 ٭حسني ابراهيم محمد السماعيل

 ٭حسني خالد حجاج العجمي
 ٭حسني علي يوسف حسن

 ٭حصة جميل بدر الفرحان 
 ٭حصة جميل طه عبداهلل

 ٭حصة سفاح مطارد خشمان
 ٭حصة ضاوي عوض املطيري

 ٭حصة الفي خلف العازمي
 ٭حصة الفي عيد احلريجي

عب����داهلل  محم����د   ٭حص����ة 
احلضيري

 ٭حصة محمد مناحي الدماك
 ٭حصة مزيد ملفي املطيري
 ٭حماد محمد علي احلربي

 ٭حمد دخيل مرش����اد عبدالعزيز 
العسعوسي

 ٭حمد سالم حمد املري
 ٭حمد مبارك عبداهلل كمشاد

 ٭حمد محمد علي املري
 ٭حمده عيد سعد العازمي

 ٭حمود صالح حميدي احلسيني
 ٭حنان احمد صالح اجليران

 ٭حنان جمعان محمد احلريتي
 ٭حنان خضر عبداهلل بردي

 ٭حنان خلف سدحان ابولبقة
 ٭حنان زايد عبيد العنزي

 ٭حنان زيدان خلف العنزي
 ٭حنان سعود ثاني العنزي

 ٭حنان عبيد حميد الرشيدي
 ٭حنان فهد منشد الهندال
 ٭حنان محمد عباس غالم

 ٭حنان مطلق خالد العازمي

 ٭خالد حسني جعفر غلوم
 ٭خالد راشد عبداهلل الطويل

خالد سليمان عبداهلل العميريني  ٭
 ٭خالد صغير محمد العجمي

 ٭خالد صنيتان خلف دريعان
 ٭خالد عبداهلل خالد السيف
 ٭خالد عساف عقيل العنزي

 ٭خالد كحيل عيد املطيري
 ٭خالد مبارك محمد الدلك

 ٭خالد هالل محمد املطيري
 ٭خالدة مبارك مرزوق جوهر

 ٭خديجة سلطان محمد اخللف
 ٭خديجة شابور محمدي

 ٭خديجة صالح سالم العازمي
 ٭خزنة خالد ناجي الهاجري
 ٭خزنة دغيم حمد العدواني

 ٭خزنة عبداهلل مرضي الرشيدي
 ٭خزنة فالح ضب العازمي
 ٭خلدة حمد فهد الرشيدي
 ٭خلدة فرحان خلف شاهر

 ٭خلود جمعة بدر ضيف
 ٭خلود ذيبان مطلق املطيري
 ٭خلود سرور حماد العازمي

 ٭خلود عايض عوض الديحاني
 ٭خل����ود عب����د الرس����ول ه����الل 

الشمالي
 ٭خلود فراج الهبي العازمي

 ٭خلود فيصل محمد العتيبي
 ٭خلود مفلح عواد النمران

 ٭خلود نوري عبداهلل االشوك
 ٭خولة مزيد محمد احلربي

 ٭خيري����ة عب����د الرض����ا جوهر 
حسن

 ٭خيري����ة عب����د العال س����لطان 
طارش

 ٭خيرية عبداهلل حوار اخلزرجي
 ٭داليا تيسير عبداهلل املطوع

 ٭دانة احمد فهد الغريب
 ٭دانة راشد عبدالرحمن الوعالن

 ٭دانة صالح حضرم العجمي
 ٭دانة ظاهر مناور العازمي

 ٭دانة فرحان ظرمان العازمي
 ٭دانة محمد ذيب مرعى

 ٭دانة مسعود محمد املري
 ٭دانة مسلم سعود بن راكب
 ٭دانة جنيب محمد العوضي

 ٭داود بالل فرج
 ٭داود سليمان خالد العجيل

 ٭دعاء غازي عبداهلل احلبينى
 ٭دالل ابجاد حامد العبدلى

 ٭دالل احمد مشاري عبداهلل
 ٭دالل بدر محمود حسني

 ٭دالل جابر صالح علي املري
 ٭دالل حمدان بداح املطيري
 ٭دالل حمدي حمود غازي

 ٭دالل رجا عبداهلل احلباج
 ٭دالل سعود مخلف اجلمهور
 ٭دالل صالح عبداهلل العتيبي

 ٭دالل صالح نعيم العجمي
 ٭دالل عامر سعد الهاجري

 ٭دالل عبدالعزيز ابراهيم غازي
 ٭دالل عبداهلل محمد احلصم
 ٭دالل علي عبداهلل العنزي
 ٭دالل فالح سعد الرشيدي

 ٭دالل فالح فهد اخلالدي
 ٭دالل فهد محمد العجمي

 ٭دالل محمد سعود احلويتان
 ٭دالل محمد مبارك احلبيب

 ٭دالل مرزوق حسني املرشاد
 ٭دالل مفلح حسني املرشاد

 ٭دليل رجعان حمود العازمي
 ٭رائد بدر غامن احلساوي

الكرمي   ٭رائ����دة محم����ود عب����د 
سماره

 ٭س����ارة عب����د احملس����ن ناصر 
املصيليت

 ٭سارة علي احمد مال على
 ٭سارة علي دغيم العازمي
 ٭سارة علي مناور العازمي
 ٭سارة فالح صلف املطيري

 ٭سارة فالح عويضه الهاجري
 ٭سارة فالح فالح العتيبي

 ٭سارة لزام سعود الشمري
 ٭سارة مبارك ثاني اجلسار

 ٭سارة محماس خامت العازمي
 ٭سارة محمد احمد العبيد

 ٭سارة محمد حسن االنصاري
 ٭سارة محمد مطلق العتيبي
 ٭سارة ناشى غنام العازمي
 ٭سارة يعقوب علي اخلباز

 ٭سارة يوسف سالم امان
 ٭سارة يوسف علي الرجيب

 ٭سارة يوسف محمد منصور
 ٭سالم ابراهيم احمد املنصوري
 ٭سالم احلميدي عجب العتيبي

 ٭سالم حمادة فهد العجمي
 ٭سالم مسفر زايد العجمي
 ٭سامي ماطر مروي ماشع

 ٭سامي مرزوق مبرك خدعان
 ٭سامية عشوان دواس العنزي

ابراهي����م  يعق����وب   ٭س����بيكة 
اليعقوب

 ٭س����حر عب����د ال����رزاق خميس 
اخلشتي

 ٭سعاد بشير جزال الشمري
 ٭سعاد حبيب علي زيدي

 ٭سعاد سبتي عبداهلل حسن
 ٭سعاد عبد الستار جابر

 ٭سعاد محسن عوض احلربي
 ٭سعاد نويران سعد الرشيدي
 ٭سعد غلفيص ناجع العجمي

 ٭سعدة محيسن بخيت امليمونى
 ٭سعدة مطلق عايض العازمي

 ٭سالمة عيد عصفور العصفور
 ٭سلمى زعل حويان العازمي

 ٭سلمى سعد حشاش الدوسري
 ٭سلمى فالح عيد العازمي

 ٭سلمى هزاع عواض املطيري
 ٭سلوى جابر محمد العنزي

 ٭سلوى عبداهلل راشد السليمان
 ٭سلوى محمد حمد العجمي
 ٭سميرة جزاء عمر العتيبي

 ٭سميرة سلطان فرحان محمد
 ٭سميرة عابر بشيت حسن

 ٭سهام احمد حمود اجلناعى
 ٭سهام راضي حسني العنزي

 ٭سهام عبد كتاب الشمري
 ٭سهام مطلق رجا العنزي

 ٭سهام مندي سليمان احمد
 ٭سهى صالح محمد الفجري

 ٭سيدة محمد ابراهيم الشناوي
 ٭سيدة مرعى مطيع العجمي

 ٭شافعة حمد ناصر املري
 ٭شامة ملهى عبداهلل

 ٭ش����روق تيس����ير عبدالعزي����ز 
الرشيدان

 ٭شروق فهد سيف العجمي
 ٭شريفة احمد محمد الدندن

 ٭شريفة ثامر محمد العازمي
 ٭شريفة سعد صالح احلرب

 ٭شريفة مبارك مغيران العازمي
 ٭شعاع براك سالم العازمي

 ٭شعاع حامد محمد امني
 ٭شعاع مقبل راشد عبدالرحمن

 ٭شعفه صالح ظافر العجمي
 ٭شقيصة فيصل راشد العجمي
 ٭شكحة سعد مصلح العتيبي

 ٭شما محمد فهاد العازمي

 ٭رابعة عدنان حسني
 ٭راكان سعود قلفيص العجمي

 ٭رسمية امهلي حمود مرزوق
رسمية عبداهلل ناصر الرشيدي  ٭

 ٭رسمية هادي سهيل
 ٭رفعة ابراهيم سالم العجمي

 ٭رفعة حسن مخيطر الضفيري
 ٭رفعة كميخ عبداهلل العجمي

 ٭رفعة محمد فهيد العجمي
 ٭رفعة محمد مانع العجمي
 ٭رفيع شداد وثير العازمي

 ٭رقية دعيج خليفة اخلضر
 ٭رقية محمد مثيب االذينة

 ٭رهام راضي حسني العنزي
بطيح����ان  فنيط����ل   ٭رومي����ة 

العازمي
 ٭رمي احمد ابراهيم احلساوي

 ٭رمي ارشيد سريع العازمي
 ٭رمي بدر مسفر الديحاني
 ٭رمي حسن سالم العازمي
 ٭رمي حمود غنيم العازمي

 ٭رمي خالد رجا البغيلى
 ٭رمي خليفة مرزوق احليص

 ٭رمي رشيد سعد احلربي
 ٭رمي سالم مرزوق اجلالوي
 ٭رمي سعود غنيم املطيري
 ٭رمي سماح رابح الرشيدي
 ٭رمي سماح غزاي املطيري

 ٭رمي شارع دليميك العازمي
 ٭رمي صالح دغيم املطيرات

 ٭رمي عبداهلل شهاب اخلالدي
 ٭رمي عبداهلل هالل العتيبي

 ٭رمي علي عيد املطيري
 ٭رمي علي محمد حسن
 ٭رمي فهيد جمعان فهد

 ٭رمي مزيد مرزوق اجلويدان
 ٭رمي مسير عايز املطيري
 ٭رمي مطلق فالح املطيري

 ٭رمي معدي مهدي العجمي
 ٭رمي منصور ابراهيم املناصير
 ٭رمييه سرور جرمان املطيري

 ٭زبيدة عامر محمد الهاجري
 ٭زكية مهدي عوض الشمري

 ٭زمزم حسن سلطان الشمري
 ٭زهراء محمد احمد كرم

 ٭زه����راء محمد نعمة اهلل س����يد 
سليمان

 ٭زهرة ابراهيم براندخ
 ٭زهرة عباس حيدر محمد

 ٭زهرة عبداهلل حسني الشمري
 ٭زهرة علي طالب بهبهاني

 ٭زينب احمد عبد الغني املطوع
 ٭زينب ثامر هدود على

 ٭زينب جابر عبداهلل باقر
 ٭زينب عادل محمد عوينات

 ٭زينب علوان نويدر
 ٭زينب علي غلوم اشكناني

 ٭سارة احمد ناصر الشحومي
 ٭سارة بدر علي الشايجي
 ٭سارة بدر ناصر الفريج

 ٭سارة حسن ابراهيم احلداد
 ٭س����ارة حمود مجب����ل عبداهلل 

العازمي
 ٭سارة حميد نومان الفليج

 ٭سارة خالد معتوق املعتوق
 ٭سارة خضير دحام الشمري

 ٭سارة خلف نافع احلربي
 ٭سارة سالم حوفان الهاجري

 ٭سارة سالم فالح القعابي
 ٭سارة سالم نافع الرشيدي

صعيج����ر  صاه����ود   ٭س����ارة 
العتيبي

 ٭س����ارة عبدالرحم����ن محم����د 
العجمي

 ٭شمة غامن فيحان صنقور
 ٭شهاب حمد كعيد الظفيري

 ٭شهد راشد عبدالعزيز السلطان
 ٭شهد فهيد سالم العجمي

 ٭شهد منصور طالل املطيري
 ٭شهيدة علي عايض املطيري

 ٭شوق سعد عامر العتيبي
 ٭شوق مبارك هادي العازمي
 ٭شوق محمد غالب املطيري
 ٭شيخة بدر ناصر الطراروة

 ٭شيخة حسن ناصر العجمي
 ٭شيخة رومي رجعان الظفيري
 ٭شيخة صقر سليمان اخلالدي

ضي����دان  صنه����ات   ٭ش����يخة 
القحطاني

 ٭شيخة عبدالعزيز مطلق الزايد
 ٭ش����يخة عب����داهلل عب����د الكرمي 

العزاز
 ٭شيخة محمد مرزوق العواد

 ٭شيخة مديح غريب السعيدي
 ٭شيماء حسن سالم العجمي
 ٭شيماء ناصر جاسر عبداهلل

 ٭شيماء نبيل مختار غلوم
 ٭صافية شوردي فاهد بداح

 ٭صالح ابراهيم صالح الطويل
 ٭صالح سلمان صالح سلمان

 ٭صاحلة عليان عبداهلل العنزي
 ٭صبيحة خليفة سعود احلربي
 ٭صديقة محمد محمود الدشتي
 ٭صفية عبدالعزيز راشد املذن

 ٭صفية عبيد حمد العجمي
 ٭صيتة فهد حمد اخلالدي

 ٭صيتة مريزيق شري الرشيدي
 ٭صيتة هادي مبخوت العجمي

 ٭ضحى مشعل مطر الشمري
 ٭ضحية عايد سالم الصليلى

 ٭ضحية فالح حمدان النويعم
 ٭ضحية الفي مبرك العازمي

 ٭طالب عبداهلل سعود العجمي
 ٭طفلة بجاد خلف بجاد رجيعان

 ٭طفلة منصور محمد العجمي
 ٭طالل حسن علي الشافعي
 ٭طالل فهد صنت الديحاني

عبدالعزي����ز  فيص����ل   ٭ط����الل 
العتيبي

 ٭طيبة عادل احمد بندر
 ٭ظاهر قناص ظاهر السعيدي

 ٭عائشة احمد سيف على
 ٭عائشة حسني عبداهلل الكندري
 ٭عائشة حميدي ناصر العدواني

 ٭عائشة خلف مبارك السالم
 ٭عائشة سعد عبداهلل العازمي

 ٭عائشة ضاوي سعود العازمي
 ٭عائش����ة عب����د احملس����ن محمد 

الرويشد
 ٭عائشة علي ابراهيم سالم

عب����داهلل  مبخ����وت   ٭عائش����ة 
العجمي

 ٭عائشة محمد راشد ضرباح
 ٭عائشة مهنا غازي مهنا

 ٭عائشة هوميل جعيالن احلربي
 ٭عائشة يوسف غامن عامر

 ٭عادل معتق جمعان صايل
 ٭عالية تركي صالح العتيبي
 ٭عالية حميدي علي احلربي

 ٭عالية علي نزال العازمي
 ٭عالية محمد لفته الضفيري
 ٭عايدة سعد مبارك اجلميلي
 ٭عايدة نبيل محمد الشعيب

 ٭عايشة حمود س����الم اخلرينج 
الرشيدي

 ٭عايشة مرزوق فضي غالي
 ٭عباير علي عواد السحيب
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 ٭عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن 
املطيري

 ٭عب����د الرزاق فه����د صلبي فالح 
شتيوي

ابراهيم  العب����دي   ٭عبدالعزي����ز 
العنزي

 ٭عبدالعزيز س����ليمان س����المة 
اجلميلي

 ٭عبدالعزيز عبيد علي املسعود
 ٭عبدالعزيز فهد اسوادي شهاب

 ٭عبد الكرمي محم����د عبد الكرمي 
العيسى

اللطيف محم����ود محمد   ٭عب����د 
اشكناني

 ٭عبداهلل احمد عيسى عامر
 ٭عبداهلل خالد محمد الدندن

 ٭عبداهلل رضا عبداهلل العلى
 ٭عبداهلل شهاب عبداهلل حسني

 ٭عبداهلل علي احمد االبراهيم
 ٭عبداهلل علي محمد العجمي

 ٭عبداهلل فالح محمد امليع
 ٭عبداهلل محمد حسني الفودري

 ٭عبداهلل محمد عبداهلل العتيبي
 ٭عبداهلل محمد مرزوق العازمي

 ٭عب����داهلل مصطف����ي س����لمان 
الشمالي

 ٭عبداهلل مطر عبداهلل العنزي
 ٭عبد املجيد احمد عبد املجيد عبد 

الوهاب
 ٭عب����د احملس����ن يعق����وب غلوم 

حاجية
 ٭عبير حسن احمد خالد

 ٭عبير صالح محمد احلشاش
 ٭عبير طالب سالم املالك

 ٭عبير عبيد حميد الرشيدي
 ٭عبير عدنان عبد الكرمي الهلبان

 ٭عبير قبالن علي العازمي
 ٭عبير مبارك رجا الرشيدي
 ٭عبير مرزوق حمد العازمي

 ٭عبير مزيد سند املطيري
 ٭عبير هايف عبود الضفيري
 ٭عجبه سعود ناصر العجمي

 ٭عدنان مبارك مساعد اخلريص
 ٭عذاري برجس ناصر الشمري

 ٭ع����ذاري عبدالرحم����ن صال����ح 
بوبشيت

 ٭عذاري مبارك حمود جفني
 ٭عذاري محمد متعب الرشيدي

 ٭عذبي ابراهيم امان القطان
 ٭عذبيه جايز شجاع احلودلة

 ٭عذبي����ه عبدالرحم����ن بطيحان 
املطيري

 ٭عزيزة محمد شالح الرشيدي
 ٭عطاف عبداهلل سعود مطني

 ٭عفاف احلميدي معزى العازمي
 ٭عفاف عامر عقلة العالطي

 ٭عفراء حمدان محمد البلوي
 ٭علي حسني خليل اجلريدان

 ٭علي حسني علي املسباح
 ٭علي شاكر حسني الدشتي
 ٭علي عامر مضحي البذالي

 ٭علياء صالح عبداهلل العريفان
 ٭علياء فؤاد جاسم اجلاسم

 ٭علية مبارك مطلق الهاجري
 ٭عمر عبدالعزيز احمد الكندري

 ٭عمشة فالح محمد العجمي
 ٭عنود رجا عايد املاجدي

 ٭عنود سعدون مجبل الطشة
 ٭عنود فياض محمد العنزي
 ٭عنود محمد سعود العازمي

 ٭عنود مرزوق فالح امللحم
 ٭عهود بكر عوض هديبان

 ٭عهود راجح سعود العجمي
 ٭عهود محمد عايش العتيبي
 ٭عهود مخلد سعيد الديحاني
 ٭عهود مطير مجبل الرشيدي

 ٭عواطف ابراهيم محمد السلمان
 ٭عواطف بدر عيد العازمي

 ٭عواطف عايض عياد الرشيدي
 ٭عواط����ف عبدالرحم����ن احم����د 

الكندري
 ٭عواطف فهيد مفرح حسن

 ٭عوض عوض سليمان املطيري
 ٭عيدة صنيتان ماوي املطيري

 ٭عيدة علي موسى الدوسري
 ٭عيدة محمد ناصر الهاجري

 ٭عيدة هويدي مطلق الرشيدي
 ٭عيسى عبدالرحمن عبد اللطيف 

احمد
 ٭عيس����ى هاش����م عيس����ى سيد 

هاشم
 ٭غالية خالد سالم الصليلى

 ٭غالية غازي محمد الرشيدي
 ٭غالية مصبح مبارك العازمي

 ٭غدير بردي محمد العالطي
 ٭غدير حسني ربيع العجمي
 ٭غدير حماد ثامر املطيري
 ٭غدير خالد غنيم املطيري
 ٭غدير طالب حسني بولند

 ٭غدير عباس عبد الستار حسني
 ٭غدير عيد حمود الهاجري

 ٭غدير غشام حمود العازمي
 ٭غزيل ضويحي مطلق املطيري

 ٭غنيمة جاسم محمد حسني
 ٭غنيمة وليد علي املرزوقي

 ٭فاتن محمد حطاب العجمي
 ٭فاتن مرضي مبارك العازمي

 ٭فاطمة ابراهيم شبرم الدوسري
 ٭فاطمة حردان محمد العنزي
 ٭فاطمة حزام مزيد العصيمي
 ٭فاطمة حويل القي العازمي

 ٭فاطم����ة خال����د محمد حس����ني 
الناصر

 ٭فاطمة دحام حسني العدواني
 ٭فاطمة راشد عجيل العنزي
 ٭فاطمة زيدان نايف العنزي
 ٭فاطمة سعد ناصر العازمي
 ٭فاطمة سعيد عوض ناجي

 ٭هديل عبدالوهاب محمد املنيع
 ٭هديل عيد فهد املرجتي

 ٭هناء سليمان جاسم العبوه
 ٭هناء صالح خلف العنزي

 ٭هناء ياسني علي عبدالكرمي
 ٭هنادي عيد براز املطيري

 ٭هن����ادي هاش����م س����يد محمد 
املوسوي

 ٭هنادي فوزي داخل العجمي
 ٭هند ظاهر مشهور السعيدي

 ٭هند محمد احمد ابا حسني
 ٭هن����وف عبدالعزي����ز عب����داهلل 

الهوالن
 ٭هنوف الفي عبداهلل الرشيدي

 ٭هنوف محمد سالم املطيري
 ٭هنوف ناصر محمد النمران

 ٭هوياء خليفة عبداهلل العازمي
 ٭هيا أحمد عب����داهلل عبدالعزيز 

العمر
 ٭هيا حمد سعد رميان

 ٭هيا حمد فالح العجمي
 ٭هيا راشد مبارك ادلوة

 ٭هيا راضي سويد العازمي
 ٭هيا سعد فهاد العجمي
 ٭هيا صقر فهاد العازمي

 ٭هيا عبيد صالح السبيعي
 ٭هيا عكرش عيد محمد
 ٭هيا غنيم علي الزعبي

 ٭هيا متعب زايد املطيري
 ٭هيا محل رغيان احلسيني
 ٭هيا محمد صحن العازمي
 ٭هيا نايف مظهور الشمري

 ٭هيفاء صاهود حزام السبيعي
 ٭هيلة سالم فراج الكفيدي

 ٭وجدان بدر عبداهلل السحيب
 ٭وداد علي ابراهيم البحراني
 ٭وديع محمد حسني عبداهلل
 ٭ورود مدلول زيد الظفيري

 ٭وسمية حسن عبداهلل اخلضير
 ٭وس����مية عبدالعزي����ز مرداس 

العجمي
 ٭وسمية عبداهلل حسن الهاجري
 ٭وس����مية عب����داهلل ش����ويرب 

العجمي
 ٭وضحة ثامر عامر القعود

 ٭وضحة سعد فالح العجمي
 ٭وضحة س����عود عاي����د الدرزي 

العازمي
 ٭وضحة عبداهلل عايض عبداهلل

 ٭وضحة علي جابر مهنا
 ٭وضحة مبارك فالح العجمي
 ٭وضحة محمد راشد مرزوق
 ٭وفاء علي حسني الفيلكاوي
 ٭وفاء فيصل فيحان العتيبي

 ٭وفاء هادي حمد درويش
 ٭ياس����ر عبداحلمي����د س����لمان 

ابراهيم
 ٭ياسمني ناشي عجل العازمي

 ٭يسرا عامر رجاء الصلبي
 ٭يوسف شامخ عايض الرشيدي
 ٭يوسف عبدالرضا يوسف الزيد

س����ليمان  محم����د   ٭يوس����ف 
البحراني

 ٭يوسف وائل محمد املضف

وزارة التعليم العالي
 ٭ طالل منور مجب����ل اخليوطي 

احلربي
 ٭ معالي فالح تركي الهاجري
 ٭ابتسام عادل صاحي الهندال

 ٭ابرار كامل غضبان القالف
 ٭احمد عبدالوهاب طاهر احلرز

 ٭اسراء عبداهلل علي االنبعي
 ٭اسماعيل خضر حاجي سبزالي
 ٭اجلوهرة سالم راشد القحطاني

 ٭العنود محمد جاسم العقاب
 ٭امينة علي محمد العربيد

 ٭انفال بدر اسد حسني
 ٭اميان صالح رجب الصراف

 ٭جمانة عدنان عبدالنبي س����يد 
حسن

 ٭حصة منصور علي املشعل
 ٭خديجة ذياب عبداهلل احلربي

 ٭خلود صالح خالد الدهيمي
 ٭خلود فالح تركي الهاجري
 ٭دعاء فاضل اسماعيل مراد

 ٭دالل احمد عبدالعزيز املطوع
 ٭دالل خليفة ابراهيم بن ناجي

 ٭دالل ناصر جابر املري
 ٭راوية فيصل خالد الهدلق
 ٭رملة رياض حميد التحو

 ٭زينب شاكر محمود البغلي
 ٭سارة فاضل عيسى الزقاح

 ٭سامية فيصل محمد الضامر
 ٭سبيكة عيسى محمد بورحمة

 ٭شمة عبداهلل علي اخلليفي
 ٭شيخة صالح سعود اجلري

 ٭صديق����ة عب����داهلل حس����ني بن 
نخي

 ٭عائشة احمد عبداهلل علي
 ٭عائشة جاسم راشد االستاذ

 ٭عائشة سليمان محمد اخلليفي
 ٭عائشة نوري ابراهيم الزايد
 ٭عبير حمود عثمان اخلضر

 ٭غالي����ة عب����داهلل عبدالرحم����ن 
شامان

 ٭غنيمة يونس علي املرزوقي
عل����ي  عبدالرس����ول   ٭فاطم����ة 

اخلليفي
 ٭فاطمة غالي عايد بادي

 ٭فالح احلميدي غميض املطيري
 ٭فهد مسلم فالح مسلم

 ٭فواز عيد فرحان العنزي
 ٭لطيفة بدر خالد الغامن

 ٭لطيفة جمال ابراهيم حسني
 ٭لطيفة حامد سلمان الشمري
 ٭ليلى صالح جعفر بومجداد
 ٭مرمي مناور حجنف املطيري

 ٭مشاعل فهد حسن العجمي

 ٭مرمي سعد حمد العنزي
 ٭مرمي صقر علي السيف

 ٭م����رمي طل����ق محم����د املرج����ي 
الرشيدي

 ٭م����رمي عبدالرحم����ن عب����داهلل 
الهوالن

 ٭مرمي عبدالعزيز سفر املؤمن
 ٭مرمي عبداهلل احمد دشتي

 ٭مرمي عبداهلل حاجية اشكناني
 ٭مرمي عبداهلل محمد املطيري

 ٭مرمي علي حسن بوعباس
 ٭مرمي علي محمد علي

 ٭مرمي عوض زامل املصنت
 ٭مرمي غنام مطلق املطيري
 ٭مرمي فؤاد فاضل املزيدي

 ٭مرمي قلفيص ناصر الهاجري
 ٭مرمي محسن محمد مشعان
 ٭مرمي محمد جروان العازمي
 ٭مرمي محمد صالح اخلضر
 ٭مرمي محمد مطر املطيري

 ٭مرمي هادي عجاج العازمي
 ٭مرمي يوسف احمد كرم

 ٭مزنة حوري مانع الظفيري
 ٭مزنة سعد راجح البوص
 ٭مزنة عيد محمد العنزي

 ٭مستورة حزام مطلق املطيري
 ٭مستورة دغيم فالح العازمي

 ٭مستورة عايض عوض العنزة
 ٭مس����فر صال����ح عبداله����ادي 

الدوسري
 ٭مشاعل جابر منصور الهاجري

 ٭مشاعل راش����د مبرك البواردي 
العازمي

 ٭مشاعل سعد حمد املطيري
 ٭مشاعل عميد مرزوق املطيري
 ٭مشاعل عوض سعود احلربي
 ٭مشاعل غنيم راشد الرشيدي
 ٭مشاعل فالح الدباغ العازمي

 ٭مشاعل فهد سالم العجمي
 ٭مشاعل محمد سالم الرشيدي

 ٭مشاعل محمد علي املطيري
 ٭مشاعل مرضي عقيل العازمي

 ٭مشاعل مرفوع دعسان الفضلي
 ٭مشاعل مطلق ملفي املطيري

 ٭مشاعل مفرج حمدان العدواني
 ٭مشاعل ناصر معدي العتيبي
 ٭مشعل ابراهيم سمير العنزي

 ٭مشعل حسن زيدان العنزي
 ٭مشعل عناد صفوق العنزي
 ٭مشعل مرزوق عبداهلل سعد

 ٭مضاوي صالح عواد العازمي
 ٭مض����اوي مس����اعد عبدالرحمن 

العثمان
 ٭مطرة عيد سعد العازمي

 ٭مطرة ملوح خليف الصليلي
 ٭مطلق ساير مجبل املطيري
 ٭مطلق محمد الرثيع الصانع
 ٭مطيرة فالح شبيب العازمي

 ٭معالي احمد علي القبندي
 ٭معالي سمير نعمة الشمري

 ٭معالي عواض عوض سلطان
 ٭معالي متروك ساير العتيبي
 ٭معالي مسلط محدة املطيري

 ٭معالي نداء علي املطيري
 ٭مكية حسني علي قمبر

 ٭مالك خليف حليوي البغيلي
 ٭مليحة حيدر حاجي زمان
 ٭منار محمد سالم املونس
 ٭منال تركي فراج الغنيمي
 ٭منال جابر مران العنزي
 ٭منال حمود عيد العازمي

 ٭منال رحيم حمود الشمري
 ٭منال عجمي متعب الرشيدي

 ٭منال فالح سالم العازمي
 ٭منال محمد علي العنزي

 ٭منال منيف عطا اهلل عواد
 ٭مناير حمد مبارك العازمي
 ٭مني ابراهيم يوسف حسن

 ٭مني احمد فرج السويلم
 ٭مني حبيب محمد اتش

 ٭مني حسن احمد العنزي
 ٭مني ذياب اسود العنزي

 ٭مني سالم عبداهلل العازمي
 ٭مني صالح محمد سلطان

 ٭مني عجيل نصار الشريده
 ٭مني عيد غريب العازمي

 ٭مني غامن عيد العازمي
 ٭مني فارس مناحي السبيعي

 ٭مني محمد عبيد الراجحي
 ٭مني منصور احمد االحمد

 ٭مني نامي حويل محمد العازمي
 ٭منيرة احمد داود احلمدان

 ٭منيرة جابر عامر مبارك
 ٭منيرة خلف خشان العنزي
 ٭منيرة دغش فالح احلجرف
 ٭منيرة دواس باتل الرشيدي

 ٭منيرة عبدالرحم����ن عبدالكرمي 
العيدان

 ٭منيرة علي حسني السعد
 ٭منيرة عيد صحن العازمي
 ٭منيرة فهد جديع الرشيدي

عبدالرحم����ن  فه����د   ٭مني����رة 
العصيمي

 ٭منيرة ملام صياح العازمي
 ٭منيرة مبارك مطلق العازمي

 ٭منيرة محسن عايض املطيري
 ٭منيرة مطلق عبداهلل العويهان

 ٭منيرة مفلح عيد الرشيدي
 ٭مها خليف لزام الرشيدي

 ٭مها سعود مهاوش الدويش
 ٭مها سيف محمد العازمي
 ٭مها صالح زيد اخريص

 ٭مها عبداهلل طريف املطيري
 ٭مها عبداهلل ناشي الرشيدي

 ٭مها عبيد مبارك اباد عيات
 ٭مها علي محمد محمود

 ٭مها متعب مناور الشمري
 ٭مها محمد حرميل العتيبي

 ٭مها محمد حماد العازمي

 ٭خالد عبيد مجول العجمي
 ٭خالد فيصل خالد الشمري

 ٭خديجة حميد عبداهلل خلف
 ٭خلف دغيم خلف العازمي
 ٭دعاء جمال حجي موسى

 ٭رفعة فهاد شبيب العجمي
 ٭زهراء حيدر احمد غلوم
 ٭زيد مهلهل محمد املضف

 ٭زينب محمد ابراهيم العبيدلي
 ٭سعد عثمان سعيد الغامدي

 ٭س����عود احم����د عبدالرحم����ن 
التركيت

 ٭سعود خالد سعود العتيقي
 ٭س����عود عبدالعزي����ز س����عود 

العميري
 ٭سلمي محمد سعود العازمي
 ٭سماح عبداهلل فهد املطيري

 ٭شذي محمد عبداهلل مال اهلل
 ٭شيماء مبارك حمود اجلميلي

 ٭صالح بدر صالح العامر
 ٭طالل عبداهلل حسن الشراح

 ٭طالل مساعد عيد املجيبل
 ٭عادل عباس عبداالمام سليمان

جاب����ر  عبداحملس����ن   ٭عالي����ة 
العدواني

 ٭عبدالرحمن علي محمد املري
 ٭عبدالرحمن وليد حمد بوحسن

عب����اس  احم����د   ٭عبدالعزي����ز 
عبداهلل

 ٭عبدالعزيز راشد حسني راشد
 ٭عبداهلل ابراهيم صالح املزيد

 ٭عبداهلل احمد علي القليش
 ٭عبداهلل بدر عبداهلل بوطيبان

 ٭عب����داهلل حبي����ب عبدالنب����ي 
الشيرازي

عب����داهلل  حمي����د   ٭عب����داهلل 
الصيرفي

 ٭عبداهلل رشيد عبداهلل الرشيد
 ٭علي حسن حاجي قاسم

 ٭علي سليمان عيسى البكر
 ٭علي عبداحلميد علي عبداهلل
 ٭علي عبدالعزيز علي النفيص

 ٭علي مفرح زايد العجمي
 ٭علي حسن أحمد علي

 ٭علي هزاع خير اهلل الشمري
 ٭عم����ار عبدالعظي����م منص����ور 

القطان
 ٭غامن سعد عبداهلل املبايعي

 ٭غزالن توفيق سلمان النجادي
 ٭فاطمة كاظم احمد االشوك

 ٭فجر غازي ضيف اهلل العتيبي
 ٭فجر فيصل ناصر احلساوي

ابراهي����م   ٭فه����د عبدالرحم����ن 
الشريدة

 ٭فهد ناصر حامد العيد
 ٭فيصل راشد فهد الناصر

عبدالعزي����ز  عب����اس   ٭كوث����ر 
عبداهلل

 ٭الفي عبداهلل فهد الالفي
 ٭لول����وة عب����داهلل عبدالرحي����م 

اخللف
 ٭مالك سالم براك الهيفي

 ٭محمد اسماعيل محمد مراد
 ٭محمد اشالش حفر ابوشيبة
 ٭محمد حامد محمد الشمري

عبدالك����رمي  حس����ني   ٭محم����د 
عبدالرضا

 ٭محم����د عبداحلمي����د عبدالكرمي 
الصفار

 ٭محمد علي محمد احلماد
 ٭محمد عيسى يوسف بوشهري

 ٭محم����د فيص����ل عبدالعزي����ز 
الصباح

 ٭مرمي عبداهلل علي حسني
 ٭مرمي فتحي جعفر الكصيمي
 ٭مرمي يعقوب يوسف اجحيل
 ٭مساعد عبداهلل احمد احلداد

 ٭مشاري علي ثامر الفضلي
 ٭مشاري محمد مرزوق العتيبي

 ٭مش����اري يون����س عبدالرحمن 
التركيت

 ٭مشعل سعد محمد الدعاس
 ٭مشعل غامن غزاي املطيري

 ٭مشعل نصر راشد العمر
 ٭ناصر احمد صالح العنزي

 ٭نايف حمد غامن العازمي
 ٭نواف فيصل سالم العلي

 ٭نوف احمد فارس الدويهيس
 ٭نوف علي سعد الشمري

 ٭هيثم احمد علي العبدالعالي
 ٭هيال معيوف سعيد الشمري

وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل

 ٭ امي����ان ف����ؤاد حم����زة ج����راغ 
اسماعيل

 ٭ رمي فاضل عبداهلل املندي
 ٭ هناء حسن عبداهلل حمود
 ٭ هنادي مداد ردن الهرشاني
 ٭ابتسام مطلق سعد العازمي

 ٭ابرار صالح عبدالعزيز العبيد
 ٭ابرار صحن نومان اخلالدي

 ٭ابرار عيد طريخم شريدة
 ٭ابرار محمد حسني العبدالرزاق

 ٭ابرار محمد سالم الهويدي
 ٭احرار ماجد جار اهلل املطيري

 ٭احمد بطي مسفر بطي
 ٭احمد حمود حمدان الرشيدي

 ٭احمد رومي الفي الصانع
 ٭احمد عبداهلل عبدالرضا احلداد

 ٭احمد محمد خلف الفضلي
 ٭احمد مرزوق فالح مطيران
 ٭اسراء جميل قمبر عبداهلل

 ٭اسراء راشد حامد العبداهلل
 ٭اسراء محسن عبداهلل القالف

 ٭اسراء يعقوب خالد العواد
 ٭اسماء احمد عبداهلل الشويب

 ٭اسماء خلف عبداهلل محمد
 ٭اسماء مسعد ضحوي عويض

 ٭فاطمة صادق احمد احلداد
 ٭فاطمة صالح راشد املطيري

 ٭فاطمة عبدالعزي����ز عبدالعزيز 
املطيري

 ٭فاطم����ة عبدالعزي����ز عب����داهلل 
العمار

 ٭فاطم����ة عبدالك����رمي س����لمان 
االستاذ

 ٭فاطم����ة عبداللطي����ف دهيمان 
الظفيري

 ٭فاطمة عبداهلل صالح اجلاركي
 ٭فاطمة عبداهلل غضبان غريب
 ٭فاطمة عبداهلل مجبل العازمي

 ٭فاطمة عبيد عبداللهالردهان
 ٭فاطمة علي حسني الناصر

عبدالوه����اب  عل����ي   ٭فاطم����ة 
العوض

 ٭فاطمة علي عيد العازمي
 ٭فاطمة علي محمد النقي

 ٭فاطمة غلوم حسن محمد
 ٭فاطمة قبالن داثان العازمي

 ٭فاطمة مبارك سعود احلجيالن
 ٭فاطمة مبارك مفلح العنزي

 ٭فاطمة مجيبل شبيلي العنزي
 ٭فاطمة محمد حماد العازمي

 ٭فاطمة محمد شعبان آل صالح
 ٭فاطمة محمد عبداهلل الظفيري
 ٭فاطمة مرزوق عيسى مرزوق
 ٭فاطمة مرزوق فهاد العازمي

 ٭فاطمة مساعد احمد العبيدان
 ٭فاطمة مطلق سعيد الرشيدي

 ٭فاطمة هشام علي البحراني
 ٭فايز ساعد حمدان احلريجي

 ٭فايزة ادغيم ضاوي الديحاني
 ٭فايزة سهل فارع املطيري

 ٭فتحية حمد سليمان املشيطي
 ٭فجر خالد غامن الذياب

 ٭فجر عبداهلل سالم العجمي
 ٭فجر محمد عامر العجمي

 ٭فج����ر مصطف����ى عبداحلمي����د 
الصالح

 ٭فراس محمود س����يد رضا سيد 
حسن

 ٭فرح خالد سلمان القضيبي
 ٭فرح عصام عيد الرشيدي
 ٭فرزة محمد فالح الهاجري
 ٭فرشتة ابواحلسن يوسفي

 ٭فريحة مب����ارك عبداهلل معتوق 
عبداهلل 

 ٭فريدة حاجي حسني كراشي
 ٭فضة دليم ذاير العتيبي

 ٭فالح متعب علوش املطيري
 ٭فهد جهز خالد العتيبي

 ٭فهد سعود حمود الديحاني
 ٭فهد محمد عبدالهادي العجمي

 ٭فهد محمد عواد العنزي
 ٭فهد ناصر مناور الشمري
 ٭فهيد غربي عثمان العيبان
 ٭فواز ظاهر سعد الرشيدي

 ٭فوزية راشد عجيل العنزي
محم����د  عبدالك����رمي   ٭فيص����ل 

املشوطي
 ٭فيصل محمد عبداهلل احمد

 ٭قماشة سامي مجبل العازمي
 ٭كوثر بدر محمود جراغ

 ٭كوثر محمد منصور علي
 ٭لطيفة برجس محسن فهيد

 ٭لطيفة حسن نعيثل العصيمي
عبدالعزي����ز  حم����د   ٭لطيف����ة 

البصيري
 ٭لطيفة سمير عبدالرضا القطان 

 ٭لطيفة محمد عبداهلل الكندري
 ٭لطيفة محمد عيسى القعود

 ٭لطيف����ة م����رزوق عبدالعزي����ز 
بوالبنات

 ٭لولوة حمد عبدالعزيز الريس
 ٭لولوة عبدالعزيز مطر املطير
 ٭لولوة عدنان عبداهلل الشداد
 ٭لولوة محمد احمد الدوسري
 ٭لولوة محمد شالح احلسيني

 ٭لولوة محمد فهيد العجمي
 ٭لولوة ناصر عبداهلل الغامن

 ٭لول����وة يوس����ف عبداللطي����ف 
الشويطي

 ٭ليلي احمد طاهر الهزمي
 ٭ليلي سعد علي العنزي

 ٭ليلي سيد علي سيد حمزة سيد 
حسن

 ٭ليلي عبدالواحد قاسم املطرود
 ٭ماجدة حميد عمار محمد

ناص����ر  عبدالك����رمي   ٭ماج����دة 
منصور

 ٭مالية حسن جعاز مارد
 ٭مبارك محمد مبرج العازمي

 ٭محمد العبدي ابراهيم العنزي
 ٭محمد جاسم عبدالرضا علي

 ٭محمد حسني جراغ احلداد
 ٭محمد حسني عبدالرضا علي

 ٭محمد حسني عبداهلل احلسيني
 ٭محمد عبداهلل احمد عيسى

 ٭محمد عبداهلل جبل املطيري
 ٭محمد عبداهلل محمد الصباح

 ٭محمد عدنان جاسم محمد
 ٭محمد فليح عوض املطيري
 ٭محمد مساعد عيد املجيبل

 ٭محمد مسلم سعود السبيعي
 ٭محمد مفرج دعسان السراهيد

 ٭مخلد منسي راشد الصلبي
 ٭مراحب فيصل فرحان العنزي
 ٭مراحب ناصر منصور ازحام

 ٭مرزوقة فراج فهد العربيد
 ٭مرزوقة فهد عيد املرجتي

 ٭مروة عبداهلل حسني اشكناني
 ٭مرمي حسني عجيل خلف
 ٭مرمي خالد محمد الرمثان

 ٭مرمي دوشان تراك الشمري
 ٭مرمي رشيد سعد العازمي
 ٭مرمي سالم فالح العازمي

 ٭مرمي سامي احمد البعيجان

 ٭مشاعل محمد حبيب العتيبي
 ٭منال متروك محيمل الرشيدي

 ٭منيرة بدر احمد الوشمي
 ٭مني����رة عبدالوه����اب ناص����ر 

الهمالن
 ٭مها احلميدي سعود مبارك

 ٭ندى علي الصباغ
 ٭نورا ناصر عزيز العتيبي

 ٭هدية عايض صالح الرشيدي
 ٭هند حمد مسلم الراجحي
 ٭هيفاء سالم فهاد القروي

 ٭وسمية عبداللطيف عبدالرزاق 
عبداهلل

 ٭يوسف احمد عبداهلل العلي

وزارة الداخلية
 ٭ عبير ناصر سالم فهد

 ٭ابرار علي حسني الدوخي
 ٭ابراهيم مبارك فهد العازمي
 ٭احمد ابراهيم محمد مفتاح
 ٭احمد طالب محمد الصالح

 ٭احمد عبدالعزيز سالم العنزي
 ٭احمد عيسى احمد الفيلكاوي

 ٭امينة فهد عبداهلل تقي
 ٭انوار عبداهلل ابراهيم املسيعيد

 ٭اميان احمد عبدالرضا احلداد
 ٭بدور عبداهلل سعيد السعيد
 ٭بشاير محمد ابراهيم القروي

 ٭تسنيم علي حسني اخللف
جاس����م  عب����داهلل   ٭جاس����م 

النويشير
 ٭حسني علي حسن الدابي

 ٭حمد عبداهلل مصلح الشالحي
 ٭خالد عبداهلل مبارك العازمي

 ٭دانة خالد ابراهيم علي يوسف 
الكندري

 ٭دالل ابراهيم حسني املذكور
 ٭دالل جميل محمد كندري

 ٭دالل محمد عبداهلل الرامزي
 ٭رمي بدر محمد املطيري

 ٭رمي جنم عبداهلل الضفيري
 ٭زهراء صالح عبداهلل احلداد
 ٭زينب عاشور خضير محمد

 ٭زينب فؤاد ناصر حسني
 ٭زينب وليد عبدالرضا احلداد

 ٭سارة طارق محمد الرويح
 ٭سارة محمد ابراهيم الكندري

 ٭سالم حمد عبداهلل الزعابي
 ٭سالم وليد احمد سالم

 ٭سعد متعب صلبي املطيري
 ٭سلطان فهيد مبارك العجمي
 ٭شموخ سعود فالح الشمري

 ٭شيماء فهد محمود اسد
 ٭عائشة عبداهلل حمد احمد

 ٭عائشة يوسف سعود العون
 ٭عبدالرحم����ن ط����ارش نعم����ة 

الشمري
 ٭عبدالرحم����ن عل����ي يوس����ف 

االنصاري
 ٭عبدالعزي����ز محم����د يوس����ف 

العسيري
 ٭عذاري سمير عبداهلل العديله
 ٭عذاري عبدالرضا محمد شير

 ٭عذاري ماجد سلطان راشد
 ٭ع����ذاري ناص����ر حمد الش����يخ 

مساعد
 ٭علي جمال محمد جمال

 ٭عهد سعود فواز املطيري
 ٭عهود محمد عسكر الفضلي

 ٭عيد عبداهلل عيد العنزي
 ٭عيسى غلوم حاجي غضنفري

 ٭فاطمة محمود محمد حسني
 ٭فاطمة منيف محمد احلربي

 ٭فرح فهد انويديس احلسيني
 ٭لولوة خالد خليفة الدبوس
 ٭محمد سويد قطيم احلربي

 ٭محم����د عبداحلمي����د ش����ريان 
جاولي

 ٭محمد عبداهلل علي املسري
 ٭محمد عبداهلل علي دشتي

 ٭مرمي علي غنام العنزي
 ٭مرمي فهد مهنا السحيب

 ٭مشاري جمال مشاري احلبيب
 ٭مشاري خالد دعيج النهابه

 ٭مشعل بدر جاسم احلمر
 ٭مصطفى محمود عبداحملس����ن 

العلي
 ٭مني خالد فالح املطيري

 ٭مني سلطان وراد مرزوق
 ٭مني مسعود رحيم الرشيدي

 ٭مني مسفر علي العجمي
 ٭نادية عبداهلل سلمان االشوك

 ٭هنادي حمد فهد املطيري
 ٭هيا رجب عبداهلل رجب

وزارة الدفاع
 ٭احمد حمد صالح الوشمي

 ٭احمد صالح جاسم اجلاركي
احم����د  عبداحملس����ن   ٭احم����د 

القطيفي
 ٭احمد عويض سعود الديحاني

 ٭احمد فالح غيث احلربي
عبدالعزي����ز  ماج����د   ٭احم����د 

الظفيري
 ٭افراح حمد عبدالرزاق اخلبيزي

 ٭الط����اف عبداملل����ك عب����داهلل 
الكندري

 ٭اياد حسن منر غاطي
 ٭أحمد سلطان حليس سلطان

 ٭بدر خالد راشد احلربي
 ٭بشاير سيف مبارك الصانع

 ٭بشاير ناهس عشوي العنزي
 ٭جابر مرضي عبداهلل االذينه

 ٭جراح بدر سيد رجب الرفاعي
 ٭جراح حربي غازي احلربي
 ٭جراح فواز محمد العنزي

 ٭حس����ني عل����ي س����يد مرتضي 
القزويني

 ٭حسني علي عبدالرزاق السالم
 ٭حصة معيوف سعيد الشمري

 ٭مها مذكر دخيل اهلل الهرشاني
 ٭مها مطلق سعد العازمي

عبدالك����رمي  عب����اس   ٭مهج����ة 
اجليماز

 ٭موضي حسن عبداهلل العتيبي
 ٭موضي عبداهلل عجيان العنزي

 ٭موضي عبداهلل علي اجلفني
 ٭موض����ي عبدالواح����د حام����د 

سلطان
 ٭موقف����ة ش����ليل عبدالرحم����ن 

املطيري
 ٭م����ي خال����د محم����د العصفور 

الهاجري
 ٭مي فهد فهاد امللهوف العازمي

 ٭ميثة سالم فالح الرشيدي
 ٭ميسون علي محمد

 ٭ميمونة سعد ابراهيم الرشيدي
 ٭مينة فهد سعود الهاجري

 ٭نادية صياح مطلق املطيري
 ٭نادية عايد ثامر العازمي

 ٭نادي����ة عبداهلل رج����اء اخلياط 
العازمي

 ٭نادية عبداهلل عامر املطيري
 ٭نادية غشام مطلق العازمي

 ٭نادية محمد مرزوق العازمي
 ٭نادية مرشد عبداهلل البذالي

 ٭ناص����ر عبداجللي����ل ش����اوي 
القالف

 ٭ناصر محمود ابراهيم القطان
 ٭نامي مطلق صنيهيت املطيري

 ٭نايف ابراهيم عطار الشمري
 ٭جناح جبان حزمي ساير

 ٭جناة حسون شياع
 ٭جناة صبري محمد الديواني

 ٭جناة عبداحملسن ناصر احلرز
 ٭جنيب سالم خضر العدواني

س����يف  عبداللطي����ف   ٭ن����دي 
العتيقي

 ٭نسيمة سفر حسني الفودري
 ٭نش����ور نبيل مصطف����ى محمد 

علي
 ٭منشة خلف صالح دحام

 ٭نهاية سعود خلف املطيري
 ٭ن����واف ضي����ف اهلل م����رزوق 

العتيبي
 ٭نوال سعيد فهد الرشيدي

ش����اهد  عبدال����رزاق   ٭ن����وال 
الشريفي

 ٭ن����وال عبدالعزي����ز عب����داهلل 
معتوق

 ٭نوال عبدالقادر محمد الزاير
 ٭نوال عبداهلل مبارك العازمي

 ٭نوال عبدالرزاق حسن
 ٭نوال ناصر مرزوق العتيبي

 ٭نور عبداحلميد السيد عبداملجيد 
الكاظمي

 ٭نور عزام حمد املوءمن
 ٭نور الفي سعد العازمي

 ٭نور محمد عبدالفتاح قرطم
 ٭نورا شعيب سالم الدوسري

 ٭نورة احزام علي العازمي
 ٭نورة جابر حمد املهنا

 ٭نورة حاجون ابركة العتيبي
 ٭نورة حسني صخي

 ٭نورة حمد عبدالعزيز الريس
 ٭نورة حمود سعد العازمي

 ٭نورة حمود مصبح احلريجي
 ٭نورة خالد غزاي العتيبي
 ٭نورة دهام مناع احلربي

 ٭نورة سالم ناصر العازمي
 ٭نورة سعد عيسى الدوسري

 ٭نورة سعود محمد القحطاني
 ٭نورة سعيد محمد الهاجري

 ٭نورة صالح مانع احليان
 ٭نورة صالح مرعي احليان

 ٭نورة صالح ناصر الصميعي
 ٭نورة طالل فرج العجمي

 ٭نورة عبداهلل حمران خشمان
 ٭نورة عبداهلل مانع العجمي

راش����د  عبداله����ادي   ٭ن����ورة 
الشالحي

 ٭نورة فالح مهنا الديحاني
 ٭نورة محمد عاطف العجمي
 ٭نورية حمود حمد احلميدي
 ٭نورية حمود عياد املطيري
 ٭نوف بنيدر محمد املطيري
 ٭نوف خليف تركي الشمري

 ٭نوف دغش ناصر دغش
 ٭نوف صالح ربيع عبداهلل

 ٭نوف صنيتان ردن املطيري
مه����دي  عبدالرحم����ن   ٭ن����وف 

املطيري
 ٭نوف عبداهلل ناصر العازمي

صغي����ر  عبداله����ادي   ٭ن����وف 
العجمي

 ٭نوف محمد غتار املطيري
 ٭نوف مرزوق عبداهلل العازمي

 ٭نوف ناصر خلف العازمي
 ٭نوير خالد سيف املطيري
 ٭نوير خالد فالح العازمي

 ٭نوير رجا عبدالهادي الهاجري
 ٭نوير سلمان شبيب العازمي

 ٭نوير شالش عبد صفوق
 ٭نوير عجاج طارش العنزي

 ٭نوير فالح محمد العازمي
 ٭نوير مجبل عبداهلل وهق
 ٭هاجر رياض علي الناصر

 ٭هبة بطيحان عكشان الهرشاني
 ٭هبة حسن ابراهيم الفارسي

 ٭هبة وليد سعد الزيد
 ٭ه����دوي عب����اس عبدالعزي����ز 

اخلالدي
 ٭هدي خميس علي العازمي

 ٭هدي عبداهلل ابراهيم املرشود
 ٭هدي فرج سلطان العنزي

 ٭هدي محمد خصيوي املطيري
 ٭هدي مطلق نايف العتيبي

 ٭هدي مهدي مرزوق العازمي
 ٭هدي يوسف محمد مسلم

 ٭افراح عيد محمد العازمي
 ٭افراح ناصر سالم العجمي

 ٭آالء حسني علي باقر
 ٭آالء سامي عبداهلل الشرف
 ٭آالء عبدالرحمن ناصر املال

 ٭آالء علي محمد مهنا
 ٭اجلازي مشعل مجحم محسن
 ٭الطاف مبارك طرجم السهلي
 ٭العنود شافي محمد العجمي

حمي����دي  قص����اب   ٭العن����ود 
العدواني

 ٭العنود مشوط كمعان املطيري
 ٭الهنوف حمد خالد الصباح

 ٭اماني رداس عبداهلل املطيري
 ٭اماني عواد عامر اجلبعري
 ٭امثال حمود فهد املويزري
 ٭امثال خلف مانع الديحاني
 ٭امل جمعان راشد العازمي

 ٭امل خالد جميعان اجلميعان
 ٭امل محمد علي الشرقاوي
 ٭امل هادي حسني العجمي

 ٭آمنة عبداالمير حسني بن زيد
 ٭امينة علي حسن العبداهلل

 ٭امينة محمد عبداهلل املرجان
 ٭انس خالد محمد املرشد

 ٭انوار مبارك دهش الشهري
 ٭اميان جواد حاجي الشطي
 ٭اميان مسير فالح الشمري

 ٭أمالك صحن يحيي الهاجري
 ٭باسم محمد سليم فروانة

 ٭بدر سالم عيد العازمي
 ٭بدر سالم مطلق الزعبي
 ٭بدرية بدر ناصر سعيد

 ٭بدرية فالح ملوح العازمي
 ٭بدرية مهدي مرتضي بهبهاني
 ٭بدرية ناصر ضحوي العنزي

 ٭بدور جاسم محمد حسن
 ٭بدور عبداهلل فهد الالفي

 ٭بدور محمد جدوع النمالن
 ٭بريق حمد صقر آل بن علي

 ٭بزة يعقوب يوسف امليال
 ٭بسمة جابر هطيل معتق

 ٭بشاير عادل خلف العنزي
مس����هوج  ع����وض   ٭بش����اير 

الصليلي
 ٭بشاير لطس مدغم العازمي
 ٭بشاير مجبل محمد العازمي
 ٭بشاير محمد ناصر املطيري

 ٭تهاني حسني علي خميس
 ٭تهاني عبداهلل سالم العميري

 ٭جاسم محمد علي العامري
 ٭جمانة ابراهيم جاسم العلي
 ٭جواهر نايف فهد الشبعان

 ٭جوزة محمد صنت املطيري
 ٭حصة بدر محمد النجار

 ٭حصة علي حسني الفودري
 ٭حصة فهيد سعود شغبان

 ٭حصة يوسف عثمان القليش
 ٭حال فالح عبداهلل العبدالعالي
 ٭حليمة عبداالمير احمد احلداد

 ٭حمد غازي ضحوي العنزي
 ٭حمدان مزيد خلف املطيري

 ٭حمدة حمود شارع الظفيري
 ٭حميدة مناور حمود درمييح

عبدالوه����اب  احم����د   ٭حن����ان 
العميري

 ٭حنان راشد رفاعي العازمي
 ٭حنان فيصل محمد الكندري

 ٭حنان مخلف منصور العنزي
 ٭حورية مخلف منصور العنزي

 ٭خالد سالم عيد العازمي
 ٭خلود سالم عبيد العجمي

 ٭خل����ود من����اور ضي����ف اهلل 
العتيبي

 ٭خولة يوسف اسماعيل مندكار
 ٭خيرية سلمان محمد الناصر
 ٭دانة صالح محمد الدوسري

 ٭دانة عبدالرحمن حمد الهدلق
 ٭دانة فرج علي دربي

 ٭دانة مبارك سعد اجلري
 ٭دانة مفلح هزاع الرشيدي
 ٭دالل احمد يوسف الشاهني
 ٭دالل حسني فارس الدبوس

 ٭دالل حمد خليفة العسعوسي
 ٭دالل خالد راشد الرشدان

 ٭دالل سعود سعد املسعود
 ٭دالل شنيبر غزاي امليموني
 ٭دالل طلق سعود املويزري
 ٭دالل عادل محمد الرشيدان

عل����ي  عبدالرحم����ن   ٭دالل 
العبداالله

يعق����وب  عبدالرحم����ن   ٭دالل 
العبدالهادي

 ٭دالل عبداهلل فهاد املنير
 ٭دالل محمد خليف الشمري

 ٭دالل محمد صالح املزيد
 ٭ذكريات يوسف ذاعر املطيري
 ٭رابعة حمد ابراهيم الهاجري

 ٭راشد خالد راشد الهارون
 ٭رتاج منصور بندر حسني

 ٭رحاب سالم بركة الرشيدي
 ٭رشا عادل عبدالكرمي العوضي
 ٭رقي عبداللطيف صالح املزيد

 ٭رقية عيسى علي االنصاري
 ٭رمي احلميدي عبيسان احلربي

 ٭رمي عادل حمد الرمضان
 ٭رمي هالل ابراهيم الهولي

عبدالوه����اب  خال����د   ٭زه����راء 
الدشتي

 ٭زهراء عبدالرضا حسن رضا
 ٭زهرة علي محمد حسن

 ٭زهوة سليمان صالح الرشيدي
 ٭زينب جاسم حسني علي

 ٭زينب حسني عيسى سيد هاشم 
سيد محسن

 ٭زينب رضا غالم محمد
 ٭زينب عبدالروؤف علي عوض
 ٭سارة ابراهيم حسني الكندري
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 ٭سارة احمد عباس فرمن
 ٭سارة بدر عبداهلل التناك

 ٭س����ارة صالح عبداهلل الصالح 
اخلال

 ٭سارة صالح محمد العجيل
احم����د  عبداحلمي����د   ٭س����ارة 

الكندري
 ٭سارة عبداهلل ناصر عبداهلل

 ٭سارة عدنان خلف القريني
 ٭سارة كامل سليمان العنزي

 ٭سارة مرزوق ضاوي السميري
 ٭سارة مطير علي الشريكة
 ٭سارة مقعد سالم العتيبي

 ٭سارة ناجي عوض العتيبي
 ٭س����بيكة س����اطع عبداحملس����ن 

اخلشرم
 ٭سبيكة ناصر احمد العصفور
 ٭سجي محمد اسماعيل مندكار
 ٭سعود الفي سعود احلريص

 ٭سلمان عادل عبداحلميد النجار
 ٭س����ليمان ابراهي����م عبدالنب����ي 

النخي
 ٭س����مية عبداملن����اف اس����ماعيل 

بهبهاني
 ٭سهام حمود عبداهلل الشمري

 ٭س����يد جعفر محمد س����يد علي 
املوسوي

 ٭شريفة سالم علي ساملني
 ٭شريفة فالح باتل املطيري

 ٭شعاع عجاب شقير املطيري
 ٭شوق غازي غزاي عيد املطيري

 ٭شوق مساعد فهد املطوع
 ٭شيخة احمد شايع املاجد

عبدالعزي����ز  احم����د   ٭ش����يخة 
السعدون

 ٭شيخة انور اسماعيل الفودري
 ٭شيخة حماد مياح الشمري
 ٭شيخة علي حسني بعركي

 ٭شيخة فهيد حسن العجمي
 ٭صافية علي عبدالهادي املري
 ٭صبحا ظاهر حمدان الفضلي

 ٭صديقة علي احمد دشتي
 ٭صالل مقعد حشاش بنيان

عب����داهلل  عوج����ان   ٭صلف����ة 
الرشيدي

 ٭ضياء محمد محمد الدرويش
 ٭طالل شيحان جويعد جابر

 ٭طالل فواز محمد العنزي
 ٭عائشة باني شنيف عطية
 ٭عائشة جاسم محمد املنيع

 ٭عائش����ة عبدالرزاق عبدالوهاب 
التمار

 ٭عائشة علي عبداهلل محمد
 ٭عائشة مبارك صاهد الرشيدي
 ٭عائشة محمد حسني الفيلكاوي

 ٭عالية محمد رش����يد حاج غالم 
محمد فتح الدين

 ٭عالية منصور ارشيد الرشيدي
 ٭عايشة جاسم محمد املبارك

 ٭عبداخلال����ق روض����ان غدن����ان 
جوده

 ٭عبدالزهراء عباس حس����ني بن 
نخي

 ٭عبدالعزيز احمد عبداحملس����ن 
املاجد

مب����ارك  س����عد   ٭عبدالعزي����ز 
املطيري

 ٭عبدالعزي����ز س����عود محم����د 
الفيحان

 ٭عبداهلل باتل فالح الرشيدي
 ٭عبداهلل تركي محيا العتيبي

 ٭عب����داهلل ري����اض عبدال����رزاق 
الصالح

 ٭عبداهلل صالح شيحان العنزي
 ٭عبداهلل غازي حمدان شالح

 ٭عبداهلل يعقوب خضر املسباح
 ٭عبير عبداهلل محارب الديحاني

 ٭عبير متعب مجعد املطيري
 ٭عذاري سعد مبارك العجمي

 ٭عفاف مفلح فهيد العازمي
 ٭علي اكبر عباس سناسيري
 ٭علي مجبل مطلق العازمي
 ٭علي مشعل منسي الدملاني
 ٭عليا علي اسماعيل الهولي

 ٭علياء محمد جمعة احمد
 ٭عمشة الهيلم فيصل الهيلم

 ٭عنود سالم نزال خبيبان
 ٭عنود هالل عبداهلل املطيري
 ٭عهود عوض محمد الهاجري
 ٭عوض محمد عوض جعدان
 ٭عيد ربيع مسلوب الرشيدي
 ٭عيدة عبداهلل راشد املطيري
 ٭غدير وحيد محمد الصراف

 ٭غزي����ل ه����ادي مه����دي مناحي 
العجمي

 ٭غفران ابراهيم ناجي الهدبان
 ٭غنيمة قمبر حامد بوقمبر

 ٭فاطمة حسني ابراهيم الصفار
 ٭فاطمة رغيان سعود الشريع

 ٭فاطمة صالح محمد الفهد
 ٭فاطمة طارق محمد التوحيد

 ٭فاطمة عبدالعزيز محمد العلي
 ٭فاطمة عيسى احمد كرم

 ٭فاطمة غنام مطر العنزي
 ٭فاطمة محمد س����يد علي س����يد 

علي
 ٭فاطمة محمد شعبان عبدالرضا

 ٭فاطمة محمد عبدالرضا كرم
 ٭فاطمة مندني محمد يتيم

 ٭فاطمة مهدي صالح السلمان
 ٭فاطمة وليد محمد املرزوق

 ٭فايزة مطلق فرحان العجمي
 ٭فجر بدر سالم العميري

 ٭فجر محمد ناصر العجمي
 ٭فرح عبدالعزيز حسني شمساه

 ٭فرح علي سالم االصفر
 ٭فريدة محمد درويش حسني

 ٭فهد احمد عبداهلل الصالل

 ٭شاهرة فهد راجح الدوسري
 ٭شريفة مبارك ساير الشمري

 ٭ش����مائل عبدالعزي����ز خض����ر 
اخلضر

 ٭شوق شافي محمد الرشيدي
 ٭شيخة سلطان احمد صالح

عب����داهلل  صال����ح   ٭ش����يخة 
الرويضان

 ٭شيماء خالد محمد النصر اهلل 
 ٭شيماء طالب حسني الصراف

 ٭صالح سعود ندا العنزي
 ٭صال����ح ع����ادل صال����ح صالح 

السبتي
 ٭صفية جمال ناصر الشطي

ش����عوان  مس����اعد   ٭ضح����ي 
حصيبان

 ٭ضي����ف اهلل الف����ي ضيف اهلل 
العتيبي

 ٭طارق علي كاظم الفهد
 ٭طالل خالد خليل العنزي

 ٭طالل ظاهر خلف اخلالدي
 ٭طالل قبالن مشعل الرشيدي

 ٭ظافر بجاد بداح العتيبي
 ٭عائشة احمد عبدالكرمي العرب
 ٭عائشة بشير صياح الرشيدي
 ٭عائشة يوسف ارحمة حلدان

 ٭عادل حسني حميد الصفار
 ٭عادل عليان محري البذالي
 ٭عادل هادي فهد الرشيدي

 ٭عايض عايض مبارك الرشيدي
 ٭عايض فجحان عايض املطيري

 ٭عباد شريدة محمد اخلليفة
 ٭عبداحلميد عبداحملس����ن محمد 

املهنا
 ٭عبدالرحمن خال����د عبدالرحمن 

القصار
 ٭عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن 

سلوم
 ٭عبدالرحم����ن عص����ام جاس����م 

العبيد
 ٭عبدالرحمن عل����ي عبدالرحمن 

محمود
 ٭عبدالرحمن محمد حسن الغيث

 ٭عبدالرحم����ن محم����د عب����داهلل 
حجيالن

 ٭عبدالرحم����ن محم����د مج����رن 
املطيري

عثم����ان  احم����د   ٭عبدالعزي����ز 
التويجري

 ٭عبدالعزي����ز حس����ن محم����ود 
الشلبي

 ٭عبدالعزيز سعد محمد السعد
 ٭عبدالعزي����ز عبدال����رزاق عواد 

اجلدعان
 ٭عبدالعزي����ز عب����داهلل بخي����ت 

العجمي
 ٭عبدالعزيز مهدى صالح العطار

 ٭عبدالعزي����ز هان����ي عبدالعزيز 
الصقر

 ٭عبدالك����رمي عب����داهلل احم����د 
اجلطيلي

 ٭عبداللطي����ف معج����ون احم����د 
العنزي

 ٭عبداهلل بدر اسماعيل السبت
 ٭عبداهلل حسن عبداهلل القالف
 ٭عبداهلل خالد عبداهلل احلردان

 ٭عبداهلل سالم صالح التنيب
 ٭عبداهلل سامي محمد اجلوعان

عب����داهلل  ش����اهني   ٭عب����داهلل 
الشاهني

 ٭عب����داهلل صال����ح ج����ار اهلل 
العجمي

 ٭عبداهلل عبدالعزيز جابر جوير
 ٭عب����داهلل عبدالعزي����ز عبداهلل 

القعود
 ٭عب����داهلل عبدالعزي����ز محم����د 

عبدالرحمن
 ٭عبداهلل عبيد سلمان الرشيدي

 ٭عبداهلل محمد حزام امليع
 ٭عبداهلل محمد عبداهلل العجيل
 ٭عبداهلل محمد عبداهلل املطيري
 ٭عبداهلل يوسف عبداهلل املقاطع
 ٭عبداحملس����ن بدر عبداحملس����ن 

املطيري
 ٭عبدالوهاب محمد هليل قعود

 ٭عبداهلل محمد دويري العاقول
 ٭عبير راشد رزيق الرشيدي
 ٭عدنان عبداهلل علي النخي

 ٭عدنان كامل سعود الضفيري
 ٭عروبة فوءاد دعيج العون

 ٭عطا اهلل باجي راضي العنزي
 ٭عطية حميد عطية العجل
 ٭عقيل عدنان محمد البزاز
 ٭عقيل محمد علي عبداهلل 

 ٭عال احمد حفيظ الذهبي
 ٭علي احمد علي احلداد

 ٭علي انور عبدالعزيز الدوب
 ٭علي ايوب عبدالرحمن محمد

 ٭عل����ي حس����ني س����يد عب����اس 
املوسوي

 ٭علي خليل ابراهيم محمد
ش����ريد  عبدالرحم����ن   ٭عل����ي 

املطيري
 ٭علي عدنان محمود عبداهلل 

 ٭علي محمد رمضان حسني
 ٭علي منذر علي العجمي

 ٭علي منصور علي الهزاع
 ٭علي يوسف علي بندر

 ٭عل����ي عبدالعزي����ز عب����داهلل 
الشطي

 ٭علية عواد مرزوق صالح
 ٭عمر خالد صالح الغيص
 ٭عمر فالح عبيد العجمي

 ٭عمر نوري احمد املطاوعه
 ٭عمران أحمد أكرم سيد محمد

 ٭عنود بدر محمد عريان
 ٭عنود عادل محمد الناصر

 ٭عنود عبداهلل محمد العالطي
 ٭عهود عارف لطيف الشمري

 ٭يوسف عبدالعظيم محمد رفيع 
معرفي

 ٭يوسف عبداهلل فرحان العنزي

وزارة الصحة
 ٭ اشواق خالد حمود الفضلي

 ٭ آالء جمعة علي القالف
 ٭ دالل عايد عقيل العنزي

 ٭ دليل خلف بن سعود املطيري
 ٭ شريفة بدر عبداهلل املاجد

 ٭ عمر عبداهلل سعد مطر
 ٭ فيصل محمد احمد يوسف

ش����عيب  ان����ور  جنيب����ة   ٭ 
العبدالسالم

 ٭ نورة ساير حركان اخلالدي
 ٭ نوفة نافع سالم العنزي

 ٭ يعقوب علي عبدالرحمن املال
 ٭ابتسام صالح صنيتان احلربي

 ٭ابتس����ام عبداللطيف يوس����ف 
العومي

 ٭ابرار بدر ناصر املنيع
 ٭ابرار حيدر عباس الدشتي

 ٭ابرار صالح زيد العبيد
 ٭احمد خالد سعود العبهول

 ٭احمد سليمان درويش محمد
 ٭احم����د عبدالوه����اب احمد غنام 

الرشيد
 ٭احمد فالح جمعان العازمي
 ٭احمد ناصر عبداهلل البناي
 ٭احمد يوسف ماجد احلملي

 ٭احيال غافل شفلح جازع
 ٭اس����راء ع����ادل صال����ح صالح 

السبتي
 ٭اسماء حاي سالم احلاي

 ٭اسماء محمد صنيتان املطيري
 ٭اشواق شبيب فالح العازمي

 ٭افراح عادل عبدالعزيز الفرحان
 ٭افراح عبداهلل سيف املطيري

 ٭افراح نواف علي التويس
 ٭اقبال يوسف حسن عبداهلل 

 ٭آالء عادل محمد العلي
 ٭آالء عادل محمد الهديب

 ٭اجلازي حشر صقر فالح
 ٭احلميدي سعد زامل الرشيدي

 ٭ألطاف فرحان قبيل العنزي
 ٭العن����ود عدن����ان عبدالك����رمي 

الهلبان
 ٭العنود عوض ثامر مرزوق
 ٭العنود يوسف فهد الطخيم

 ٭اماني عبيد محمد رويعي
 ٭اماني فاضل عامر خيراهلل 

 ٭اماني هايف قطيم درهوم
 ٭امثال محمد جميعان احلربي
 ٭امل فيصل منيزل السعيدي

 ٭امل مشل حمود الرشيدي
 ٭امالك صالح عبداهلل املرجتي
 ٭آمنة عيسى عشبان العنزي

 ٭آمنة ناصر سعد العبيد
 ٭امينة خليل ابراهيم احمد
 ٭انتصار سعيد فايز حسن

 ٭انتصار عقيل جدعان املطيري
 ٭انفال عمر عبداهلل السيد عمر

 ٭انهية فالح جمعان سعد
 ٭انوار خالد احمد القبندي
 ٭انوار خزمي عواد العنزي

 ٭انوار جنيب علي محمد
 ٭اميان فهد سعود العازمي

 ٭اميان مصطفى شعبان زمان
 ٭اميان موسى جعفر مال جمعة

 ٭اميان هادي راضي الشمري
 ٭امين صالح محمد البطحاني

 ٭أحم����د معن����ي ع����وض عل����ي 
الرشيدي

 ٭أحمد يوسف عيسى حسن
 ٭أفراح شريدة عبداهلل الظفيري

 ٭باسمة مساعد مسفر املطيري
 ٭بتلة سعد مرزوق العازمي

 ٭بدر جعفر بدر البالم
 ٭بدر سعود مبارك الدبوس

 ٭بدر عيد مرزوق الهران
 ٭بدر فرحان حسن العازمي
 ٭بدر فالح راضي املطيري
 ٭بدر فوزي ثنيان الثنيان
 ٭بدر مداد دخيل العنتري

 ٭بدر مزيد مرزوق اجلويدان
 ٭بدر ياسني علي عباس

 ٭بدور عادل يوسف الباذر
 ٭بدور عايض عوض العنزه

 ٭بدور محمد سليمان السمحان
 ٭براك عامر براك العجمي

صال����ح  عبداحملس����ن   ٭ب����راك 
السليمان

 ٭براك عبداحملسن عواد اخلالدي
 ٭بسام عبداهلل حمد البسام

 ٭بسام عبداهلل مانع العازمي
 ٭بشاير خالد عبداللطيف الفوزان 

النجاده
 ٭بشاير محمد ثامر عاصي

حمي����دي  معج����ون   ٭بش����رة 
الضفيري

 ٭تركي قبالن مهنا العتيبي
 ٭متاضر فؤاد عيسى العباسي

 ٭تهاني مانع محمد العجمي
 ٭ثام����ر مذه����ل طل����ق اله����واش 

العازمي
 ٭جاسم حسن محمد ماجكي

 ٭جاسم سطم فرحان الشمري
 ٭جاسم محمد سالم اليحيي

 ٭جراح عبدالرحمن علي دربي
 ٭جعفر عبداهلل ابراهيم الفرحان

 ٭جمان����ة حبي����ب عبداحلس����ني 
الرشيد

 ٭جمعان عيد صحن العازمي
 ٭جنان شكرالة خضرتي

 ٭جواهر علي اسراهيد محمد
 ٭حباب ناصر حباب الدوسري

 ٭حبيب محمود احمد بارون
 ٭حراء رياض صالح النسيم

 ٭حسن عبدالهادي مبارك ناصر

 ٭مرزوقة محمد هجاج داهوم
 ٭مرمي احلميدي معزي العازمي

 ٭مرمي بدر سالم العيدان
 ٭مرمي حسن علي البوعينني
 ٭مرمي حمود خيران احلربي

 ٭مرمي ضحوي خلف العنزي
 ٭مرمي ضيف اهلل نايف املطيري

 ٭مرمي عثمان محمد القاطي
 ٭مرمي علي حسني كرم

البطي   ٭م����رمي عيس����ى احم����د 
بوطيبان

 ٭مرمي عيسى عمران احلبيب
 ٭مرمي مبارك براك العازمي

 ٭مرمي ملفي عوض الرشيدي
 ٭مرمي موسى احمد ابراهيم

 ٭مرمي وليد عبداجلبار الشراد
اهلل  مط����ر ضي����ف   ٭مس����اعد 

الرشيدي
 ٭مشاري جربوع فرج عبداهلل 

 ٭مشاري عبدالوهاب عبداحلميد 
العنزي

 ٭مشاري فوزي انور العوضي
 ٭مشاري مبارك براك العجمي
 ٭مشاري ناصر صالح ثنيان

 ٭مشاعل جمال عبداهلل التويتان
 ٭مشاعل حسني صقر الشطي

 ٭مشاعل غامن شنوف الظفيري
 ٭مشاعل متروك علي العنزي

 ٭مشعل راشد مرزوق املطيري
محم����د  عبدالرض����ا   ٭مش����عل 

العباسي
 ٭مشعل محمد عبداهلل اخلالدي
 ٭مصطفى عبداهلل غلوم محمد

 ٭مطر عيد مرزوق الهران
 ٭مطلق محمد فهد العتيبي

 ٭معاذ يوسف مصطفى الكندري
 ٭معالي مداد دخيل العنتري

 ٭مفرج بطحي ادحيالن املطيري
 ٭مالك عوض عبود العنزي

 ٭ممدوح غامن خليف املاجدي
 ٭منار جاسم حسن الغامن
 ٭منار علي فاضل العنزي
 ٭منال عايد مدغم الداهوم

 ٭منال فيصل حمود هويشل
 ٭منال ماطر بردي العازمي

 ٭منص����ور محس����ن منص����ور 
الشمري

 ٭مني بشير مهنا العازمي
 ٭مني عباس خليف العنزي

 ٭مني عبدالعزيز شارع اهلل و
 ٭مني متعب صلبي املطيري

 ٭منيرة حميدي بتال اجلدعي
 ٭منيرة سالم مبارك الهويدي

 ٭منيرة سلطان محمد العجمي
 ٭منيرة فهد فهاد العجمي

 ٭منيف شحاذة راجي املطيري
 ٭مها ثميم مطلق الصليلي 

 ٭مها شافي حمد الشمري
 ٭مها عايد محمد الديحاني

 ٭مها عبداهلل عايض الرشيدي
 ٭مها محمد ناصر العتيبي

 ٭مها معيض فنيخر العنزي
 ٭مها ناصر مشعان الهاجري
 ٭مها يوسف محمد اجلريوي
 ٭مهدى فالح حسني السماك

 ٭مه����دى مصطفى عبدالرس����ول 
البناي

 ٭مه����رة محم����د ناص����ر صالح 
القحطاني

 ٭مهنا فهد مهنا العتيبي
 ٭موضي سوهج مزيد املطيري

 ٭مي بدر ناصر اخلالدي
 ٭مي محمد مسعود العجمي

 ٭ميثم اكبر شيخان علي
 ٭ميثم علي محمد رضا

 ٭ميثم يوسف حسني البدر
 ٭نادر شخير خدعان العازمي

 ٭نادر مناحي ذعار العبدلي
 ٭ناصر بدر سعد الصواغ

 ٭ناصر حسن حمود العتيبي
 ٭ناصر فاضل عبداهلل علي

 ٭ناصر محمد شباب السبيعي
 ٭ناصر نايف دعدوش الراشد

 ٭نايف حربي رمضان الشمري
 ٭نايف راشد عبداهلل الرشيدي

 ٭نايف نقا ناجي الشعالني
 ٭نبيلة عبيد عوض اخلالدي
 ٭جناح عوض رجا الرشيدي
 ٭جناة منصور جاسم الفريح

 ٭جنيبة فاضل محمد االمير
 ٭نشمي جنم عبداهلل الشمري
 ٭نشمية مزهر حبيب الشمري

 ٭نفل رفاع عبيد املطيري
 ٭نواف ابراهيم شيحان الشمري

 ٭نواف دهام سلمان العنزي
 ٭نواف سالم صنهات املطيري

 ٭نواف سماح مليجان الرشيدي
 ٭نور خالد علي بوعباس

حج����اب  عبدال����رزاق   ٭ن����ور 
احلميدي

 ٭نور عبداملطلب احلافظ
 ٭نورا سالم سعد العويشير

 ٭نورا عبدالوهاب طاهر احلرز
 ٭نورة احمد مزيد العتيبي

 ٭نورة حمود محمد اخلالدي
 ٭نورة راشد صايل العازمي

ناص����ر  س����ليمان   ٭ن����ورة 
العبدالعالي

 ٭نورة عبدالرحمن علي ش����مس 
الدين

 ٭نورة فوزي صقر النجدي
 ٭نورة مبارك فجحان الهرشاني

 ٭نورة محمد سلمان الشمري
 ٭نورة مرزوق عيد العازمي
 ٭نورة مشاري احمد امليلم

 ٭نورة مصطفى الس����يد عبداهلل 
الرفاعي

 ٭نورة مهدى نزال الهرشاني
 ٭نورة يوسف منصور اخلرافي

 ٭فهد جاسم محمد الشريده
 ٭فهد حبيب محمد العنزي

 ٭فواز محمد علي العقيل
 ٭فواز يوسف فهد اجلري

 ٭فوزان ابراهيم سليمان الفوزان
 ٭فيصل عويضة مناحي العجمي

 ٭فيصل فهد نافع العدواني
 ٭كوثر حبيب محمد بوعباس

 ٭لطيفة دليل شامان جزاع
 ٭لطيفة عدنان فهد اجلسار

 ٭لطيفة فجحان رومي الفهد
 ٭لطيفة مبارك نايف ابو ظهير
 ٭لطيفة محمد صالح مشيلح

 ٭لطيفة مصطفى ابراهيم بشير
 ٭لطيفة ناصر سليمان الفضلي
 ٭لولوة عبداهلل غصاب العجمي

 ٭لولوة عيسى محمد الغامن
 ٭ليلي عبداحلسني بهروز حسن
 ٭ليلي ناصر عبدالكرمي السعيد

منق����اش  صاط����ي   ٭مب����ارك 
العارضي

 ٭محسن مجبل محمد العازمي
 ٭محمد ابراهيم محمد جاسم

 ٭محمد احمد سالم ابو حديدة
 ٭محمد احمد هالل الشمري
 ٭محمد جاسم محمد الهولي
 ٭محمد حمد محمد احلصان

 ٭محمد نافع مطر العنزي
محم����ود  عيس����ى   ٭محم����ود 

العصفور
 ٭مرمي احمد صحاف علي

 ٭مرمي جابر سيد علي سيد جابر
 ٭مرمي سعد ثواب املطوطح

 ٭مرمي صالح مصلح الرشيدي
 ٭مرمي عبدالكرمي علي عبدالكرمي
 ٭مرمي عبداهلل مال احمد مال علي

 ٭مرمي علي حسني احلمد
 ٭مرمي عوض صالح سعد

 ٭مرمي مبارك محمد شويرد
 ٭مرمي محماس خامت العازمي
 ٭مرمي مهدي صالح السلمان

 ٭مرمي نزال عايد الشمري
 ٭مرمي هجهوج سعود الرشيدي

 ٭مرمي يوسف عبداهلل القطان
 ٭مستورة قاسم محمد رجاء
 ٭مشاري علي حسن محمد

 ٭مشاعل رجعان مفلح العازمي
 ٭مش����اعل عبدالعزي����ز روم����ي 

الظفيري
 ٭مشعل فالح مجبل العازمي

 ٭مصطفى عبدالصمد علي زكريا
 ٭مطر الفي مطر العنزي

 ٭منار خالد فهد الفهد
 ٭من����ار محم����د رض����ا س����لمان 

ابراهيم
 ٭منال ضيف اهلل محمد املطيري

 ٭منال علي سيف الهرشاني
 ٭منال عيسى عبداهلل احلبيل

 ٭منال فالح مرزوق عقاب
 ٭منصور محمد ظافر جازع

 ٭من����ي محم����د ه����ادي عويض 
العجمي

 ٭منيرة جابر موسى اخلشم
 ٭منيرة دغيم مطلق الهاجري
 ٭منيرة سعود تركي الهاجري
 ٭منيرة شنار مبارك البخيت

 ٭مني����رة عبداهلل عبداحملس����ن 
الوهيب

 ٭منيرة فهد سليمان العودة
 ٭مها جديع فارس املطيري

 ٭مها راشد سالم الدويلة
 ٭مها سعيد سعد العتيبي
 ٭مها مزيد عايض الهبيدة

طاه����ر  عبدالرض����ا   ٭موس����ى 
اخلواجة

 ٭موضي س����عد حم����ود الردهان 
املوسى

 ٭مي حمود حسني سبتي
 ٭ميثم عباس حسني عبداهلل 

 ٭ميثة فاهد مبارك الهاجري
 ٭جناة خالد عبداحلميد الصايغ

 ٭ندى حسن يوسف محمد
 ٭نغم زامل فرج الشمري

 ٭نور بدر علي الفاضل
 ٭نور يوسف عبداهلل احلامت
 ٭نورة أحمد راشد الصيخان

 ٭نورة حمد صالح الدريويش
 ٭نورة عبداللطي����ف عبدالعزيز 

املسعد
 ٭نورة عبداهلل محمد احلبيب
 ٭نورة علي شعيفان املطيري

 ٭نورة علي فهيد السبيعي
 ٭نورة محمد مبارك الهاجري
 ٭نورة يوسف حمد بوعركي
 ٭نوف عبداهلل حمد املطيري

 ٭نوف غازي زيدان
 ٭نوف فهد عبدالرحمن عبداهلل 

 ٭نوف مبارك فالح مبارك
 ٭نوير جهز سيف املطيري

 ٭هاجر راشد حاضر اجلويسري
 ٭هاشم مختار مجيد كوت
 ٭هبة عيسى سعد العلي

 ٭هدى خليف حسني العنزي
 ٭هدى فالح شاهر الرشيدي

 ٭هديل مشعان كامل الفضلي
 ٭هديل هاشم علي الفيلكاوي

 ٭هلة جاسم بادي الشمري
 ٭هناء عبدالعزيز حس����ن كلندر 

علي الكندري
 ٭هنادي نواف عبيد الشمري

 ٭هيا سعود طلق العازمي
 ٭هيا علي خالد الوصيص

 ٭هيفاء قبالن مشعل الرشيدي
 ٭وحيدة عوض عبداهلل املطيري

 ٭وسمية الفي دليم احلربي
 ٭وضحة جبر حمود اسميران
 ٭وضحة عزيز عقيل الشمري

 ٭يعقوب حيدر يعقوب احملميد
 ٭يوسف عادل عباس خان

 ٭عهود فهد عبداهلل العتيبي
 ٭عهود محمد حمران ناصر

 ٭عواطف مونس راشد البذالي
 ٭عوض مبارك شمروخ املطيري

 ٭عيد كريزي سعود املطيري
 ٭عيدة سويلم حميد العازمي

 ٭عيسى معتق جمعان الصليلي
 ٭غازي حمد شاهر العنزي

 ٭غدير بخيت حسني العجمي
 ٭غدير علي عبداهلل خضير

 ٭غنيم����ة عبدال����رزاق س����نافي 
العبداهلل 

 ٭غنيمة محمود حسن الريس
 ٭فاتن محمد عواد العازمي

 ٭فاطمة ابراهيم محمد االرملي
 ٭فاطمة ابراهيم محمد اخلليفي

 ٭فاطمة ذعار غزاي العتيبي
 ٭فاطمة راشد حمد اجليماز

 ٭فاطمة رجعان مرزوق العازمي
 ٭فاطمة سعود سلمان البذالي

 ٭فاطمة عادل جواد جوهر حياه
 ٭فاطم����ة عبدالك����رمي س����ليمان 

الغضبان
 ٭فاطمة عبداهلل حمزة ابل

 ٭فاطمة عبدالنبي مهدى احلمد
 ٭فاطمة فهد عبداحلميد الصايغ
 ٭فاطمة فوءاد سليمان القناعي
 ٭فاطمة فيصل مصطفى القالف
 ٭فاطمة محمد عبداهلل البالول
 ٭فاطمة محمود حسني القطان

 ٭فاطمة منصور غلوم التميمي
 ٭فاطمة هشام محمد الريس

 ٭فالح عبداهلل جاسم املويجد
 ٭فالح هادي فالح العتيبي
 ٭فجر حمود حمد االذينه

 ٭فجر دخيل حمد احلبشي
 ٭فجر عبداهلل عيد الشمري

 ٭فجر مشعان جدعان املطيري
 ٭فراس مهدى مسفر العجمي
 ٭فرح صالح محمد صرخوه

 ٭فرح صالح يوسف الشمالي
املتلقم   ٭ف����الح محم����د ش����افي 

العجمي
 ٭فهد سالم هادي العجمي

محم����د  عبدالرحم����ن   ٭فه����د 
احمليطيب

 ٭فه����د عب����داهلل عبداللطي����ف 
الرجيب

 ٭فهد عبداهلل مسفر العدواني
 ٭فهد علي غنام . العنزي

 ٭فهد مسفر مهدى العجمي
 ٭فهد منصور حسني العجمي

 ٭فهدة حسني الفي العنزي
 ٭فواز ثقل سالم الدوسري

 ٭ف����واز عبداحلكي����م عبدالقادر 
املبيض

 ٭في مهدى محمد العجمي
 ٭فيصل احمد علي السالحي

 ٭فيصل سالم بطاح الدويهيس
 ٭فيصل غازي سالم العتيبي

 ٭فيصل ملفي مطلق الرشيدي
 ٭لطيفة سلمان خالد الصباح
 ٭لطيفة عبدالعزيز احمد نور

 ٭لطيفة عبدالهادي فهد العجمي
 ٭لطيفة مشعان نهار اخلالدي
 ٭لطيفة هزاع سمير املطيري

 ٭لولوة احمد علي القالف
 ٭لولوة عدنان محمد الصقعبي

 ٭لولوة علي ابراهيم الرشيد
 ٭ليلي عباس سيد مرتضي سيد 

علي
 ٭ليلي ناصر مهدى العجمي

 ٭ليندا محمد يوسف املزيدي
 ٭ماجد عبدالرحمن ماجد الهزاع

 ٭ماجد علوش سند العتيبي
 ٭ماجدة حمود مشعان الرشيدي

 ٭مبارك سالمة غالب خلف
 ٭مجرن يعقوب محمد البنوان

محم����اس  متع����ب   ٭محم����اس 
الدوسري

 ٭محمد ابريدان عايد املطيري
 ٭محمد احمد ابراهيم خميس
 ٭محمد احمد محمد احلمراني
 ٭محمد حمد عبداهلل الطويل

 ٭محمد زيد مبارك العرو
 ٭محمد زيد مجدل العتيبي

عبدالرحم����ن  س����عد   ٭محم����د 
املطيري

 ٭محمد سعيد علي حسن
 ٭محمد سالمة عايد العازمي
 ٭محمد سلمان سعد الصلبي

 ٭محمد س����ليمان محم����د صالح 
العدساني

 ٭محمد س����يد احمد س����يد محمد 
سيد قاسم

 ٭محمد صالح عبداهلل حسن
 ٭محمد عبداالمير يعقوب صادق
 ٭محمد عبدالكرمي مهدى الصفار

 ٭محم����د عبداللطي����ف محم����د 
العنيزي

 ٭محمد عبداهلل ابراهيم العتيبي
 ٭محم����د عب����داهلل عبداحملس����ن 

حمود
 ٭محمد عبداهلل علي الشطي
 ٭محمد علوش بدر جويعد
 ٭محمد علي راشد العجمي
 ٭محمد علي هادي العجمي

 ٭محمد فارس مطلق الرشيدي
 ٭محمد مصطفى مهيوب سباتي

 ٭محمد مطر دايس العنتري
 ٭محمد ملبس خالد املطيري
 ٭محمد مهدى محمد العجمي
 ٭محمد ناصر سعد العجمي

 ٭محمد نور الدين جاسم محمد
 ٭محمود حسن عبداهلل حسن

 ٭مدعث ماطر صخيل السعيدي
 ٭مراحب فاضل احمد احلساوي

 ٭مرام فالح جمعان احلميدي
 ٭مرزوق سالم خلف العنزي

 ٭حسن غريب حسني ابل
 ٭حسني احمد غلوم خاجه
 ٭حسني رشيد بدر املسلم

 ٭حسني شريدة عبداهلل املعصب
 ٭حسني علي مصطفى محمد

 ٭حصة حمود خالد العدواني
 ٭حصة سلمان عبداهلل الفهد

 ٭حص����ة عبدالوه����اب مس����اعد 
الصانع

 ٭حمد شريدة علي الدماك
 ٭حمد عايد فزع الشمري

 ٭حمد محمد ناصر العجمي
 ٭حم����ود عبدالعزي����ز حم����ود 

املضيان
 ٭حن����ان جاس����م عبدالرحم����ن 

الطبيخ
 ٭حنان خالد عبداهلل احلسينان
 ٭حنان عبداهلل محمد الشمري

 ٭حنان عبداهلل محمد السبيعي
 ٭حنان عبيدان مرثع العازمي

 ٭حنان محمد مناور الزهام
 ٭حنان مفظي طريف بوظهير
 ٭حنان مفلح شنوف االصفر
 ٭حنان هادي مسفر البرازي

 ٭حوراء حس����ن عل����ي رمضان 
محمد

 ٭حورية فهد عبداهلل الصواغ
 ٭حياة عبيد جزاء العصيمي

 ٭خالد ش����مالن عيس����ى اجناع 
فيلكاوي

 ٭خالد عبداهلل شفاقة العنزي
 ٭خالد عوض بهلول احلربي
 ٭خالد فريج نايف العجمي

 ٭خالد محمد هجاج املطيري
 ٭خالد مزاح حسني العنزي

 ٭خالد يعقوب يوسف امليال
 ٭خال����دة عبدالرحم����ن نص����ار 

اخلالدي
 ٭خديجة احمد يوسف محمد

 ٭خزام خالد خزام احلمدان
 ٭خلود درزي علي الدرزي

 ٭خلود عايد حمدان الظفيري
 ٭خليل حسني طالب املسري

 ٭دانة جمال محمد السريع
 ٭دانة جواد علي موس����ى احملمد 

علي
 ٭دانة خالد فهد البالول

 ٭دانة فهد محمد العبدالرزاق
 ٭دعاء توفيق ابراهيم الدمخي

 ٭دعسان مبارك دعسان الشمري
 ٭دغمي مخلف دغمي املويزري
 ٭دالل ابراهيم احمد الشايجي

 ٭دالل حمد صالح اخلنة
 ٭دالل خليل ابراهيم اليوسف

اهلل  دخي����ل  ش����عيل   ٭دالل 
السبيعي

عبدالك����رمي  طال����ب   ٭دالل 
الششتري

 ٭دالل عبداهلل مزبان عون
 ٭دالل فارس سليمان اخلالدي

 ٭دالل فهد سالم بطني
 ٭دالل محم����د حم����ود س����ليمان 

احلمود
 ٭دالل مزيد مرزوق اجلويدان

 ٭دالل يعقوب يوسف اليوسفي
 ٭ذيب غازي ذيب الهاجري
 ٭راشد خزعل راشد خزعل

 ٭راضي بنيان عبيد العازمي
 ٭رشا حمود فالح املسيلم
 ٭رفيع دغيم عواد عايش

 ٭رقية يوسف ابراهيم الرشود
 ٭رهام سعود عناد العنزي

 ٭روان عبداهلل محمد شهاب
 ٭روان مساعد علي الشويب

 ٭رمي رجعان عايض العازمي
 ٭رمي زامل مطر الشمري

 ٭رمي فالح مفرح العازمي
 ٭رمي متعب مبارك املطيري

 ٭زها عواض مناحي املطيري
 ٭زهراء بدر علي العامري

 ٭زهراء مصطفى علي عبداهلل 
 ٭زهراء مهدى عبداهلل رضا
 ٭زيد صحن يحيي الهاجري
 ٭زينب عبداهلل غلوم حسني

 ٭سابح دهام حرقان السعيدي
 ٭سارة ابل محمد العوضي
 ٭سارة خلف محمد بوحمد

 ٭سارة سعود صالح الصالح
 ٭س����ارة عبدالعزيز عبدالرحمن 

اخلرجي
 ٭سارة عبدالعزيز حسن علي
 ٭سارة علي عبداهلل القبندي

 ٭سارة محمد جاسم محمد
 ٭سارة محمود مجيد البقصمي

 ٭سارة مرزوق مصطفى املرزوق
 ٭سالم شباب مناور العتيبي

 ٭سالم عايد عيد اجلميلي
 ٭سالم عبدالعزيز غريب ذياب

 ٭سعد حسن رمضان السعيدي
 ٭س����عد عبدالعزي����ز عبدالرزاق 

النجار
 ٭سعد عجيل مجالد الضفيري

 ٭سعد فالج سعد السعيدي
 ٭سعد محمد حمود اخلضاري

 ٭سعد محمد خليف العنزي
 ٭سعد محمد سعد العبيد

 ٭سعود رياض عبداهلل اخلالد
 ٭سعود كتاب عويد فهد

 ٭سعود ناصر محمد املطيري
 ٭سلطان سامي سلطان الشايع

 ٭سلمان باقر اسد عبدالباقي
 ٭سلمان سالمة غالب خلف

 ٭سلمان كامل خليل الصايغ
 ٭س����ليمان أحم����د عبدالرحم����ن 

الفيلكاوي
 ٭سليمان داود سليمان الشراد

 ٭سمي حامد محمد التركيت
 ٭سندس هشام سليمان الفرحان

 ٭سيف محمد سيف البذالي

 ٭نوف بدر محمد اخللف
 ٭نوف علي غنام اخلميلي

 ٭نوف عوض خلف السعيدي
 ٭نوف فالح خالد العازمي
 ٭نوف مبخوت غامن محمد
 ٭نوف محمد عيد املطيري

 ٭نوف مزيد فالح الرشيدي
 ٭نوفة مريزيق شري الرشيدي
 ٭نوير درمييح جريد املطيري

 ٭نوير زايد شامي الراجحي
 ٭هاشم حمزة عباس البلوشي

 ٭هبة توفيق بدر القطان
 ٭هبة خالد عبدالرضا احلداد
 ٭هبة عبيد ماطر القحطاني
 ٭هبة فيحان غازي العتيبي

 ٭ه����دى عبداحلمي����د يوس����ف 
الكنعان

 ٭هدى فيصل علي العبداالله
 ٭هدى مساعد فهد اجلسار

 ٭هدى مطر جعيالن الزعبي
 ٭هناء احمد سعد الغريب

 ٭هناء هاشم سعيد العنزي
 ٭هنادي محمد عباس الصفار

 ٭هند ثامر براك الهاجري
 ٭هند عبداحلميد محمد رس����ول 

العوضي
 ٭هند عبداهلل زبن العنزي
 ٭هند فنيخر حامد العنزي

 ٭هيا فيصل بدر الصباح
 ٭هيا متعب محمد املطيري

 ٭هيا مطر خلف العازمي
 ٭هية وسمي ثقل الدوسري

 ٭وائل عدنان يوسف القحطاني
 ٭ود علي حسني العمر

 ٭وداد محسن عبداهلل الشمري
 ٭وفاء بدر ناصر العازمي

 ٭وفاء عبدالقادر سالم عبداهلل 
 ٭وليد صحن سعد السعيدي

 ٭وليد محمد عبدالعزيز صرام
اس����حق عبداملل����ك   ٭ياس����مني 

العوضي
مش����عل  عب����داهلل   ٭ياس����مني 

املطيري
 ٭يعقوب صادق عيسى املوسوي
 ٭يعقوب يوسف سلطان طارش

يعق����وب  يوس����ف   ٭يعق����وب 
ابوغيث

 ٭يوسف خلف نعمة العنزي
 ٭يوسف رشيد علي العبداالله

 ٭يوس����ف عبداله����ادي يوس����ف 
بوحسن

 ٭يوس����ف عبداللطيف علي مراد 
الكندري

 ٭يوسف علي يوسف اخلليفي
 ٭يوسف محمد حسني عبداهلل 
 ٭يوسف محمد يوسف عبداهلل 

 ٭يوسف يعقوب يوسف علي

وزارة العدل
 ٭ اجلازي عواد فالح الظفيري
 ٭ جيرلي سانتوس مونتالبو

عبدالعزي���ز  عبدالرحم���ن   ٭ 
عبدالرحمن السماعيل

 ٭ فيصل سعود سعد الرشيدي
 ٭ فيصل ناصر أمير صباغ

 ٭ مبارك جبران محمد العجمي
 ٭ محمد علي عبدالرحمن املال
 ٭ابراهيم عيد ربيج العتيبي

 ٭ابراهيم غلوم محمد غلوم شاه
 ٭احمد ابراهيم احمد املراد

 ٭احم���د عبدالعزي���ز عبدالعزيز 
املطيري

 ٭احمد علي عوض املطيري
 ٭احمد عوض راشد الزنيف
 ٭اسراء حمد فارس العنزي

 ٭اسماء ثامر خليفة احلميده
 ٭افراح سعود ندا العنزي

 ٭الطاف حمود سلمان االستاذ
 ٭الطاف فيصل س���فاح العريني 

السبيعي
 ٭العنود جاسم خالد املقهوي
 ٭امنة مجول عبداهلل العجمي

 ٭ان���وار عب���داهلل عبدالعزي���ز 
العنزي

 ٭أحمد عبداهلل عايض العتيبي
 ٭بتلة مبارك حميد العجمي

 ٭بجاد فهيد جار اهلل العجمي
 ٭بدر زبيدي ثويني ركاد

 ٭بدر مبارك رشيد الرشيدي
 ٭بدر محمد علي شريف

 ٭بدر منصور حمود
 ٭بدر ناصر محمد الشراح

 ٭بدور خليفة دعيج الدعيج
 ٭براك مبارك سعيد اخلالدي
 ٭بشاير خالد خلف احليص

 ٭بندر مبارك شطيط العازمي
 ٭جراح حمد دوحان العوشز

 ٭جمال ضيف اهلل ثامر العتيبي
 ٭جواهر حجي سمري العازمي

 ٭حبيب محمد سلمان ثويب
 ٭حسن طلق حسني الرشيدي

 ٭حمد علي سالم املري
 ٭حمد فهاد مطلق الصلبي

 ٭حمدة عبداهلل جابر الشمري
 ٭حنان سالم حمود الدويهيس

 ٭حوراء عيسى ابراهيم الشطي
 ٭خالد حيدر عبداهلل السالم
 ٭خالد سلمان براك اخلالدي

 ٭خالد طارق خالد املكي
 ٭خالد طعمة عبدالعزيز الغريب

 ٭خالد محمد هذال القحطاني
 ٭خالد مشاري خالد الهاجري

 ٭دانة عادل جاسم الصقر الزايد
 ٭دب���اس دغي���م ع���واد دلبوح 

الهاجري
 ٭دالل طارق علي الفوزان

 ٭دالل ناصر رغيان العازمي
 ٭راشد رحيان راشد العجمي

البقية ص 20
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 ٭رويشد عبداهلل راشد احلربي
 ٭رياض عبداحملس���ن س���ليمان 

البصيري
 ٭زهرة محمد عبدالكرمي احملمد

 ٭زير عبدالعزيز ابراهيم البطي
 ٭زينب علي خليل القالف

 ٭زينب محمد حمود الشمري
 ٭سارة جاسم محمد العميري

 ٭سارة جاسم محمد زكريا
 ٭سارة طعمة شاهر الشمري

 ٭سارة عبداهلل يوسف الغنيم
 ٭سارة فهد محمد العباد

 ٭سالم جازي متعب املطيري
 ٭سالم سعد فهد العجمي
 ٭سالم شديد ناصر فريج

 ٭سالم فالح سليمان خليف
 ٭سالم ناصر احمد بن يوسف

 ٭سعاد وليد خالد عيد
 ٭سعد حامد محمد الرويح

 ٭سعود حمد دحيالن الشمري
 ٭سعود عيد عواد ابو عوينه

 ٭سعود فرحان يوسف العنزي
 ٭سلطان خالد منير املطيري

 ٭سلمان خالد سلمان العجمي
 ٭سلمان مطر طلق العازمي

 ٭سماح حسني سالم الفريحان
 ٭سمية عواد هالل السليماني

 ٭شاكر كامل رجا الرشيدي
 ٭شطة مفلح مبارك العازمي

عب���داهلل  فيص���ل   ٭ش���مالن 
السويلم

 ٭شهرمان علي عبدالرضا
س���ليمان  خليف���ة   ٭ش���يخة 

بورسلي
 ٭شيخة طالب محمد العجمي

 ٭شيماء حمود علي الراشد
 ٭شيهانة عامر سلطان املطيري
 ٭صالح محمد مرزوق املطيري

 ٭صالح حبيب مختار سليم
 ٭صالح يوسف يعقوب الراشد

 ٭طالل دحيم عبدالعالي املطيري
 ٭عادل بطاح صميع العازمي

 ٭عالية خليفة فارس الدبوس
 ٭عالية مصلح علي املطيري

 ٭عايدة عجمي رمضان الشمري
 ٭عايض فالح محمد العجمي 
 ٭عايض فهد سعود الهاجري

 ٭عباس متعب بشير الشمري
 ٭عبدالرحم���ن عب���داهلل خضير 

علي
 ٭عبدالرحم���ن محم���د جاس���م 

الفالح
 ٭عبدالرحم���ن محم���د نقيمش 

رفيس
 ٭عبداهلل بدر محمد الزيد

 ٭عبداهلل مانع مهدى العتيبي
 ٭عبداهلل مناحي مبارك العازمي
 ٭عبداحملسن جديع حمد املخيال
 ٭عبدالوهاب هادي عواد جمعان

 ٭عبدالعزي���ز عبدالرزاق عثمان 
مطر

 ٭عذبي مشعل جزاع العنزي
 ٭عفراء عبداهلل ناصر القحطاني

 ٭علي بدر حسني اسماعيل
 ٭علي عشوي مريبد السعيدي

 ٭علي مسعود مبارك محمد
 ٭علي محمد علي املري

 ٭عمرة مضحي رمضان جازع
العمر   ٭عهود جم���ال س���ليمان 

الدرباس
 ٭عهود محمد فالح العازمي
 ٭عيد مشرف حمود البذالي
 ٭غيداء عبداهلل علي املزيني

 ٭فاطمة احمد معراج بندر
 ٭فاطمة عبدالرس���ول س���لمان 

ابراهيم
 ٭فاطمة محمد علي امليلم

 ٭فاطمة محمد فهد فهاد
 ٭فالح حزام محمد الدوسري
 ٭فالح عبيد مسفر الرشيدي

 ٭فالح محمد الفي الصانع
 ٭فايز سعد عواد املاجدي

 ٭فجر عيد ناشي النصافي
 ٭فنن عبداهلل فهد القريني
 ٭فهاد محمد فهاد الصواغ

 ٭فوءاد عبداهلل مبارك شعيبي
 ٭فيصل سالم مسفر العجمي

 ٭فيصل سعد عيد العازمي
 ٭فيصل سعود حمود الديحاني

 ٭فيصل قاسم حسني عباس
 ٭قيروان علي سالم العدل

 ٭لولوة فهد يعقوب املكيمي
 ٭ليالي عليان علي املطيري

 ٭ليلي عبداحلميد حسن القالف
 ٭ليلي مبارك عبيد الشمري

 ٭مبارك منصور فهد الدوسري
 ٭مبارك نعيس حمود املطيري

 ٭متعب حجي مخيشم الشمري
 ٭محسن مسلم حسني الرشيدي

 ٭محمد حمد محمد املرشاد
 ٭محمد حميد سعيد الرشيدي
 ٭محمد سيف مبارك الرشيدي

 ٭محمد عايد مبارك العازمي
 ٭محم���د عبدالرس���ول محم���د 

معراج
 ٭محم���د عبدالك���رمي عبدالرضا 

محمد
 ٭محمد غلوم محمد حسني
 ٭محمد فالح هاضل دغيم

 ٭محمد نايف حباب مبارك
 ٭محمد منر دوان سند

 ٭محمود مال اهلل عباس محمد
 ٭مرمي محمد مشعل املطيري

 ٭مشاري خالد اسماعيل الصالح
 ٭مشاري مالك بدر الصباح
 ٭مشاعل جنم علي السنافي

 ٭مشعل صالح جالل فهد
 ٭مشعل مطر طعمة اخلالدي

 ٭غزية راشد ثامر الهاجري
 ٭فاتن يعقوب عبداهلل محمد
 ٭فاضل عباس غلوم عبداهلل 

 ٭فاطمة حجاب حاضر فهد
 ٭فاطم���ة حس���ن عبداللطي���ف 

املوسى
 ٭فاطمة حيدر عباس املطوع

 ٭فاطمة راضي مرزوق الطلح
 ٭فاطمة سعود ماجد الزيادي

 ٭فاطمة عادل عباس اخلضاري
 ٭فاطمة عبدالعزيز محمد عباس

 ٭فاطمة عبدالكرمي غايب عويد
 ٭فاطمة غامن محمد احلربي

 ٭فاطمة فرحان عبداهلل العازمي
 ٭فاطمة محمد احمد الشمالي

 ٭فاطمة محمد جاسم عواد
 ٭فاطم���ة محم���د عبدالوه���اب 

احلنيان
 ٭فاطمة ملفي صحن زياد

 ٭فاطمة يحيي جمعة حاي
 ٭فايز سلمان براك العدواني

 ٭فايز محمد فليج احلربي
 ٭فايزة عوض سحم الرشيدي

البطي   ٭فج���ر س���لطان حم���د 
بوطيبان

 ٭فجر فايز حامد باتل
 ٭فهد احمد عبدالعزيز الطراروه

 ٭فهد سليمان سعد العنزي
 ٭فهد سليمان عبدالرحمن البكر

 ٭فهد صالح سالم العازمي
 ٭فهد عبدالرسول محمد باشا

 ٭فهد فهيد نفل العجمي
 ٭فهد الفي سالم الكريباني
 ٭فهد مبارك مطلق العازمي

 ٭فهد محمد فهد الهويشل
 ٭فهد مطلق حمود الفراع

 ٭فهد هزاع صالح الديحاني
 ٭فهيد عامر براك العجمي

 ٭فهيد مفلح فهيد فالح
 ٭فواز عويضة راضي العنزي

 ٭فوزية حمود براك جنحان
 ٭فيصل تركي زامل السبيعي

 ٭فيصل جريس ناصر العازمي
 ٭فيص���ل عبدالرحم���ن ناي���ف 

الهاجري
س���ليمان  محم���د   ٭فيص���ل 

النويصر
 ٭فيصل محمد شايع العازمي
 ٭فيصل مطلق حمود الفراع
 ٭فيصل ملفي زايد الديحاني

 ٭كوثر بدر منصور احلرز
 ٭كوثر كامل نوري

 ٭لطيفة جاسم محمد الفرح
 ٭لطيفة جاسم محمد القبندي
 ٭لطيفة محمد مشاري الشطي

 ٭لولوة احمد شطي العجمي
 ٭لولوة عبداهلل محمد القطان

 ٭ليالي حمدان غنيمان الظفيري
 ٭ماجد الفي ماجد احلربي

 ٭مبارك راشد مبارك العازمي
 ٭مبارك الفي حمود املطيري

 ٭محمد احمد بدر الدبوس
 ٭محمد حامد منصور احلسني
 ٭محمد حسن جاسم صرخوه

 ٭محمد حمزة حاجي كرمي
 ٭محمد خالد مبارك العازمي
 ٭محمد خلف سلطان بشير

 ٭محمد خليفة بداح قريعيط
 ٭محمد زايد عبداهلل الهاجري

 ٭محمد زيد علي احلربي
 ٭محمد سمير جابر عبدالرزاق
 ٭محمد شاكر ناصر عبدالعزيز

 ٭محم���د صاح���ب عيس���ى ابو 
احلسن

 ٭محمد صالح محمد السبيعي
 ٭محمد عبداألمير حسن صفر

 ٭محمد عبداهلل اسد عمادي
 ٭محمد عبداهلل راشد املطيري

 ٭محم���د عبداله���ادي ش���عبان 
حاجي

 ٭محمد علي درويش قاسم
 ٭محمد عل���ي مبارك الهاش���مي 

العجمي
 ٭محمد غازي عايد العنزي
 ٭محمد الفي فالح العنزي

 ٭محمد محسن منصور الشمري
 ٭محمد مرزوق سعد الرشيدي

 ٭محم���د مس���اعد عبدالعزي���ز 
اخلترش

 ٭محمد ناصر نزال العنزي
 ٭محمد نهار فالح العتيبي

 ٭محمود حسني يوسف آل هيد
 ٭مراحب خويلد عبداهلل شحاذ

 ٭مروة وليد خالد الدوسري
عبدالوه���اب  خال���د   ٭م���رمي 

خورشيد
 ٭مرمي راضي سند الشمري
 ٭مرمي سعود سالم الوليد

 ٭مرمي فيصل يوسف القطامي
االدع���س  مش���عان   ٭م���رمي 

السعيدي
 ٭مزنة شايع ابراهيم الشايع
 ٭مزيد عبيد سعد الرشيدي

 ٭مس���اعد احلمي���دي مجح���م 
محسن

 ٭مساعد رفاعي خلف الشمري
 ٭مسفر ناصر حسن العجمي

 ٭مسيرة كعالن عقيل الشمري
 ٭مشاري انور محمد الهوميل
 ٭مشاري عيد جلفان الذايدي

 ٭مشاعل علي محمد علي محمد
 ٭مشايخ زيد ماجد املطيري

 ٭مشعل سلطان محمد العتيبي
 ٭مشعل عيد عوض العازمي
 ٭مطلق بداح فريج املطيري

 ٭مطلق عويض صالح الشالحي
عبداحملس���ن  محم���د   ٭مع���اذ 

العساف
 ٭معصومة حسن سيد محمد السيد 

 ٭بلقي���س عل���ي أحم���د محمد 
عبدالرحيم

 ٭بندر احمد جمعة العنزي
 ٭بيبي عبدالعزيز محمد اخلرس

 ٭تهاني حميدي فهد الرشيدي
 ٭تهاني زبن ظاهر الفضلي

 ٭جابر عبداهلل سعد العجمي
 ٭جاسم سيف جاعد الرشيدي
 ٭جراح فارس محمد الشمري

 ٭جزام عيد عالي العازمي
 ٭جمانة احمد خليفة البلوشي

 ٭جمانة نبيل محمد انكي
 ٭جواه���ر مضح���ي غضي���ان 

العازمي
 ٭جواهر مطلق جريان العازمي

خصي���وي  محم���د   ٭ج���وزاء 
املطيري

 ٭حسن صالح حسن الوزان
 ٭حسن ناصر حسن القعود

 ٭حسني ابراهيم عبدالصمد نقي
 ٭حسني توفيق حسن بو عليان

 ٭حسني جاسم محمد املتروك
 ٭حسني حاجية حسني حسن

 ٭حسني شاكر علي القالف
 ٭حس���ني عبدالعالي عبداحلميد 

الرامزي
 ٭حس���ني عبدالك���رمي حس���ني 

املطوع
 ٭حس���ني عبدالكرمي عبداحلسني 

اشكناني
 ٭حسني علي عبداهلل حسني

 ٭حسني علي عيد املطيري
 ٭حسني محمد حسني باقر

محم���ود  مس���اعد   ٭حس���ني 
العسعوسي

 ٭حص���ة محم���د عبدالرحي���م 
العوضي

 ٭حماد محمد حماد املطيري
 ٭حمد خالد احمد عباس

 ٭حمد رجا طعمة اخلالدي
 ٭حمد رسام براك الهاجري

 ٭حمد صالح ناصر الشقيحي
 ٭حمد فيصل سالم املري

 ٭حمد محمد صب���اح صالح ابو 
رزق

 ٭حمد مرزوق فالح مطيران
 ٭حمد وليد محمد املبارك

 ٭حمد يوسف حمد بوعركي
 ٭حنان رجب عبداهلل العنزي

 ٭حنان محمد علي املسلم
 ٭خالد براك عبداحملسن حمدان
 ٭خالد تركي بطيحان املطيري
 ٭خالد حمد عرهان الرشيدي
 ٭خالد سليمان خالد الشراح

 ٭خالد عبداهلل برجس العجمي
 ٭خالد قاسم بدر االستاذ

 ٭خالد محمد فهاد العجمي
 ٭خالد محمد مناحي العلي

 ٭خالد مرزوق صالح العدواني
عب���داهلل  خلي���ل   ٭خديج���ة 

البلوشي
 ٭خلود خالد مهنا داخل
 ٭خيرية جودة سوادي

 ٭دانا سعود عبداهلل املطيري
 ٭دالل احمد عبد الرحمن علي

 ٭دالل حمد حمد البصيلي
 ٭دالل خالد عبداهلل الغامن

 ٭دالل دوخي رفاعي الرشيدي
 ٭دالل راشد سعد احلضيري

 ٭دالل علي حسن علي
 ٭دالل عيد مخيلف الظفيري

 ٭دمية يوسف عبداهلل العريفان
 ٭رائد يوسف بدر االستاذ

 ٭راشد محمد راشد الهاجري
 ٭روابي احمد بندر سعيد

 ٭روزة ناصر علي العجمي
 ٭رمي عبداللطيف عبداهلل الغامن

 ٭رمي فهد طليحان احلربي
 ٭زه���راء عبدالعزي���ز عب���داهلل 

احلمد
 ٭زهرة عبداهلل حسني الزقاح

 ٭زينب محمد عباس بخش
 ٭سارة جمال سعد عبداهلل 
 ٭سارة حمود ذيب الهاجري

 ٭سارة سعد دليم مروي
 ٭س���ارة عبداحل���ي خش���مان 

العازمي
 ٭سارة عبداهلل ابراهيم القطان

 ٭سارة فوزي قاسم بهبهاني
 ٭سارة فيصل عبداهلل املطر
 ٭سارة محمد حمد الهاجري
 ٭سالم بدر صالح بوهادي
 ٭سالم رباح حشر العازمي

 ٭سالم عبداهلل محمد العجمي
 ٭سالم محمد فهيد فهاد

 ٭سامي مجبل سالم العازمي
 ٭سعد فهيد جمعان عجيج

 ٭سعد ماضي مرضي الهاجري
 ٭سعد مبارك سعد املطيري
 ٭سعد مزيد مطلق املطيري

 ٭سعود سالم محمد الدوسري
 ٭سعود سعد مطلق العازمي
 ٭سعود سند ناصر املطيري
 ٭سعود عبداهلل فهد احلربي

راب���ح  اهلل  عبي���د   ٭س���عود 
الرشيدي

 ٭سعود علي سعود العازمي
 ٭سعود محمد مهنا الرشيدي

 ٭سلطان محمد طرمي السمحان
 ٭سلمان عباس علي اكبر

 ٭سلمان فراج سالم العجمي
 ٭سليمان داود سليمان فيحان

 ٭سند ابراهيم سعد العتيبي
 ٭سندس فجر فازع العتيبي
 ٭سهيلة حمد محمد املضف
 ٭سيف فالح جمعان سعد

 ٭سيف يوسف عبداهلل القطان
عبدالرحم���ن  فهي���د   ٭ش���اهة 

الدوسري

 ٭مصلح سايح صاحب الظفيري 
 ٭منال محمد بليبص اجلهني

عاي���ض  ش���باب   ٭منص���ور 
امليموني

 ٭منصور ناصر علي العجمي
عب���داهلل  حم���ود   ٭مني���رة 

الرشي�دي
 ٭منيرة فهد مدعث الشمري

 ٭مها ضويحي عماش املطيري
 ٭ناصر خالد مشعان العجمي

منص���ور  عب���داهلل   ٭ناص���ر 
اخلليفي

 ٭ناهض احمد سعد الناهض
 ٭نايف فرج حصيني العنزي

 ٭جناة وليد عثمان الدخيل
 ٭جنود ماجد راشد املضيان

 ٭نواف ابراهيم عبداهلل املياس
 ٭نور علي حسني اخلارجي

 ٭نور محمد ناصر السعد
 ٭نورة سعد محمد الهاجري

 ٭نورة عبداهلل مروي العجمي
 ٭نوف محمد حمد املنيس

 ٭نوف مقبول عبيد العتيبي
 ٭نوير عبداهلل مطلق العتيبي

 ٭هادي محمد مهدى عايض
جاس���م  عبدال���رزاق   ٭هان���ي 

املوالني
 ٭هباش محمد ناصر السهلي
 ٭هناء تركي حاكم عفيصان
 ٭هيا احمد عبداهلل الوسمي

 ٭هيا بدر ناصر اخلضر
 ٭هيثم فالح مبارك مرزوق

اب���داح  فدغ���وش   ٭وس���مية 
الهاجري

 ٭وضحة هذال محسن احلربي
 ٭يوسف بسام خضر الشطي

 ٭يوسف جاس���م محمد مال اهلل 
علي

 ٭يوسف سامي خالد العامر
ع���وض  عب���داهلل   ٭يوس���ف 

الرشيدي
 ٭يوسف مجحم راضي العازمي

 ٭يوسف يعقوب محمد بهمن

وزارة الكهرباء والماء
 ٭ امينة جاسم احمد كلندر

 ٭ تهاني حسن تركي الرويلي
 ٭ جاسم محمد جاسم الصليبي

 ٭ رمي مبارك عواد العازمي
 ٭ عبداهلل حمد جربوع العازمي

 ٭ عمار منصور علي املرهون
 ٭ نوال نافل سعد اجلويسري

ش���بيب  غضب���ان   ٭ابتس���ام 
العازمي

 ٭ابرار خالد عبداهلل محمد
 ٭ابرار خليل ابراهيم الكندري

 ٭ابرار سعود عايد املطيري
 ٭ابرار عيسى عبداهلل الهزمي

ب���در حس���ن محمد   ٭ابراهي���م 
الكندري

 ٭ابراهيم علبك االملح العنزي
 ٭احالم ناجي محمد عبدالرحمن 

الفيلكاوي
 ٭احمد حبيب رمضان عوض

 ٭احمد حمد غنيم العازمي
 ٭احمد سليمان احمد املطوع
 ٭احمد صالح هادي العنزي

 ٭احمد عشيران عبداهلل العازمي
 ٭احمد عيد فنيطل العازمي

 ٭احمد غنيم عايد العنقودي
 ٭احمد جنر شباب الديحاني
 ٭احمد نهار ثويني العازمي

 ٭احمد نوران عوض غامن
 ٭اس���امة عبداحلمي���د محم���د 

الرومي
 ٭اسراء عيسى أحمد الشمالي
 ٭اسراء ناصر محمد بوشهري

 ٭اسماء مجبل فالح ابحار
 ٭اس���ية عبداللطي���ف عيس���ى 

الشطي
 ٭افراح احمد مساعد القربه

 ٭افنان أحمد س���يد علي س���يد 
أحمد

 ٭االء احمد حمزة كابلي
 ٭االء ناصر يوسف الكندري
 ٭الطاف خالد دغيم اخلالدي

عبدالك���رمي  محم���د   ٭امان���ي 
البلوشي

 ٭امل موريس باسيلي . 
 ٭امنة خالد محمد اجليران

 ٭انفال علي مصطفى محمود
 ٭انوار احمد مريخان سالم

 ٭انوار خلف مهوس السعيدي
 ٭انوار فالح مبارك الدليمي

 ٭انوار مجبل شقير الديحاني
 ٭انور فاضل حبيب حسني

 ٭اميان بدر عبداهلل العتيبي
 ٭اميان خالد ملفي املطيري

 ٭اميان مصلح عايض الشالحي
عوي���د  عبدالرحم���ن   ٭أب���رار 

العنزي
 ٭أماني سعيد سعود املطيري
 ٭أنفال عمر علي عبدالرحيم
 ٭بتلة سعد ناجع الرشيدي
 ٭بدر سعد متعب الشمري

 ٭ب���در عب���داهلل عبدالرحم���ن 
التركي

 ٭بدر عنيبر عبدي العازمي
 ٭بدر محمد عيد العازمي

 ٭بدرية حمد هديان خميس
 ٭بدري���ة عب���داهلل عبداللطيف 

املزيد
 ٭بدرية عبيد شقير الرشيدي

 ٭بدرية فيصل سعيد العدواني
 ٭بدور بدر ناصر الصانع

 ٭بش���ائر عبدالرحم���ن صال���ح 
املكيمي

 ٭بشاير بطي عواض الرشيدي
 ٭بشاير علي هليل املهندي

 ٭شروق بدر مبارك السليم
 ٭شريفة جاسم محمد احلسينان

 ٭شعاع سالم نشاط العتيبي
 ٭شهد سعود ندا العنزي

خمي���س  س���عد   ٭ش���ويهينة 
املطيري

 ٭شيخة احمد محمد العمر
دغيم���ان  خلي���ف   ٭ش���يخة 

العدواني
 ٭شيخة عبداهلل محمد اجلالهمه

 ٭صابرين عاشور غلوم علي
 ٭صالح احمد محمد السليمان
 ٭صالح صقر حمدان العنزي

 ٭صقر عبداهلل سعود اخلميس
 ٭صالح وبدان عوض العازمي
 ٭صنهات عبداهلل مطلق مناور

 ٭طامي ه���ادي عبداهلل اجلاهلي 
العجمي

 ٭عائشة صالح ابراهيم التركيت
 ٭عادل سعد سيف العتيبي

 ٭ع���ادل عبدالرحم���ن مصل���ح 
العتيبي

 ٭عادل عبدالرضا عباس خليفه
 ٭عادل عوض زايد العازمي

 ٭عادل غايب جعيالن الرشيدي
مجي���د  عبدالعزي���ز   ٭عالي���ة 

العنزي
 ٭عايشة عدنان فهد اجلسار

 ٭عايشة محمد حمود الديحاني
 ٭عايض سعود عايض العجمي

 ٭عباس احمد عباس الشطي
 ٭عبدااللة راشد ثامر الهاجري

ماط���ر  بن���در   ٭عبدالرحم���ن 
الديحاني

 ٭عبدالرحمن سالم مطر الظاهر
 ٭عبدالرحم���ن صال���ح عبي���د 

الرشيدي
 ٭عبدالرحم���ن عمي���ر محم���د 

الهاجري
 ٭عبدالرحمن فهد علي الشويع

 ٭عبدالرحمن محمد علي الرميح
 ٭عبدالعزي���ز حاك���م جعي���دان 

العنزي
احم���د  حم���ود   ٭عبدالعزي���ز 

املضحي
 ٭عبدالعزيز خالد علي الديحاني
 ٭عبدالعزيز خالد محمد العثمان

ابراهي���م   ٭عبدالعزي���ز خلي���ل 
اسماعيل

 ٭عبدالعزي���ز س���عود فرح���ان 
املطيري

 ٭عبدالعزي���ز س���عود محم���د 
الشمري

 ٭عبدالعزي���ز صاحب عيس���ى 
القطان

 ٭عبدالعزي���ز محم���د ابراهي���م 
اخلليفي

مفل���ح  ناص���ر   ٭عبدالعزي���ز 
الرشيدي

 ٭عبداللطي���ف س���الم عي���دان 
الرشيد

 ٭عبداللطي���ف صالح عش���وان 
العنزي

 ٭عبداهلل خزعل ظايف العنزي
 ٭عبداهلل سعد فرج العازمي

ش���يبان  ش���يبان   ٭عب���داهلل 
الهاجري

 ٭عبداهلل عادل نوري اجباره
 ٭عبداهلل عبيد راشد العازمي

 ٭عبداهلل علي حسن فهيد
 ٭عبداهلل غلوم محمد حسن

محم���د  فرح���ان   ٭عب���داهلل 
الديحاني

 ٭عبداهلل محمد سليمان الفوزان
ضي���دان  محم���د   ٭عب���داهلل 

السبيعي
 ٭عبداهلل محمد عبداهلل العجمي
 ٭عبداهلل محيا عبداهلل املطيري
 ٭عبداهلل ناصر سلطان املشعل

 ٭عبداهلل نايف مطر الشمري
 ٭عبداله���ادي س���الم عبدالهادي 

العجمي
ه���ادي   ٭عبداله���ادي صال���ح 

احلجرف
 ٭عبدالوهاب ش���يبة ابراهيم بن 

شيبه
 ٭عبيد ساير صاوي الشمري

 ٭عبير شعيل مطني السليماني
 ٭عثمان عبدالرزاق عثمان مطر

 ٭عثمان وليد ارحمة حلدان
 ٭عدنان ماجد جاسم العنزي

 ٭عقيل محمد عبدالرسول حسني
 ٭علي بدر ناجي القالف

 ٭علي جاسم محمد البغلي
 ٭علي جواد موسى الصحاف

 ٭علي حسني بردة احمد
 ٭علي حسني سالم النغيمش

 ٭عل���ي عابدين س���يد مرتضي 
الزلزله

 ٭علي فالح سالم محمد
 ٭علي فهد علي الصقعبي

 ٭علي محمد احمد كرم
 ٭علي محمد عبداهلل اشكناني

 ٭علي مساعد علي الرشود
 ٭علي يعقوب يوسف الرشيد

 ٭عمر محمد عبداهلل البناء
 ٭عمشة فالح بطيحان املطيري

 ٭عندا عيد براك العازمي
 ٭عه���د ضحوي محمد اجلس���ار 

الرشيدي
 ٭عهود عوض خليف العنزي
 ٭عواد مهيزع سالم الضفيري

 ٭عيد قصر مناور الظفيري
 ٭عيدة سعد قبالن العازمي

محس���ن  عب���داهلل   ٭عيس���ى 
الشمري

 ٭غازي خريص غازي احلربي
 ٭غازي سعد محيل الصالل
 ٭غدير سامي محمد كرميي

 ٭حواء علي حميد البالم
 ٭خالد بدر خالد املفرج

داود  عبدالعزي���ز   ٭داود 
النصراهلل 

 ٭دالل خالد احمد مطر
 ٭دالل سامي عبدالعزيز الشايع

 ٭دالل عبداهلل احمد اخلراز
 ٭زهراء فاضل ابراهيم محمد

 ٭زهراء محمد عبدالعزيز مراد
 ٭سارة فيصل مهنا محمد

 ٭ساري حامد عبداهلل العبدلي
 ٭سعد خلف حماشة الفراس

 ٭سعد عبداهلل سليمان املطيري
 ٭سعدون فهد محمد احمد

 ٭س���عود عبدالعزي���ز مش���عان 
اخلالدي

 ٭سلطان جريس سفر العتيبي
 ٭شيخة سالم عبداهلل القطان

 ٭صالح خلف علي السعدي
 ٭ضياء احمد راشد الرشيد

 ٭طارق حمود غياض الضفيري
 ٭عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل 

الفهد
 ٭عبدالعزيز س���عود عبدالعزيز 

الربيعان
 ٭عبدالعزي���ز محم���د عب���داهلل 

النومس
 ٭عبداهلل احمد خضر الشطي

 ٭عبداهلل بدر صالح العامر
 ٭عبداهلل حمد عبداهلل الصهيل

 ٭عبداهلل سالم دخيل احلقان
 ٭عبداهلل صالح غلوم حسن

 ٭عبداهلل عبدالعزيز عبداللطيف 
اخلراز

 ٭عبداهلل عيس���ى السيد عباس 
السيد هاشم

 ٭عبداهلل محمد حسني اخلضير
 ٭عبداهلل محمد حماد العجمي

 ٭عبداهلل هالل عباس العلي
 ٭عبدالرحم���ن احمد عبدالرحمن 

الغمالس
 ٭علي احمد عبدالغني املطوع

 ٭علي عبداحملسن محمد الصفار
 ٭علي محمد عبدالغفور الكندري
 ٭علي فاضل خلف عبداحلس���ني 

القالف
 ٭عمر عبداهلل ربيح العنزي
 ٭غدير اسماعيل ياسني احمد
 ٭فاطمة صالح ياسني الوائل

 ٭فاطم���ة عبدالعزي���ز عب���داهلل 
الوزان

 ٭فاطمة علي حمد اخلطيب
 ٭فهد عبداحملسن علي العون

 ٭فهد غازي حسني املطيري
 ٭فواز محمد عتيق املطيري

 ٭فيصل خالد سليمان الرويح
 ٭فيص���ل عب���داهلل عبدالك���رمي 

الزنكوي
 ٭لطيفة نبيل يوسف الرامزي

 ٭لولوة مثني عبداهلل العتيقي
 ٭ماجد سليمان جدوع النعير
 ٭ماجد محمد مرزوق املطيري

 ٭مبارك فهد خميس السبع
 ٭مبارك محمد فالح العجمي
 ٭محمد جاسم احمد املجادي

 ٭محمد حمود محمد العتيبي
 ٭محمد عايد محمد الضليعي
 ٭محمد علي جمعة البلوشي
 ٭محمد عيد عبيسان احلربي

 ٭محم���د موس���ى عبداحلس���ني 
االشوك

 ٭مرمي ابراهيم غلوم العلي
الس���يد محس���ن سعود   ٭مرمي 

الصواغ
 ٭مس���اعد عبداللطي���ف جن���م 

احلميدان
 ٭مشاري احمد ابراهيم الدمخي

 ٭مشاعل محمد جهز املطيري
اهلل  عبي���د  س���عد   ٭مش���عل 

الديحاني
 ٭مفرج سعد مفرج املسيلم

 ٭مناحي فاضل مناحي املطيري
 ٭موسى احمد عبدالنبي العريان

 ٭موسى محمد رمضان محمد
 ٭ناصر وليد ناصر الودعاني
 ٭نورة فهد عبدالعزيز الهران

 ٭هب���ة اهلل س���عيد عب���داهلل 
العثمان

هيا جاسم محمد مهلهل الياسني ٭
 ٭يعقوب يوسف حسني حسني

 ٭يعقوب يوسف عايد الفايز
 ٭يوسف احمد محمد العبيدي
 ٭يوسف اسحاق خليل القائد

 ٭يوس���ف عبداللطيف حس���ني 
الراشد

ابراهيم
 ٭مفلح براك مفلح العازمي

 ٭منادي سعيد حمود العازمي
 ٭منال علي محمد حسني

 ٭مناير فهد مانع العجمي
 ٭منور محمد محروت الهذال
 ٭مني حمود راشد البحيري

 ٭مني سويحان مبارك امللعبي
 ٭مني طماح عامر الرشيدي

 ٭مني محمد عبداهلل العمران
 ٭مني محمود حيدر محمد

 ٭منيرة سلمان مجبل الفرج
 ٭منيفة عيد ناصر الهبله
 ٭مها خالد بندر املطيري

 ٭مها خلف مرزوق الرشيدي
 ٭مها علي فهد الوسمي

 ٭موضي فهد مجبل اسهلي
 ٭نادر سيف خنيفر الرشيدي

 ٭ناشي فهد محمد العجمي
 ٭ناصر حامد سويد العازمي

 ٭ناصر الفي براك املرشاد
 ٭نايف رسام نايف العتيبي

 ٭نايف زيد عبدالعزيز املطيري
 ٭نايف سالم دعسان الدعسان

 ٭نايف عواد صياح منالن
 ٭نايف محارب هديب العتيبي

 ٭جنود محمد حمد اخلضير
 ٭ندى صالح ناصر احلامد

 ٭نهي محمد حديد راجح
القريني   ٭نواف حم���ود ف���الح 

العازمي
 ٭نور بدر عبدالرزاق الوزان

 ٭نور عدنان صالح الدويسان
 ٭نور مشعل شريدة الشريده
 ٭نورا حسني عبداهلل املقصيد
 ٭نورة ثويني عبيد احلسيني

 ٭نورة خميس محمد دهش
 ٭نورة عجيل ماطر العنزي

 ٭نورة فهد سيف ناصر
 ٭نوف توفيق يعقوب الفريح

 ٭نوف صالح سليمان الصهيل
 ٭نوير سيف عوض احلبيني
 ٭هاشم عبداهلل هاشم الزامل

 ٭هبة فالح صالح العمير
 ٭هدى جاسم محمد الطليحي
 ٭هدى حسني عبدالنبي الغتم

 ٭هديل سعدون منصور املزيدي
 ٭همالن ناصر حضيري الهمالن

 ٭هند معال علي الرشيدي
 ٭هي���ا محمود الس���يد مس���اعد 

الرفاعي
 ٭هيا يوسف عبداهلل البالول

 ٭ود عماد يوسف العنزي
 ٭وعالن علي محمد العجمي
 ٭وليد محمد عباس اجليماز

فاض���ل  حبي���ب   ٭ياس���مني 
التركماني

 ٭يوسف حسني عوض مطر
 ٭يوسف عادل يوسف البراهيم

 ٭يوسف علي عباس العازمي
 ٭يوسف عياد سليمان العازمي

 ٭يوسف فهد سعد احلضينه
 ٭يوسف مرزوق سعد الرشيدي
 ٭يوسف ملفي دحيالن احلربي
 ٭يوسف وليد يوسف الزعابي

وزارة المالية
 ٭ نور علي جاسم العلي
 ٭احمد جاسم احمد علي

 ٭احمد جمال احمد الشهاب
 ٭احمد سليمان علي اجلطيلي
 ٭اسماء احمد محمد الشعيب
 ٭اسماء سعد سالم املويزري
 ٭اسماء عباس جواد يعقوب

 ٭اسمة منصور محمد التنيب
 ٭امنة عبدالكرمي حسني اليحيي

 ٭انور هزاع عميد العنزي
 ٭اميان جابر سعيد الدويسان

 ٭اميان فوزان ابراهيم القريشي
 ٭اميان محمد محسن طلب

 ٭بتول توفيق علي محمد صالح
 ٭بدر ناصر ياسني الظفيري

 ٭بدور عبداهلل محمد الشايجي
 ٭ثامر عبداهلل منصور املنصور

 ٭جابر احمد صالح الدهام
 ٭جراح امني محمد البغلي
 ٭جمال تركي رباح ثواب

 ٭حسن عادل حسن رمضان
 ٭حسن محمد حسن عبداهلل 
 ٭حسني نوري صالح القطان

عبداحللي���م  جه���اد   ٭حم���د 
السعدون

 ٭حمد حسني علي الظبيري
 ٭حنان عبدالق���ادر عبدالرحمن 

احلمود

 ٭يوسف وليد يوسف معتوق

وزارة المواصالت
 ٭اميان محمد عباس العتيبي

 ٭حترير صالح ابراهيم احلبيل
 ٭حص���ة عبدالعزيز عبداللطيف 

اخلراز
عبدالك���رمي  مه���دى   ٭خي���الء 

العريان
 ٭دالل صقر فالح املطيري
 ٭دليل عبيد شحادة هادي

 ٭روان عيسى ماجد الشاهني
 ٭سارة بتال محمد الدوسري
 ٭سعود نادر محمد العجمي

 ٭شريدة عبداهلل سعود املاجدي
 ٭شريفة جمعان شبيب العازمي

 ٭شريفة خالد عثمان الدخيل
 ٭شيخة مشاري سعد املطيري

 ٭شيماء احمد عبداهلل التناك
 ٭طال���ب تق���ي س���يد طال���ب 

مصطفوي
 ٭عالية ساير محمد سلطان

 ٭عبداهلل عادل مصلح الدباشي
 ٭عبداهلل مبارك سالم الشمري

 ٭غدير يوسف حاجي محمد
يعق���وب  س���لطان   ٭فاطم���ة 

الفودري
 ٭فايز بادي نهار العتيبي

 ٭فيصل مجعد فيصل العتيبي
 ٭محمد نهار فهد الزعبي

 ٭مرمي احمد احمد السلطان
 ٭مرمي احمد محمد بوخلف
 ٭مرمي عيد هجاج العازمي

 ٭مساعد ناصر عبطان الشمري
 ٭مستورة محمد سيف الديحاني
 ٭منصور سعد منصور العازمي
 ٭مني حسني سلطان الشجاعي

ش���هاب  عبدالرحم���ن   ٭من���ي 
العثمان

 ٭منيرة فيصل احمد العبيدي
 ٭مها سعود مدلول الصليلي

 ٭نادية سعد عبداهلل العتيبي
 ٭نوف راشد سليم العمر
 ٭نوف فرج سعد محمد

 ٭هيثم علي محمد اخلرس
 ٭يوسف دحيالن جزا احلربي

 ٭يوسف محمد ماطر العصيمي

وزارة النفط
 ٭ حمد صالح مشعل املري

 ٭افراح غالب غازي املطيري
 ٭امنة جاسم محمد علي االشوك

 ٭اميان محمد مبارك املازر
 ٭بشاير علي احمد دشتي

 ٭ثريا راشد صالح احليان
 ٭خالد جمال طالب القناعي

 ٭خالد ريكان حامد الظفيري
خالد فيصل عبدالعزيز الصباح  ٭

 ٭رمي علي عبدالوهاب النقي
 ٭زينب عبداألمير بدر حسني
 ٭سعود مشعل هالل العتيبي

 ٭شيماء مبارك احمد العصفور
 ٭صباح زيد مجدل العتيبي

 ٭ضاري محمد جاسم الشمري
 ٭عبدالرحمن بدر عبداهلل احمد

 ٭عبدالرحم���ن عطش���ان عزارة 
الضفيري

عبدالك�رمي احمد ن��زال العن�زي ٭
عب���داهلل  صال���ح   ٭عب���داهلل 

السبيعي
 ٭علي احمد علي الرجيبة
 ٭علي حسني علي محمد

 ٭علياء مصطفى علي بوصخر
 ٭عمر ملوح رمضان احلربي

 ٭فاطمة حامد عبداهلل الفزيع
 ٭فجر وليد خالد االبراهيم

 ٭فهد حبيب عبداهلل الشراح
 ٭قناص علي ناشي الفجي

 ٭ماجدة اسماعيل احمد اخلميس
 ٭مجاوب عبداهلل فهد املجاوب

 ٭محمد احمد سالم الراشد
 ٭محمد زيد محمد سليم زنبوعه

 ٭محمد سيد سعيد سيد قاسم
عبدالعزيز سعود الريش محمد  ٭

 ٭محمد فاضل علي بوعباس 
 ٭محمد مشعل نهار املطيري

 ٭مرمي احمد علي شمس الدين
 ٭مرمي فيصل عبداهلل املطوع

منيرة حمود عبدالوهاب الرومي  ٭
 ٭ناصر حمود خيران احلربي

 ٭هبة عبداهلل خالد احلمد
 ٭هبة علي محمد علي

 ٭هناء علي سياواش اغارضا
 ٭وسمية علي محمد براك

اإلعالمية الكبيرة منى طالب تفتتح معرض فناتك كويتية في معرض أفكاري
مت افتتاح معرض فناتك كويتية بحضور االعالمية الكبيرة 
من���ى طالب ومدي���رة العالقات العامة ف���ي معرض افكاري 
الري هنادي حاجي حيث اش���تمل املع���رض على منتجات 
ومش���غوالت من صن���ع اياد كويتي���ة كما اش���ادت طالب 
مبستوى املنتجات الراقي وبالنخبة العطرة على تنظيمهم 
املع���رض كما صرحت حاجي حرصها الدائم على تش���جيع 
الطاقات الش���بابية الكويتية ومس���اعدتهم على االستمرار 
واالنتش���ار كما حضر االفتتاح الفن���ان الكويتي احملبوب 
ش���عبولة واضفاء روح من املرح والسرور كما قام بتوزيع 

سحوبات لهدايا قيمة في نهاية االفتتاح.
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