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راتب العريفان فيصل الغريب

الديوان: ترشيح 1456 مواطنًا ومواطنة للعمل في الجهات الحكومية
اعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية بديوان اخلدمة املدنية فيصل 
الغريب اسماء 1456 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني للعمل 
ف�ي اجلهات احلكومية م�ن املتقدمني لدى الدي�وان والراغبني في العمل 
بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من املس�جلني بقوائم التوظيف لدى 

الديوان خالل فترات التوظيف السابقة.
واوضح الغريب ان »الديوان« مس�تمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من 
قبل اجلهات احلكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من املرش�حني ويأتي 
ذلك في اطار التنسيق والتعاون املستمر بني ديوان اخلدمة املدنية وجميع 

اجلهات احلكومي�ة والس�يما في تزويد الديوان باالحتياجات الوظيفية من 
التخصصات التي تتناس�ب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحا ان دفعة 
اليوم من املرشحني جاءت من مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات اجلهات 

الطالبة.
ودعا فيصل الغريب املرشحني في الدفعة احلالية ملراجعة جهة العمل 
التي رشحوا لها مباشرة »دون الضرورة ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية« وذلك 
اعتبارا من يوم اخلميس 20 اجلاري مصطحبني معهم املس�تندات التالية: 
1 - اصل + ص�ورة عن البطاق�ة املدنية، 2 - اصل + صورة عن الش�هادة، 

3 - اصل + صورة عن ش�هادة امليالد، 4 - صورة عن اجلنسية، 5 - عدد 4 
صور شخصية )4×6(.

من جانبه قال مدير ادارة االختيار راتب العريفان إنه في اطار حرص ديوان 
اخلدمة املدنية على رعاية ذوي احلاالت اخلاصة »ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ابناء وزوجات االسرى واملفقودين وابناء وارامل الشهداء« املرشحني للعمل 
لدى اجلهات احلكومية ولديهم استفس�ارات بش�أن الترشيح او استكمال 
اجراءات تعيينهم، فإنه يسر ادارة االختيار استقبالهم او الرد على استفساراتهم. 

وفيما يلي االسماء:

اإلدارة العامة لإلطفاء
 ٭اسماء محسن حمد الهاجري
 ٭حسن عباس عبداهلل حسني
 ٭حمود محمد سعد العازمي
 ٭حمد منصور فهد النويصر

 ٭عائشة وليد محمد الهجرس
 ٭ش���يماء عبدالرس���ول محمد 

باشا
 ٭عبدالرحم���ن س���عود خليل 

احلربي
 ٭حمزة ص���اح عبدالرس���ول 

بهبهاني
 ٭مشاعل علي عباس العازمي

 ٭بشاير عبيد سلطان املطيري

اإلدارة العامة للجمارك
 ٭آالء جاسم حمد الغامن

 ٭عبدالهادي مبارك عبدالهادي 
الهاجري

عب���داهلل  عيس���ى   ٭حن���ان 
الصراف

عاي���ض  عب���داهلل   ٭ياس���ر 
العتيبي

 ٭عبداهلل فالح فهيد العجمي
 ٭جناة منصور جاسم الفريح

 ٭بيبي محمد علي القطان
 ٭مشاعل فهد حسن العجمي

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

 ٭جناة علي عيسي املسري
 ٭فاطم���ة عبداللطي���ف عباس 

القطان
 ٭اميان هادي راضي الشمري

 ٭وائل عبداحلميد زامل الزامل

اإلدارة العامة للطيران المدني
 ٭ضاري عبداحملسن عبدالرحمن 

البابطني
 ٭فهد نوري محمد راشد

 ٭فهد عبدالرحمن احمد التمار
 ٭سعود صالح سعود اجلوهر

 ٭عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف 
عبداجلادر

 ٭هند عيسى احمد العثمان
 ٭محمد فالح جهيران هدمول

 ٭عيس���ى عبدالرحمن يوس���ف 
احلنيف

 ٭نوري عاشور عبداهلل احمد
 ٭فاطمة محمود حميد الصفار

 ٭فالح هادي فالح العتيبي
 ٭عبدالرحم���ن ش���امخ ف���اح 

الرشيدي
حاج���ي  خض���ر   ٭اس���ماعيل 

سبزالي
 ٭عائشة جاسم راشد االستاذ

 ٭فاطمة محمد عبداهلل البالول
 ٭علي حسن حاجي قاسم

 ٭عبدالعزيز محمد راش���د آل بن 
علي

يوسف ثويني حماد احلسيني ٭

األمانة العامة لألوقاف
 ٭وفاء منصور هويج ناصر

اهلل
 ٭جاسم محمد حاجي دشتي

 ٭عم���ار عبداملجي���د ابراهي���م 
الشطي

 ٭عبداهلل يوس���ف محمد علي 
التراكمة

 ٭نوير عبداهلل مطلق العتيبي
 ٭ب���راك عبداحملس���ن ع���واد 

اخلالدي
 ٭فاطمة عبدالرحمن مش���اري 

احلمدان
 ٭افنان فهد يوسف احلريبي

 ٭عبداهلل محمد جاسم القاف

الهيئة العامة للشباب والرياضة
 ٭طال صاح مخلف منصور

 ٭نايف سعد محمد العجمي
 ٭جناح عوض رجا الرشيدي

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 ٭حصة يوسف محمد الكندري

 ٭عب���داهلل احمد عبداحملس���ن 
الثويني

س���ليمان  ان���ور   ٭نوري���ة 
العبداجلليل

 ٭آمنة بدر محمد الفيلكاوي
 ٭افراح فرج جابر املهنا

عب���داهلل  محم���د   ٭بش���رى 
املوسوي

منص���ور  عص���ام   ٭غنيم���ة 
اخلليفي

احم���د  س���ليمان   ٭ش���يماء 
البديوي

 ٭عائشة عبدالرزاق عبدالوهاب 
التمار

 ٭اميان فهد عبداهلل الصويلح

بلدية الكويت 
عبدالرحي���م  خال���د   ٭دالل 

العوضي
 ٭سارة ش���هاب عبداهلل محمد 

عبداهلل
 ٭سارة سلمان حسني احلمادي

 ٭هيثم يعقوب عب���داهلل علي 
بولند

 ٭هميج���ان خال���د هميج���ان 
املطيري

 ٭م�ي عبدالل��ه ابراهيم االحمد
 ٭مها معيض فنيخر العنزي

 ٭مها زامل مطر الشمري
 ٭هاشم مختار مجيد كوت
 ٭احمد ناصر علي الشهري

يوس�����ف  جمي�����ل   ٭مل�����ى 
النصراهلل

وزارة اإلعالم
 ٭عبداهلل جاس���م عبدالوهاب 

حمادة
 ٭حمود حمد كنعان بوعركي

 ٭سلوى بدر ناصر الفرج
 ٭عب���داهلل عبدالعزيز عبداهلل 

ادريس
 ٭ن���ورة ناص���ر عبدالك���رمي 

اليعيش

 ٭حمدة عبداهلل جابر الشمري
جاس���م  ص�����اح   ٭احم�����د 

اجلاركي
 ٭ثريا راشد صالح احليان

 ٭حازم ثامر مفرح الرشيدي
 ٭فواز عيد فرحان العنزي

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 ٭منصور فهد عبداهلل ابومتر
 ٭سكنة محسن محمد العنزي

هوي���ش  محس���ن   ٭غ���ازي 
الشمري

 ٭شهد سعود ندا العنزي
 ٭مرمي فؤاد حبيب اخلياط

 ٭فج���ر مصطف���ى عبداحلميد 
الصالح

 ٭عبداحملسن يوسف عبداحملسن 
العلي

 ٭يوسف عبدالقادر يوسف بن 
سيف

 ٭ابرار محمد بخيت حمد
 ٭ش���يماء عبدالعزي���ز عباس 

خورشيد
 ٭خديج���ة عبداللطيف محارب 

احملارب
 ٭اميان سعد مراد البلوشي

 ٭محمد سعد محمد العتيبي
 ٭اسراء عبداهلل علي االنبعي

 ٭رمي زامل مطر الشمري
 ٭فهد جاسم محمد العبداالله

 ٭محمد هاشم محمود الصفار
 ٭ناصر سليمان محمد بال
 ٭نادر مناحي ذعار العبدلي

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
محم���د  احم���د   ٭حن���ان 

العبدالهادي
 ٭علي بدر حسني اسماعيل

الهيئة العامة لشؤون القصر
عاج���ل  س���لمان   ٭اجل���ازي 

الضفيري
 ٭وسن علي جاسم املطاوعة

 ٭ش���يخة س���عود عبدالعزيز 
الهويدي

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 ٭لطيفة احمد عيسى جاركي
 ٭هاجر مبارك محمد املطيري

 ٭دالل عبداهلل مزبان عون
 ٭منيفة فرج ساكت الضفيري

 ٭عبير عدنان علي العسعوسي
 ٭نور فيصل علي الشريفي

 ٭ابرار خليل ابراهيم الصالح
 ٭ان���وار عبداله���ادي حس���ني 

الوهيب

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
 ٭جاس���م يعق���وب عب���داهلل 

الناصر
مليج���ان  س���ماح   ٭ن���واف 

الرشيدي
 ٭اياف عبداخلالق خليفة فتح 

عبدالرحم���ن  خلي���ل   ٭رمي 
العنيزي

 ٭مستورة حس���ن عبدالرضى 
شمساه

 ٭حمد احمد حمود البذالي
 ٭خالد جمعان فهد العازمي

 ٭نواف ابراهيم صالح اجلاسر
 ٭سارة مهدي ثويني العنزي

 ٭فواز سلطان زبن الهذال
 ٭فواز فهد علي العتيبي

 ٭الط���اف عبدالعزي���ز مه���دي 
الصفار

 ٭فاطم���ة فيص���ل مصطف���ى 
القاف

 ٭ابتسام عادل صاحي الهندال
 ٭افراح نواف علي التويس

 ٭فارس ماجد بريك العتيبي
 ٭مش���اري عبدالرحمن راش���د 

البحوه

وزارة األشغال العامة
ابداح   ٭عبدالرحم���ن حط���اب 

العازمي
 ٭ فهاد نزال راشد العازمي

 ٭فهد ساير فهد الداهوم
 ٭احم���د فالح حم���ود الصواغ 

العازمي
اهلل  ضي���ف  فه���د   ٭احم���د 

الرشيدي
 ٭بدر عنيبر عبدي العازمي
 ٭مزنة سعد راجح البوص

 ٭زيد حزام بادي معزي
 ٭احمد عويد سعود البلحطي

 ٭طال سعود فاح العازمي
 ٭مطلق حمود س���عود مساعد 

جريد
 ٭لطيفة زياد حمد الفارس

 ٭نور سليمان احمد املرزوق
 ٭محمد حسني عبدالرضا علي

م���رزوق  محم���د   ٭عب���داهلل 
العازمي

 ٭نواف عايض ناصر سلمان
 ٭ش�وق مبارك هادي العازمي
 ٭هدى خميس على العازمي

 ٭مناير حزام راشد حزام
 ٭طيبة مساعد راشد العميري
 ٭هناء محمد يوسف املرهون

 ٭منال محمد عبداهلل العمهوج
 ٭مني�رة ف��وزي عل�ي احلميدي
 ٭فرح عبدالرزاق خالد املضف

 ٭وف���اء فاض���ل عبداملطل���ب 
املسلماني

 ٭محم���اس متع���ب محم���اس 
الدوسري

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 ٭منال سعد حنتوش العازمي

 ٭آالء جاسم محمد التناك
 ٭سعاد عبد الستار جابر

 ٭عذاري خالد صايل العازمي
 ٭اسراء عبد الرضا درويش عبد 

الرضا

عليهم مراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرة
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 ٭حصة سعد صالح العامر
 ٭فاطمة ثنيان على االذينة

 ٭ورود عبداهلل حميد بوصفر
 ٭جوزة مناور عالي العازمي

 ٭دالل علي عبداهلل البغلي
 ٭هدى فيصل حسني القناعي

 ٭دالل فتحي جاسم العبيد
 ٭اسراء جاسم محمد املليفي

 ٭عالية منيف عبداهلل املطيري
 ٭مناير عبد الباري عبد الكرمي 

محمد
 ٭تهاني محمد مطلق الصميعي

 ٭ش���اهة فهد عبدالرحمن العبد 
اللطيف الدعي

 ٭فاطمة محمد خالد الفرحان
 ٭طيبة على خالد العتال

 ٭انوار مسعد مرزوق الديحاني
 ٭ابراهيم كاظم محمد ماحسني

 ٭شيخة ناصر بدر العمر
 ٭ن���ورة جاس���م عبداحلمي���د 

حسن
حم���ود  عبدالرحم���ن   ٭رمي 

العميري
 ٭فاطمة حسني محمد الكندري

 ٭فهيد حشان مانع العجمي
راش���د  س���ليمان   ٭ابراهي���م 

الصيخان
 ٭دانة ناصر صقر العتيبي

 ٭عبد الفتاح محمد جعفر حيدر 
آل رشيد

 ٭سلوى محمد سعد قعيس
 ٭عبدالرحمن علي محمد املري

 ٭خلف عبداهلل عيد العازمي
 ٭حسني صالح محمد املهنا

 ٭علي فاضل خلف عبد احلسني 
القاف

 ٭عب���د الك���رمي حس���ن جراغ 
احلداد

 ٭فري���دة عبدالرحم���ن محمد 
الكندري

 ٭دالل خليل ابراهيم خورشيد
 ٭فج���ر عبدالعزي���ز عب���داهلل 

الشطي
 ٭عايش���ة احلمي���دي مجع���د 

سعيد
 ٭اميان محمد عباس العتيبي

 ٭مشاعل معيوف دليم الصلبي
 ٭بشاير فهد سالم العجمي

 ٭عواط���ف عل���ي عب���د العالي 
املطيري

جبري���ن  س���عود   ٭س���ارة 
العصيمي

 ٭دانة عبداهلل غصن العجمي
 ٭منال عايد مضحي الغريبة

برغ���ش  مطل���ق   ٭مش���اعل 
القحطاني

 ٭دالل مفلح سعد العازمي
 ٭منى مسفر علي العجمي

راش���د  س���الم   ٭اجلوه���رة 
القحطاني

 ٭حبيبة نادر فرج شايع
 ٭سعاد جديع سعود العازمي

 ٭وس���مية مب���ارك عب���داهلل 
العجمي

مش���اري  عب���داهلل   ٭باس���ل 
النفيسي

 ٭محمد جزاء حمود الرشيدي
 ٭عبداهلل فرحان نهار العنزي
 ٭محمد سعود محمد املطيري
 ٭راشد طامي راشد الهاجري
 ٭عواد سعد عوض العازمي
 ٭فاح مبارك عودة العازمي

 ٭سعد هديرس لوقان العنزي
 ٭عائش���ة جاس���م عبد الرحيم 

عبداهلل
 ٭رقيه سامي سعيد املاجد

 ٭محمد غصن محمد الرومي
 ٭سعد محمد عايد اخلالدي

اللطيف محمد   ٭عبداهلل عب���د 
قمبر

 ٭مش���عل عبدالعزي���ز جاع���د 
العتيبي

 ٭حمد صالح جار اهلل العجمي
 ٭غامن شيحان جويعد جابر

 ٭عبدالعزيز حمد خالد الصبرة
 ٭مها نواف سالم الشمري

 ٭مرمي راشد ابراهيم الهولي
 ٭عجايب ناصر تركي العتيبي

 ٭دالل ط���ارق عب���د احملس���ن 
الغريب

 ٭فاطمة مطلق فهد الضويحي
 ٭لطيف�ه جم�ال عبداهلل محمد

 ٭مرمي احمد صحاف علي
 ٭ن���ورة مطلق س���عد الوطري 

الرشيدي
 ٭عائشة عفتان عميش الهدروس 

املطيري

وزارة التجارة والصناعة
 ٭زين���ب عب���د الرضا حس���ن 

القاف
 ٭سارة عبد الرزاق حس�ن اجلار 

اهلل
 ٭جناة احمد عبداهلل علي

 ٭أبرار عباس عبداهلل االستاذ
 ٭فرجة سعود فريح احلربي

 ٭عبدالعزيز مفض���ي عبداهلل 
مشعان

م���رزوق  حبي���ب   ٭ناي���ض 
الرشيدي

 ٭فيصل مطلق مزيد املطيري
 ٭فهد محمد مهنا الغربة

 ٭محم���د مح���رف قريني���س 
العازمي

 ٭مهدي عبداهلل احمد املسرى
 ٭آالء سامي عبداهلل الشرف

العمر   ٭عهود جمال س���ليمان 
الدرباس

 ٭هدى مطر جعيان الزعبي
 ٭نورة مرزوق عيد العازمي
 ٭فهد انور يعقوب اجلويهل
 ٭دالل ناصر غازي املطيري

 ٭محمد صالح خليف العنزي
 ٭نفلة مزعل عايد الرشيدي
 ٭عبداهلل محمد حسون طه

 ٭فاطمة ابداح عسكر احلربش
 ٭شريفة يوسف عجيل العنزي

 ٭دانة جاسم محمد جعفر
 ٭فاطمة سالم محمد مزعل

 ٭بش���اير خالد شباط العفاسي 
املطيري

 ٭قيروان على مرزوق بال
 ٭نوف محمد زيد الفزير

 ٭جنان محمد شميس جعفر
 ٭وفاء فهد سيف سفر

 ٭مرمي مصلح عايد الرشيدي
ش���ارع  وس���مي   ٭ياس���مني 

الظفيري
 ٭ش���وق خال���د عب���داهلل ب���و 

شهري
 ٭خديجة باسم محمد الساحر

 ٭رقية محمد زامل الزامل
 ٭هيا محمد رجا املياس

 ٭امينة حسني سالم النغيمش
 ٭ياس���مني مس���عود محم���د 

املطيري
 ٭اماني على محمد الهرشاني
 ٭سارة فاهم شفاقة الظفيري

 ٭مي محمد عايد شمان
 ٭ابرار سعود جمعة مبارك

 ٭لطيفة حمد نافع الرشيدي
 ٭دمية احمد عقيل خليفة

 ٭مها فايز عبداهلل العتيبي
 ٭اميرة حسني على الفيلي
 ٭شيخه ذياب نقا العازمي

 ٭دالل عبدالعزيز عبد احملسن 
الصعب

 ٭امينة زايد عامر املطيري
 ٭دانة حمود سالم العازمي
 ٭راوية محمد عامر الزامل

 ٭عايدة عايد محمد العازمي
 ٭مشاعل حامد ناصر العتيبي
 ٭سارة طالب سليمان احلداد
 ٭بدرية محمد ظاهر الهجاج

 ٭خديجة حسني على ابراهيم
 ٭فرح غازي مشعان الديحاني

ثوين���ي  عب���داهلل   ٭ش���يخة 
العبداهلل

 ٭تهاني لطيف وقيان الشمري
 ٭عذب���ة حس���ن عب���د اللطيف 

العباسي
 ٭نوف محمد جابر املري

 ٭جمانة خالد حس���ني الس���يد 
هاشم

 ٭شيخة ضاري ناصر العجمي
 ٭شيماء امين عبداهلل العطار

الس���تار   ٭اصيل���ة محمد عبد 
بندر

 ٭مضاوي حسني على املسباح
 ٭اس���ماء عبدالرحم���ن محمد 

العجمي
 ٭اميان خليفة هذال العازمي

 ٭أن���ور ع���راك عنت���ر الفك���ر 
الظفيري

 ٭دانة توفيق سعود البصيري
 ٭فاطم���ة جني���ب راش���د عبد 

الغفور
 ٭افن���ان ناصر يعق���وب العبد 

الهادي
 ٭مرمي عبداهلل زيد الصال

 ٭شيخة عادل أحمد البلوشي
 ٭فوزية عادل جابر صالح

هديب���ان  س���عود   ٭هن���ادي 
مسعود

 ٭منى ضيف اهلل مطر العنزي
 ٭فاطم���ة محم���ود عب���داهلل 

سليمان
 ٭لطيفة سعد عبداهلل سعد

 ٭فاتن حمود محمد العتيبي
 ٭سارة مطلق مرزوق البنيان

 ٭رمي احمد محمود مندني
 ٭محمد مجبل غربي الشمري

 ٭نورة عبداهلل محمد احلبيب
 ٭أفراح ناصر مشعاب املطيري

 ٭عا احمد حفيظ الذهبي
 ٭ناصر مس���اعد عبداهلل العبد 

الهادي
 ٭عب���داهلل عبد الوه���اب طاهر 

احلرز
 ٭مرمي محمد ابراهيم احملمد
 ٭مها خالد عبداهلل الشعان
 ٭انوار فايز دوشي العرادة

 ٭محمد صبيح نعمان الكاظمي
 ٭ش���يماء مؤي���د عبدالرحمن 

املشري
 ٭مبارك شنار مبارك البخيت

وزارة التربية
 ٭امينة حميد ياقوت مبارك

 ٭سارة جاسم جعفر البيرمي
 ٭حنان داود حبيب حاجي

 ٭اسماء راشد شريدة الشريدي
 ٭حصة ناجي راشد بورباع
 ٭غدير احمد حسني شرف

 ٭ش���يخة يوس���ف عب���داهلل 
املقاطع

 ٭سميرة سعيد نايف العجمي
 ٭لولوة ناصر حسني السليم
 ٭عائشة محمد سعود غريب

 ٭فاطمة عبداهلل على احمد
 ٭اماني محمد فهد العجمي

 ٭وسام حمد فرج الفرج
بطي���ان  مش���عاب   ٭تهان���ي 

سحلول
 ٭منى خرصان سعود حسني

 ٭قيروان سالم شعبان التميمي
 ٭دالل محمد مبارك اجلناعي

 ٭مروة محمد رمضان عبداهلل
 ٭عبي���ر جن���ف عبد الرس���ول 

النعمة
 ٭نورة شديد عواد املياس

 ٭رحاب مدلل حبيب العنزي
 ٭منيرة مسفر محمد القحطاني

 ٭حنان بدر محمد رضا علي
 ٭س���ارة س���عود عبدالعزي���ز 

العنزي
س���عيد  مب���ارك   ٭مش���اعل 

الرشيدي
 ٭خلود شاكر حسن الشويكر
 ٭اميرة محمد حرفان خميس

 ٭زينب حسني سليمان السبع
 ٭انوار محسن الفي العازمي

 ٭بدور ناصر سلمان العصيمي
 ٭أب���رار عل���ي عب���د احملس���ن 

الصالح
 ٭عهود هال علي الشمري

 ٭بشاير هادي حسن العجمي
 ٭فاطمة عبدالرحمن س���لطان 

مرزوق
 ٭نوف مبارك حامد املطيري

 ٭شيماء فيصل مريخان شاش
 ٭نورة محمد جاسم احلذيفي

 ٭احام احمد هال الشمري
 ٭نورا فهيد زيد العجمي

 ٭مرمي بطي مطر الشمري
 ٭اشواق هادي عايض العتيبي

جوه���ر  خمي���س   ٭س���لمى 
الشرقاوي

 ٭حنان حمود مخلف العنزي
 ٭زينب عبداهلل فاضل داود

 ٭بدور عايض محمد العازمي
 ٭س���عاد عبدالعزي���ز حس���ني 

احلمد
 ٭شيماء حمد حسني املكيمي

 ٭شيخه ناصر حسني املطيري
 ٭فاطمة حسن عبد محمد

 ٭فاطمة يوسف أحمد اخلشان

 ٭حترير سعود ونس العازمي
 ٭مي بدر ناصر اخلالدي

 ٭هاجر علي ابراهيم اجلاسم
 ٭دالل خليل سعود بوعركي

 ٭اسماء محمد سعد العدواني
 ٭هناء تركي حاكم عفيصان

 ٭حنان ظاهر مطلق السنافي
 ٭سارة ماجد حسني احلربي

 ٭ان���وار عب���داهلل عبدالعزيز 
العنزي

 ٭دالل سيف سحيم العجمي
 ٭أميرة تركي حاكم عفيصان
 ٭خلود صالح خالد الدهيمي
 ٭عنود محمد سعود العازمي
 ٭حصة محمد احمد العيسى

 ٭رمي قبان علي العازمي
 ٭فجر مشعان جدعان املطيري

 ٭ليلى عباس سيد مرتضى سيد 
علي

 ٭رمي هال ابراهيم الهولي
 ٭مها راشد سالم الدويلي

 ٭فيصل احمد علي الساحي
 ٭عايشة جاسم محمد املبارك

 ٭معالي نيف عبداهلل املطيري
 ٭انفال بدر اسد حسني

 ٭اب���رار نبي���ل عبدالرحم���ن 
الياسني

 ٭لولوة حمود طال اجلري
 ٭ناصر بدر عباس حيدر

 ٭لول���وة فيص���ل عبدالعزيز 
النوري

 ٭علي عادل محمد حسني
 ٭ط���ال اس���ماعيل عل���ي عبد 

الرحيم
 ٭حمود عيد سرور العتيبي

 ٭م���رمي عب���د الك���رمي احم���د 
بوعباس

 ٭رواء مسعود محمد الصراف
 ٭نواف فالح عبداهلل الشمري

 ٭محمد عماد حبيب الصفار
 ٭احمد جاسم يوسف احملميد

 ٭والء محمد علي دشتي
 ٭كوثر عباس حاجي كراشي
 ٭عنود سعد عبدالعزيز طما

 ٭احمد عبدالعزيز فهد العتيقي
 ٭امل فاضل عباس القاف

 ٭سعد ناصر موسى البناي
 ٭ناصر قاسم محمد علي

 ٭جناء محمد مبارك العازمي
 ٭مها مصطفى ناصر الشمري
 ٭نوال ناصر مرزوق العتيبي
 ٭مشاري فالح عياد املطيري

 ٭حسني عبداهلل محمد العجمي
 ٭مرمي وليد عبداجلبار الشراد

 ٭روان ابراهيم خلف الفضلي
 ٭بشاير عويد خلف الصليلي
 ٭فاطمة فيصل عباس حيدر

 ٭فت���وح درويش عبد الس���ام 
درويش

 ٭فاطمة حمود حمود الدويلة
 ٭بدرية مهدي فاضل درويش

 ٭نادية محمد نهار املطرفي
 ٭نور علي عبداحلميد العطار
 ٭جمانة بدر عبداهلل الصولة
 ٭هيا بخيت فهيد الدوسري

 ٭فاطمة شاكر عبداهلل بوحمد
 ٭شيخة فيصل مبارك سنني

 ٭روعة خالد ماجد سلطان
حم���ود  صال���ح   ٭عائش���ة 

الصاحلي
 ٭فاتن حميد صالح خاجة

 ٭شيماء فواز جمعان العتيبي
 ٭شيماء عباس جمعان العنزي

 ٭هيا يوسف مجحم السهلي
 ٭نوف جاسم محمد البناي
 ٭مي عماد منصور املنصور

الرض���ا احمد   ٭زين���ب عب���د 
الصراف

 ٭سماء خالد محمد الياسني
عب���داهلل  خال���د   ٭وضح���ة 

العتيبي
 ٭منيرة طال عيد الهبلة

 ٭تهاني محمد حمد العجمي
 ٭اسماء عيد هجاج العازمي
 ٭دالل حسن أحمد الكندري

 ٭انوار سعود مبارك اجلاوي
 ٭منيرة سيف ظاهر العازمي
 ٭فجر كامل محمد النيباري

 ٭عائشة على عوض بن رزق
 ٭نورة عادل عبداهلل الورع
 ٭رمي رسول راشد العنزي
 ٭سناء محسن عيد محمد

 ٭افراح شباب عقاب املطيري
 ٭دالل بدر محمد الفيلكاوي

 ٭عذاري صويان عمود خليف
 ٭شيخة عادل حسني احلامد

 ٭بس���ايل خليف���ة عبدالعزيز 
احلشاش

 ٭فاطمة خالد محمد الغريب
 ٭دالل فؤاد صالح االثري

 ٭مرمي فوزي على الكندري
 ٭لول���وة جاس���م عبدالرحمن 

املسيليم
 ٭منى بدر عبداهلل املوينع

 ٭فج���ر احم���د عب���د الوه���اب 
الشايجي

 ٭دانة راشد مبارك السيف
 ٭بشاير معزى عايز املطيري
 ٭منيرة شعيب محمد شعيب

 ٭مها ممدوح تركي العنزي
 ٭ عهود سعد شارع اجلذع

 ٭رفعة عوض طلق الرشيدي
 ٭لولوة جمال حميد الصبر

 ٭مرمي احمد ياسني الرس
 ٭نوف سلطان سعود املطرقة

 ٭خلود فهيد حمود العازمي
 ٭نوف على احمد عبدالرحيم

 ٭هديل سالم محمد دشتي
 ٭رمي مطر عويض شويط

 ٭مريفة ناصر بندر اخلطاف
 ٭شجون فاح مطر الشمري
 ٭مزنة فهد محمد الدوسري

 ٭س���لوى عبد الرس���ول أحمد 
محمد

 ٭مها محمد طالب البلوشي
العبد   ٭س���ارة عبداهلل جاسم 

الهادي
 ٭أبرار يوسف عبداهلل الدمخي
 ٭آمنة محمد عبداهلل الظفيري

 ٭منيرة عامر محمد الصرعاوي
 ٭هديل هاشم علي الفيلكاوي

 ٭سارة عبداهلل ناصر عبداهلل
 ٭غفران ابراهيم ناجي الهدبان

 ٭مي محمد مسعود العجمي
 ٭محمد مبخوت هندي العجمي

الس���ام ش���رار عبيد   ٭عب���د 
العتيبي

 ٭عمار علي محمد الوايل

وزارة التعليم العالي
 ٭جوزة سعي�د سليمان غازي
 ٭غدير مطل��ق هادي العتيبي
 ٭نادية مرزوق ناصر العازمي

يوس���ف  محم���د   ٭عيس���ى 
العبداهلل

 ٭منيفة محمد جميعان احلربي
 ٭نواف احمد حمود اخلدة

 ٭مرمي ونس عنوز العنزي
 ٭سارة عبداهلل يوسف الغنيم
 ٭نورة عبداهلل محمد الصميط

 ٭لطيفة محمد صالح مشيلح
 ٭علي عبداحلميد علي زكريا

ثعي���ان  جدي���ان   ٭يوس���ف 
الرشيدي

 ٭شاهر نايف بداح شاهر

وزارة الداخلية
 ٭ان���وار خال���د فه���د صب���اح 

الدعيج
 ٭فالح سحمي سعد الدوسري

 ٭عمر دعيرم عبداهلل 
العالي عس���اف   ٭بدرية عب���د 

املطيري
 ٭عب���داهلل محم���د عب���داهلل 

اجلسار
 ٭عبدالعزي���ز س���عود س���عيد 

العنزي
 ٭محمد علي هدمول العدواني

وزارة الدفاع
 ٭هيا نبيل جمعة

 ٭ابرار وليد احمد الشطي
 ٭منيرة محمد رحيم السعيد
 ٭فاطمة محمد حسن االحمد

 ٭فاطم���ة يوس���ف عبدالعزيز 
الشطي

 ٭اسماء يوسف سعود العون
 ٭سارة محمد خلف املطيري
 ٭منى محمد صالح القطيفي

 ٭اميان فاضل عباس اكبر
 ٭امل عبدالرحمن خالد اجلحيل

 ٭نوف واصل مبارك القماس
 ٭حصة حمد عواض العازمي

 ٭ سارة عبداملجيد عبداحلميد 
اليوسف

 ٭طال عادل حسني القطان
 ٭هيا وليد حسن املعتوق

 ٭مضاوي مس���اعد عبدالرحمن 
العثمان

 ٭عائش���ة خالد عب���د اللطيف 
النجدي

 ٭زينب فاضل عباس احلداد
 ٭شيماء نوري جابر سرحان
 ٭ابتسام احمد فيحان محسن
 ٭حنان طارق احمد العوض

 ٭علي محمود حسن علي
 ٭حمود سالم حمود احلوميان

 ٭احمد جاسم راشد العنزي
عب���داهلل  احم���د   ٭محم���د 

السعدون
 ٭سعد مبارك سعد العدواني
 ٭عا عبد الرضا حسن رضا

 ٭دالل محمد عبداهلل العمهوج 
 ٭دغمي مخلف دغمي املويزري 

 ٭سالم حمود سالم العازمي 
 ٭وليد صاهود عايش العازمي 
 ٭فيصل نواف سالم الشمري 

 ٭ دالل عايد عقيل العنزي 
 ٭هيه وسمي ثقل الدوسري 
 ٭فيصل سعد عيد العازمي 
 ٭عماد يوسف احمد مبارك 

 ٭عبد الوهاب حمود عبد الوهاب 
العسعوسي 

 ٭أحم���د عبداهلل ف���راج عرادة 
الرشيدي 

 ٭عبدالعزي���ز س���عود عطي���ة 
الباطني 

 ٭مبارك طارق مبارك مدلج 
 ٭داود س���ليمان عبدالرحم���ن 

احملطب 
 ٭علي اسماعيل علي الشطي 

احم���د  س���ع���ود   ٭هال����ة 
الدويسان 

 ٭رمي سعود غنيم املطيري 
 ٭شبيب فراج ناهض العجمي 

 ٭بدر لفتة جبر الضفيري 
 ٭غدير محمد مجبل العازمي 

 ٭فهد متعب فهد العجمي 
 ٭منال حسنني سليمان حسنني 
 ٭زهرة يوسف احمد اخلريبط 

 ٭سليمان احمد مهدي طاهر 
 ٭رائد عبد الكرمي حبيب حسني 
 ٭فاطم���ة س���لطان يعق���وب 

الفودري 
 ٭نورة احمد مزيد العتيبي 
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 ٭عايد مبارك مطلق السعيد 
 ٭حسني علي حسن الصباغي 

 ٭عبداهلل س���اطي عبدالرحمن 
املطيري 

 ٭عبدالعزي���ز محم���د احم���د 
السنان 

 ٭فهد جاسم محمد الشريدة 
 ٭جناح عقلة صياد العنزي 
 ٭علي ذياب عبداهلل احلربي 

 ٭عبداهلل حمد علي املري 
 ٭فارس خليف حسني العنزي 
 ٭سعود حسن حسني اجلبلي 

 ٭عدن�ان عيس���ى عبداهلل اكبر 
 ٭جنيبة عب���د االله محمد رفيع 

معرفي 
 ٭محمد صاح محمد احلداد 

 ٭س���ارة فيص���ل عبدالعزي���ز 
اخلميس 

 ٭ دالل جنم عبداهلل الكندري 
 ٭مشعل عناد صفوق العنزي 

 ٭عبد اللطيف صادق عبد اللطيف 
احلياة 

 ٭محمد راشد محمد البديح 
 ٭فاطمة محمد نايف العنزي 

 ٭بدري���ة عبدالعزي���ز روم���ي 
الظفيري 

صنيت���ان  من���اور   ٭ن���واف 
الصليلي 

 ٭محمد سلطان طاهر الشمري 
 ٭فهد عدنان محمد اجليعان 
 ٭بدر محمد حرير الظفيري 

 ٭زين���ة ط���ال عبداحلمي���د 
العيسى 

 ٭احلليو صعفق هجر البرازي 
 ٭اليانا الكساندرو اسباسي 

 ٭فهد راشد ضحوي الديحاني 
 ٭منى سعود ذاعر الرشيدي 
 ٭هناء هاشم سعيد العنزي 

 ٭علي حمد علي اخلليفة 
 ٭سارة مطلق محمد بحلق 

 ٭عب���داهلل محم���د عب���داهلل 
الفارس 

 ٭عائشة جاسم محمد العميري 
 ٭شهد عادل عبداهلل اجلحمة 

ابراهي���م  جم���ال   ٭حص���ة 
احلميدي 

 ٭ نوال نافل سعد اجلويسري 
 ٭منال فاح مرزوق عقاب 

 ٭فجر فايز حامد باتل 
 ٭شعاع سالم نشاط العتيبي 
 ٭رؤيا اسحاق ابراهيم عرب 

ماط���ر  ماش���ع  ياس���مني   ٭ 
الظفيري 

 ٭عنود راشد فاح العدواني 
 ٭ليلى مبارك عبيد الشمري 
 ٭هشام احمد عبداهلل املسلم 
 ٭خالد عبيد مجول العجمي 
 ٭ماجد محمد فالح املطيري 

 ٭خديجة وليد علي العوضي 
 ٭منيرة محمد سلطان بشير 

 ٭حصة حمد خالد الصباح 
 ٭هديل نواف جهاد العنزي 
 ٭منيرة فيصل احمد الفهد 

 ٭ف���رح عب���د املجيد حس���ني 
شعبان 

 ٭مرمي فتحي جاسم العبيد 
ال���رزاق عواد   ٭امان���ي عب���د 

اجلدعان 
 ٭ملياء حمد عبد احملسن احلمد 
 ٭لطيفة محمد عبداهلل املسباح 

 ٭منيرة منصور علي املشعل 
 ٭سارة فيصل جاسم السويحل 
 ٭هب���ة عب���د الوهاب جاس���م 

عبداهلل 
 ٭انوار سعود دعيس الراجحي 
 ٭منيرة خالد سليمان السعيد 

عب���داهلل  جاس���م   ٭لول���وة 
احلسيني 

 ٭صاح يوسف يعقوب الراشد 
الق���ادر عبداهلل   ٭عبداهلل عبد 

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

املطيري 
 ٭عب���داهلل خالد أحمد عيس���ى 

محمد 
 ٭رض���ا عب���د االمي���ر طال���ب 

وحيدي 
 ٭نورة جاسم محمد علي احمد 

ماج���د  ش���عيفان   ٭فيح���ان 
الدوسري 

 ٭عيسى احمد تركي احمد 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
 ٭عالية راشد شاكر الشطي 

 ٭عبداحلميد علي محمد عيسى 
 ٭هبة نبيل عبداحلميد الصالح 

 ٭االء عادل صالح السبتي 
 ٭فاطم���ة عب���د عل���ي محم���د 

البلوشي 
 ٭هنوف عدنان قمبر اسماعيل 

 ٭عذبي احمد علي احلربان 
 ٭عب���د الوه���اب محم���د هليل 

قعود 
 ٭عادل فيصل عبداهلل الصفار 

 ٭عبدالعزيز سعد عيد اخلالدي 
 ٭يوسف مساعد خالد املطيرات 
 ٭عب���داهلل جبي���ران ش���ريد 

الديحاني 
 ٭عبداهلل جابر علي محمد باقر 
 ٭عب���داهلل محس���ن عب���داهلل 

العجمي 
 ٭فايز تيسير عبداهلل املطوع 

اللطيف   ٭محم���د رحيم عب���د 
دخيل 

 ٭فرج زيد خلف الفرج 
 ٭فالح مفلح مجبل العازمي 
 ٭جابر بندر كاظم عطا اهلل 
 ٭علي ناصر عبداهلل ناصر 
 ٭شيماء نبيل مختار غلوم 

 ٭احمد يوسف حسن حسني 
 ٭محم���د مصطف���ى مهي���وب 

سباتي 
 ٭نادية رشيد فاح العازمي 
 ٭ثامر عيد سمير الرشيدي 

 ٭مرمي راشد عبداهلل مظفر 
 ٭زينب جاسم يوسف احملميد 

 ٭مرمي عدنان خليل احلمر 
 ٭دعاء فاضل اسماعيل مراد 

 ٭فاطمة محمد محمود الفودري 
 ٭سعاد محمد معدي العتيبي 
 ٭فاطمة عبداهلل فهد النجادة 

 ٭منيرة ناجي عيسى بوحمرة 
 ٭هند حسني علي العلي 

 ٭عبير فهد جمعان السبيعي 
اللطي���ف خالد   ٭م���رمي عب���د 

املرشد 
 ٭شيخة طال عبدالهادي منصر 

العجمي 
 ٭رمي متع���ب محمد الش���احي 

الرشيدي 
يعق���وب  مس���اعد   ٭فاطم���ة 

اللوغاني 
 ٭بدر نوري خلف القاف 

 ٭م���رمي ضي���ف اهلل ناي���ف 
املطيري 

 ٭عبير ابراهيم يوسف الرشود 
 ٭عبدالعزي���ز محم���د عبداهلل 

القصير 
 ٭فاطمة اسعد خليفة الشطي 

 ٭فيصل ملفي مطلق الرشيدي 
 ٭زهراء مهدي عبداهلل رضا 
 ٭محمد خلف زيد اجلباري 

 ٭فيصل غازي سالم العتيبي 
 ٭متاضر فؤاد عيسى العباسي 

 ٭ش���هد عبدالعزيز عبد الستار 
بندر 

 ٭نايف نقا ناجي الشعاني 
 ٭مبارك نعيس حمود املطيري 

 ٭شريفة سعد صالح احلرب 
 ٭عبدالرحم���ن محم���د عبداهلل 

حجيان 
 ٭زين���ب احم���د عب���د الغن���ي 

املطوع 
 ٭دالل مطلق علي العتيبي 

 ٭حصة مزيد غزاي املطيري 
 ٭مستورة سعد زيد العازمي 

وزارة الصحة 
 ٭نور مناور فتنان املطيري 

 ٭عبدالرحمن عبدالعزيز سليمان 
الرشيدي 

 ٭احمد علي نقي الصفار 
 ٭دالل نبيل عبداهلل العيسى 

 ٭م���رمي محم���د عب���د الوهاب 
احلنيان 

 ٭خلود خالد عبداهلل اخلزي 
 ٭زينب عبداهلل علي ما علي 
 ٭اسماء حامد عبداهلل الزنكي 
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 ٭هالة صالح حداد الصالح 
 ٭م���رمي خال���د عبدالرحم���ن 

القطيفي 
 ٭عه���ود فيص���ل عبدالرحمن 

احمد 
 ٭عائش���ة س���عود عبدالعزيز 

الضبيبي 
 ٭لطيفة سعد محمد الزيد 

 ٭نورة طرجم ظاهر الهجاج 
 ٭شيخة خميس علي الشطي 

 ٭فاطمة حسني حسن القضيب 
 ٭عائشة بدر حمود الزيد 

 ٭مرمي محمد اسماعيل جعفر 
 ٭عالية غافل طراخم العتيبي 

 ٭رحمة عماد ابراهيم محمد 
دالل عبدالعزيز مهدي الصفار  ٭

 ٭جمان���ه عب���د اللطيف عباس 
حسني 

 ٭دالل عماد يعقوب الربيعان 
 ٭نورة محمد عبداهلل الشيتان 
 ٭خلود سليمان مراد البلوشي 
 ٭دالل يوسف محمد الصعيب 

 ٭مرمي خليل ابراهيم حسني 
 ٭فاطمة عبداهلل احمد دشتي 
 ٭حصة عيسى سعد العربيد 

 ٭منيرة فيصل عبداهلل حسن 
 ٭لطيفة جمال يوسف املهنا 

 ٭اسماء عبداهلل محمد دشتي 
ابراهيم   ٭زه���راء عبدالعزي���ز 

الناصر 
 ٭زبيدة ابراهيم غلوم جعفر 

 ٭بتول علي كاظم اخلياط 
 ٭علياء فاضل هاشم اشكناني 

 ٭مرمي محمود عيسى حافظ 
ابراهيم عبدالرحمن   ٭صاحلي 

املا 
 ٭اسراء حسني علي الفيلكاوي 

 ٭موض���ي خالد عب���د اللطيف 
املقيط 

 ٭منيرة عادل علي احلمدان 
 ٭فاطمة احمد محمد الكندري 

 ٭ رقية داود سليمان الصوري 
 ٭طاهرة جمعة علي بولند
 ٭زينب علي محمد حسني 

 ٭هناء مهيل سلطان العنزي 
 ٭اب���رار عبدالرحم���ن عبداهلل 

اشكناني 
 ٭فاطم���ة عب���د ال���رزاق محمد 

حسني 
 ٭هنوة وليد عبداهلل حسني 

 ٭اسماء خالد محمود مال اهلل 
 ٭حميدة كمال مسيب هاشم 
 ٭نورة عادل علي املطيري 

 ٭زمزم خالد عبداهلل الشراح 
 ٭بشاير علي عبداهلل علي 

 ٭نوف سعود صيوان اخلالدي 
 ٭ابرار محسن علي محمد 

عبدالعزي���ز  س���عود   ٭دالل 
العنزي 

 ٭انتصار مطلق عيد املسحلك 
 ٭فاطمة احمد سليم العنزي 

 ٭العن���ود عبدالعزيز س���عود 
املهدي 

 ٭فاطم���ة عب���د الرزاق هاش���م 
الكندري 

 ٭ضحى بدر س���يد عبداحلميد 
الرفاعي 

 ٭سلوى ثامر خليل اجلنفاوي 
 ٭وضحة سليمان فهد الرجيب 

 ٭لطيف���ة عل���ي عبداحلمي���د 
بوعباس 

 ٭بنان جنيب خالد العامر 
 ٭مرمي مطلق سعود اخلضير 

 ٭دالل عبد الوهاب محمد احمد 
حس���ن  عب���داهلل   ٭امين���ة 

الغضبان 
 ٭س���كينة عبداهلل فاضل عبد 

اللطيف 
ع���ادل عبدالعزي���ز   ٭ان���وار 

الشطي 
 ٭احام جاسم محمد البلوشي 

فاض���ل  محم���ود   ٭زين���ب 
الشيرازي 

 ٭معالي نافل عوض املطيري 
 ٭مشاعل علي نيروز اشكناني 
 ٭شيماء سعود جمعة مبارك 
 ٭فاطمة حبيب حسني احلداد 
 ٭مرمي علي صالح اخلميري 

 ٭عنود علي هال احلربي 
 ٭انوار ضاحي علي الضاحي 

 ٭مرمي ناصر مانع العجمي 
 ٭آالء فيصل عبد امللك بهمن 

 ٭حص���ة عبد اللطيف حس���ني 
ارديني 

 ٭منى جاسم محمد اجلبران 
 ٭دانة احمد ابراهيم الدريعي 

 ٭اقبال سائر ذياب العنزي 
 ٭عائشة علي مصطفى املرزوق 

 ٭انوار ناصر حمد بولبقة 
 ٭زينب جاسم محمد الصالح 

 ٭ فاطم���ة عب���داهلل صال���ح 
احلميدي 

 ٭مرمي احمد خالد الهولي 
حم���ود  س���ع���ود   ٭ن�����ورة 

الدويهيس 
 ٭آالء أنور علي البهبهاني 

 ٭مرمي محمد طالب البلوشي 
 ٭اسراء عباس غلوم حسني 

عب���داهلل  فاض���ل   ٭زه���راء 
الشيرازي 

 ٭فاطم���ة طارق عب���د اللطيف 
العلي 

 ٭ دانة فهد خالد النجدي 
 ٭جمانة عبد الرزاق عبد اللطيف 

الليفان 
عب���داهلل  عدن���ان   ٭هاج���ر 

الدوسري 
 ٭نور انور عبد الكرمي ما عواد 

مبارك 

 ٭خلود بندر مشعل العنزي 
 ٭سارة عدنان يعقوب الغريب 

 ٭عواطف عجيج فالح الزايد 
 ٭فاطمة صادق صباح طاهر 

 ٭بدور سليم دعيبيل العازمي 
 ٭افراح الفي دغيم العازمي 

 ٭غالية عقاب شعيفان العجمي 
 ٭منال دغيم صنهات الديحاني 

 ٭وفيقة شاكر طه اخلليفة 
 ٭تهاني نايف جزاع الديحاني 

 ٭سارة مناحي نواهي العتيبي 
 ٭دليل عيد حجاب الدوسري 

 ٭عذارى معيض صغير خزمي 
سارة مليح عبدالرحمن العازمي  ٭

 ٭بدرية فالح ضيدان العجمي 
 ٭فاطمة فهيد عبداهلل الظفيري 

 ٭ عائشة صبري علي صالح 
خمي���س  محس���ن   ٭معال���ي 

العجمي 
معت���وق صال���ح   ٭س���ميرة 

اجلريدان 
 ٭اسماء حمود سعد العازمي 

 ٭ابتسام صلف مزيد املطيري 
 ٭العن���ود محمد عبد احملس���ن 

العتيبي 
 ٭ االء عب���د الرحي���م يعقوب 

اليوسف 
 ٭ س���ارة صال���ح ج���ار اهلل 

العجمي 
 ٭دالل عدنان علي السماك 
 ٭سراء عادل جاسم جمعة 

 ٭سامية هوشان شريد عايد 
س���اي��ر  خال�����د   ٭ف����ارس 

الظفيري 
 ٭مرمي جابر س���يد علي س���يد 

جابر 
 ٭صفا مهدي صالح تقي 

 ٭امينة جاسم حمود املعييف 
 ٭بشاير مذود عبيد الشمري 
 ٭اماني خليف فاح املطيري 

 ٭سارة فاضل عبداهلل الدمخي 
اللطيف س���ليمان   ٭منال عبد 

العريفان 
 ٭نوفة خليف فاح املطيري 

عب���داهلل  يوس���ف   ٭م���رمي 
اجلطيلي 

 ٭ياسمني سيد مهدي سيد يوسف 
جعفر 

 ٭سارة يوسف احمد املطر 
 ٭ن���ورة عب���د الرزاق حس���ني 

العبداهلل 
 ٭نوف عايض دحيم املطيري 

 ٭فواز عمر عبداهلل العمر 
 ٭زهرة جنم عبداهلل الصفار 

 ٭صديق���ة محمود س���يد علي 
املوسوي 

صال���ح  خل���ف   ٭العن���ود 
الدوسري 

 ٭سعاد حسن علي الراشد 
 ٭موضي ثقل بخيت الدوسري 
محم���ود  ص���ادق   ٭ع���ذاري 

الفودري 
س���عود  عب���داهلل   ٭عم���رة 

احمليلبي 
 ٭حنان عادل علي الهزمي

 ٭رفعة علي محمد العجمي 
 ٭سارة راضي سليم العنزي 
 ٭مرمي سامي محمد الرشدان 
 ٭فاطمة عادل محمد الناصر 

اله���ادي عبداهلل   ٭فجر عب���د 
الصقران 

 ٭فاطمة عب���د الكرمي علي عبد 
الكرمي 

 ٭منى محمد صالح القطان 
 ٭االء شاكر منصور القطان 

 ٭عذاري صباح مزعل العنزي 
 ٭نادية ثاني فاح الصواغ 

 ٭حسني مطر معجب السبيعي 
 ٭فارس محمد حمد بوعركي 

 ٭خالد عبدالعزيز العبد الرزاق 
 ٭ناصر خالد جبر العنزي 

غل���وم  عب���داهلل   ٭يوس���ف 
الكندري 

 ٭جابر بيان مناور الراجحي 
 ٭تهاني مرزوق فهيد املطيري 

 ٭نهى عيد الهيميد الفليج 
 ٭سعاد كرمي غافل حسني 

 ٭سعاد سعد حمود الدويلة 
 ٭عبير علي هوشر 

 ٭طيبة عصام احمد الكندري 
 ٭هدى خالد محمد الهندي 

 ٭فاطمة فاح ناصر الركيبي 
 ٭نوير سعد خضرم الهاجري 
 ٭ربيعة بشيت سند العازمي 

 ٭رقية ظاهر عيد عباس 
 ٭شعاع سهيل محمد املطيري 

 ٭شريفة طاع السعيد باتل 
ناص���ر  مس���اعد   ٭عايش���ة 

الهرشاني 
مس���ير  كويك���ب   ٭حص���ة 

الظفيري 
 ٭الش���قحة م���رزوق محم���د 

العازمي 
 ٭زينب نادر جعفر العريان 

 ٭نوف صالح عواض الديحاني 
 ٭نورة خالد ماجد العدواني 
 ٭ضحية غنام فهد العازمي 

 ٭حورية الفي عبداهلل العتيبي 
 ٭معصوم���ة محم���د م���رزوق 

العواد 
 ٭نوير ذياب جنر ملوح 

 ٭عايشة بداح جاعد املطيري 
 ٭دان���ة عب���د الرض���ا محم���د 

مسكتي 
 ٭نورة عيسى سلطان السهلي 
 ٭عنود فرج مرزوق الراجحي 
 ٭موضي صحن نادر العجمي 

 ٭نورة عبيد مرثع العازمي 
 ٭زه���راء عبدالعزيز عيس���ى 

البلوشي 

 ٭فاطمة عبدالعزيز محمود بن 
ناصر 

عب���داهلل  ولي���د   ٭ش���يخة 
الدوسري 

 ٭ابرار مرزوق عبداهلل املعباد 
 ٭دان���ة عبدالرحم���ن محم���د 

اخلليفى 
 ٭فاطمة رياض حميد التحو 
 ٭نهى برجس ظاهر الشمري 

 ٭نورا صقر تركي العنزي 
 ٭سندس عدنان محمد احلمد 

عيس���ى  صاح���ب   ٭س���ارة 
ابواحلسن 

محم����د  عب���داهلل   ٭ش���مايل 
اخلب�از 

 ٭زهراء محمد حسني الشطي 
 ٭خديجة صاح احمد العثمان 

غ���ازي  عب���داهلل   ٭مني���رة 
الرشيدي 

 ٭هديل ناجي سالم علي 
 ٭نوف محمد ماجد العنزي 

 ٭تهاني فاح عايض الرشيدي 
 ٭علي يوسف علي السداح 

نغيم���ش  محم���د   ٭أحم���د 
النغيمش 

 ٭عذاري حسني فرحان سامة 
 ٭اي���ات س���لطان اس���ماعيل 

املرزوق 
 ٭هيفاء عبد اجلليل عبداهلل العبد 

اجلليل 
 ٭والء عبد اجلليل عبداهلل العبد 

اجلليل 
 ٭ وف���اء عبدالعزي���ز مرج���ي 

الرشيدي 
 ٭عيسى عبدالرحمن عبد اللطيف 

احمد 
عب���داهلل  عصي���ري   ٭عم���ر 

الشمري 
 ٭منص���ور حام���د منص���ور 

احلسني 
 ٭ممدوح عواد دخني العنزي 

 ٭فاتن ماجد عبيد العنزي 
 ٭سارة علي شليويح العازمي 

 ٭معصومة عب���د االمير مختار 
بهمن 

 ٭آالء عبد الرضا اكبر حيدر 
 ٭فاطمة محمود حسني القطان 

 ٭فجر علي احمد املا 
 ٭عائدة شاكر بدران مرزوق 

 ٭سارة خشمان محمد الهاجري 
 ٭لول���وة عبدالرحم���ن محمد 

الناشي 
 ٭وضحة عياد تركي عايد 

 ٭صابري���ن بدر عبد الرس���ول 
علي 

 ٭ابرار ابراهيم حسني سبتي 
 ٭مي حبيب راضى العيوس 

 ٭نوف عوجان عقاب العتيبي 
محم���د  عب���داهلل   ٭عائش���ة 

العجمي 
 ٭هيا صقر براك املرشاد 

 ٭خلفة نشمي زامل الرشيدي 
 ٭امل فهد احمد الراشد 

 ٭رمي دميثان نزال الهرشاني 
 ٭لطيفة عب���د اللطيف ابراهيم 

العوضي 
 ٭اسراء حسني علي صفر 

 ٭هدي���ل ضي���ف اهلل عبداهلل 
الفضلي 

عل���وش  عب���داهلل   ٭تهان���ي 
املطيري 

 ٭سارة راشد مداد العازمي 
 ٭فاطمة حمزة عباس حيدر 

 ٭انوار علي احمد امونس 
 ٭مها فهد شريد الرشيدي 

 ٭مشاعل فالح عايش صالح 
 ٭نوظة نويفع رجا الرشيدي 
 ٭نوف مطلق مقذل العتيبي 

 ٭دالل احم���د محم���د ابراهي���م 
اجلعفر 

 ٭ابرار سعود سعد احلريص 
 ٭اسماء ناصر منصور العجمي 

 ٭ليلى خليل ابراهيم الزايد 
 ٭اجراح صبيح سعد العنزي 

 ٭نورة سعيد فهد الرشيدي 
ض���اوي  مرض���ي   ٭غالي���ة 

النصافي 
 ٭امينة درزي عوض املطيري 

 ٭الهنوف عبداحلميد عبد احملسن 
العمار 

 ٭منال غامد هويدى الفضلي 
 ٭عيدة فلجي عوض العنزي 

غ���ازي  حمي���دي   ٭اجلاف���ل 
الهضيبان 

 ٭مليس سالم محمد الفرج 
 ٭مرمي مرزوق حمود الرومي 

 ٭عبير راشد سلمان الرشيدي 
 ٭عليا فاح محمد املطيري 

 ٭العنود عبيد ضبيب الهولة 
 ٭مرمي حامد مضحي العنزي 
 ٭موضي محمد علي العازمي 

 ٭مرمي علي وثير مطلق 
 ٭لطيفة عبد احملس���ن عبداهلل 

عبداهلل 
 ٭انوار سامة يالوس العنزي 
 ٭موضي أحمد سعد الديحاني 

 ٭سجى عادل جاسم جمعة 
 ٭حنان عواد عباير عوض 

محس���ن  مون���س   ٭عاي���دة 
املطيري 

 ٭منيرة عيسى احمد العبيد 
 ٭منال موسى احمد منصور 

 ٭انوار مصطفى محمد املبارك 
 ٭نوف نايف سلطان السور 

 ٭مرمي عبداهلل يوسف الشمري 
 ٭منيرة سعد عبداهلل املبايعي 
 ٭اماني عادل ابراهيم احلوطي 

 ٭صفية مشعان نهير رجب 
 ٭مزنة عايد عبيد املطيري 

 ٭نورة عمير محمد املطيري 

 ٭ه���دى مقع���د عب���د املنع���م 
العتيبي 

 ٭زين���ب عبداحلمي���د حبيب 
عوض 

 ٭مرمي حسني عيسى القاف 
 ٭منعة عيد مناحي العازمي 

 ٭مي حاضر مناور الرشيدي 
 ٭امينة ماشا اهلل رضا حسني 

 ٭منى عايد صياح العازمي 
 ٭جميلة ذياب جزا املطيري 

 ٭اميان علي جبر العنزي 
 ٭منى كميخ بندر صحن 

 ٭هدى عقله صياد العنزي 
 ٭فاطمة مربع حجرف مبارك 
 ٭سهيلة مبارك فهد العجمي 

 ٭مي عواد عباير العازمي 
 ٭شروق عيد مجبل املطيري 

 ٭زينة مبارك عبداهلل العجمي 
 ٭معالي هال جلوي املطيري 

 ٭افراح مرزوق مبارك العيسى 
 ٭مشاعل داود سلمان االحمد 
 ٭دعاء فاضل عباس القاف 

 ٭سارة هادي سند السعيدي 
 ٭فاطم���ة يون���س عب���داهلل 

بوربيع 
 ٭ابتسام محمد خالد املير 

مطل���ق  م���رزوق   ٭ب���دور 
اجلويسري 

 ٭هل���ة نوم���ان حلي���و بت���ال 
العازمي 

 ٭اميان عفان محمود محمد 
 ٭مشاعل ارميح عواد بخيت 

 ٭سارة سالم احفيظ العجمي 
 ٭خلود صبار تركي الظفيري 
 ٭عالية متعب شقير العتيبي 

 ٭نورة محمد سالم العجمي 
 ٭دالل مخلف دغمي املويزري 

 ٭االء محمد ياسني الرس 
حس���ن  محم���د   ٭خديج����ة 

الكندري 
 ٭اسماء سعود باجي العنزي 

 ٭هاجر احمد عبداهلل الهنيدي 
 ٭نورة فراج مسعود املطيرات 

 ٭نوف راجح سعد الهاجري 
ابراهي���م اس���ماعيل   ٭حن���ان 

الشطي 
 ٭حسني علي كايد العنزي 

 ٭عائشة سيف يوسف السيف 
 ٭روابي احمد بندر سعيد 

 ٭وس���مية عب���داهلل حس���ن 
القريني 

 ٭عادل يعقوب حسن عبداهلل 
 ٭محمد فالح فرحان العازمي 
 ٭فهيد غربي عثمان العيبان 

 ٭فاطمة عبد النبي علي الزقاح 
 ٭ش���يخة س���عود عبدالعزيز 

الصالح 
 ٭مرمي عبداهلل عيسى املتروك 

ابراهي���م   ٭ش���يخة عب���داهلل 
القطان 

دهل���وس  حم���د   ٭يوس���ف 
الكريباني

 ٭مرمي مناور حجنف املطيري
 ٭منال منور محمد املطيري

مجه���ار  عب���داهلل   ٭ناص���ر 
الدوسري

 ٭رحاب مشعل مناحي العلي
مجه���ار  عب���داهلل   ٭مب���ارك 

الدوسري
 ٭يوسف عقاب سعود املطيري

 ٭عواطف عب���د الكرمي خضير 
قطافة

 ٭سهيلة علي حسني بعركي
 ٭مشعل عايش شاش العنزي

 ٭بشرى اسماعيل محمود
 ٭مسفر هويج سعود العجمي

 ٭فاطم���ة س���عود عبدالعزيز 
الدويسان

ابراهي���م  عل���ي   ٭ش���يخة 
الدويسان

 ٭فاطمة محمد احمد الشطي
 ٭اميان محمود فرج بخش

 ٭ابرار تركي هندي الشمري
 ٭بتول حس���ني محم���د طاهر 

العنزي
 ٭بدر علي محمد الكندري

 ٭موضي احمد علي الشيباني
 ٭دالل عبدالرحمن يعقوب العبد 

الهادي
 ٭ يوسف بدر يوسف الرمح
 ٭فاطمة صالح محمد الياس
 ٭نوف مطلق محمد عوض
 ٭دالل سعدي سالم املطوع

 ٭شوق فاضل مدعج الشاحي
 ٭الهنوف عزيز عبيد املطيري

 ٭عذراء حسني عيد علي
 ٭سارة فؤاد ابراهيم بوعركي

حم���ود  محم���د   ٭عايش���ة 
الديحاني

الرس���ول علي   ٭فاطمة عب���د 
اخلليفي

الرحيم   ٭خال���د احم���د عب���د 
الكندري

 ٭عثمان عبدالعزيز علي محمد 
مراد

 ٭وائل عبداهلل محمد العنزي
 ٭ هند جاسم علي الصانع

 ٭مرمي فوزي حسن اخلضير
 ٭فاطمة جاسم خالد علي

 ٭اميان عبد الهادي بندر مبارك
 ٭حنان وارد سمير عبد الوهاب 

العنزي
 ٭بدور مناحي زيد مناحي

 ٭نوف يوسف مطر اجلديد
 ٭صالح وليد صالح السعيد
 ٭سارة جمال ناصر االقعس

 ٭بدور عبداهلل عليان العنزي
نه���ار  مس���عود   ٭عب���داهلل 

املطيرات
 ٭حنان ثنيان سهيل الزنكي

 ٭عبير قويظي براك مبارك 
 ٭فاطمة عبيد فهد السبيعي 

 ٭صغي���رة مس���فر عب���داهلل 
اليامي 

 ٭هند عوض حراب املطيري 
ابراهي���م  محم���د   ٭تهان���ي 

اخلميس 
 ٭آمنة حمود حران احلربي 
 ٭مها جابر موسى العطوان 

صي���اح  س���عود   ٭موض���ي 
العازمي 

 ٭هاجر علي حسني عوض 
 ٭مها حسني سعد الثويني 

 ٭ورود شنان فالح عبداهلل 
 ٭مروة شاكر حسني علي 

 ٭امي���ان حس���ني مصطف���ى 
السلمان 

 ٭تهاني بداح سعد العازمي 
 ٭هوية مبارك عامر العازمي 

عب���داهلل  عبي���د   ٭عائش���ة 
الرشيدي 

 ٭اميان ناهي عكاش العنزي 
 ٭يس���رى محم���د نذير ش���يخ 

االرض 
 ٭سلمى طليحان فهيد احلربي 

 ٭اميرة ناصر محمد رويعي 
 ٭سعاد راشد مرزوق العازمي 

 ٭س���والفا عب���داهلل س���ليمان 
املعيوف 

 ٭جوزة عبداهلل مطلق سعيد 
 ٭رباب ماجد احمد القطان 
 ٭منيرة جلوي حمد مهنا 

 ٭افراح مناور ساري الرشيدي 
 ٭بشاير فليح مطلق الرجابي 

 ٭اميان فيصل علي املرجتي 
 ٭فضيلة دخيل متعب العنزي 
 ٭اميان سالم محمد الدوسري 
 ٭طفلة خلف سفاح الظفيري 

 ٭فاطمة محسن فالح السبيعي 
 ٭االء سعد ممدوح الشمري 

 ٭معالي سعود قطيم احلربي 
 ٭شيخة مشعل يوسف العلي 

 ٭مرمي علوش نفل علوش 
 ٭هاجر خلف عوض الرشيدي 

 ٭اميان محمد فالح الهاجري 
 ٭شيخة نفل صالح العجمي 

 ٭ردينة شافي دخيل املطيري 
 ٭بدري���ة احم���د عب���د الكرمي 

الفرحان 
 ٭دالل خلف محسن املطيري 
 ٭خديجة ناصر كايد صغير 

 ٭عهود صباح فرحان العنزي 
 ٭مشاعل فهد مناور الشمري 
 ٭شيخة باذر مطر حصيني 
 ٭مرمي علي فرحان املبيلش 

 ٭صيتة سيف حمران خشمان 
 ٭بدور سليم سعيد البطحاني 

 ٭فجر سعود منور املطيري 
 ٭فاطمة سعيد رشيد القفيدي 

 ٭غدير فراج ناصر املطيري 
 ٭خلدة غدير محمد املطيري 
 ٭معالي صالح علي العازمي 

 ٭بدرية سعيد رشيد القفيدي 
 ٭وفاء عبداهلل احمد خليفة 
 ٭منيرة علي عبداهلل غريب 

 ٭بدور هاشم حسن عطا اهلل 
 ٭منال راشد مبرك احليص 

جن���م  صب���ري   ٭موض���ي 
الدوسري 

 ٭دالل خالد كريدي الدوسري 
 ٭ضحى ناصر راجح العبداهلل 

 ٭اميان راضي محمد املهنا 
 ٭حصة عبداهلل بزيع فايز 
 ٭عفاف جالي فهد الظفيري 
 ٭دالل عذاب حسني اخلالدي 

 ٭اجلوه���رة اطلي���ق عبداهلل 
العتيبي 

 ٭اميان وليد سعود العبيدان 
 ٭عبير عبيد شديد مساعد 

 ٭حصة احلويلي مداد املطيري 
 ٭ان���وار عبدالرحم���ن دخي���ل 

احلسينان 
 ٭أمين���ة عبدالرحم���ن حمود 

شوكان 
 ٭نوف سعيد عنبر ماجد 

 ٭نورة صغير سالم العازمي 
 ٭هدى فيصل جبر الفضلي 

 ٭ن���ورة عبدالرحم���ن عبداهلل 
عبدالرحيم 

نوم���ان  مزي���د   ٭مش���اعل 
الزعبوط 

 ٭هيا عايض محمد غنيمان 
 ٭هند اسعد مشل العنزي 

 ٭عيدة علي عايش املطيري 
 ٭اماني بايش عبداهلل الشمري 

 ٭زينب مهدي صالح الراشد 
 ٭امينة جاسم خلف احلسيني 

 ٭نورة محسن عواض املطيري 
 ٭ابرار نايف عبيد العصيمي 

عب���داهلل  يوس���ف   ٭خل���ود 
الكندري 

عب���داهلل  محم���د   ٭مني���رة 
القحطاني 

 ٭اشواق فالح سعدون العازمي 
 ٭خلود سالم محمد الفرج 

 ٭نورة ابراهيم عبدالرحمن ابو 
حيمد 

 ٭هيا سعد عايد الشراكي 
 ٭اميان غازي شمروخ العتيبي 

 ٭دالل ناشي قصر الظفيري 
 ٭نورة حجرف حبيب هيف 

 ٭دالل حميدان مبارك العازمي 
 ٭نورة مسعود فرج املهنا 

 ٭تهاني مناور خزام املطيري 
 ٭عبير سعد حمود الدويلة 
 ٭مرمي غريب حميد غريب 

 ٭حوراء حميد عباس غلوم 
 ٭بشاير فهد غصن العجمي 
 ٭فاطمة جواد ناصر صالح 
 ٭فاطمة محمد عيد اخلالدي 

 ٭مشعل علي حسن العجمي
 ٭أفراح ثويني دهش الفضلي

 ٭مرمي يوس���ف عب���د الوهاب 
الوقيان

 ٭حصة محمد علي اجلدي
 ٭هلة جاسم بادي الشمري

 ٭فاطم���ة عبدالعزيز حس���ني 
اشكناني

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

 ٭علي محمد علي البلوشي
 ٭فجر عيد ناشي النصافي
 ٭شذى سالم مجبل نصار

 ٭اسراء يوسف علي احملميد
 ٭آمن���ة في���روز عب���داهلل عبد 

الكرمي
 ٭حماد محمد حسني العبيدلي
 ٭محمد عامر محمد الهاجري
 ٭احمد حسن صالح النجادة

 ٭احمد علي عبداهلل غام
 ٭رفيدة يوسف خالد العنجري

 ٭سارة هشام ردعان الردعان
 ٭سلم�ان عبد� الرضا علي ملك

 ٭حسن قاطع فنطل العنزي
 ٭سبيكة س���اطع عبد احملسن 

اخلشرم
 ٭عبداهلل مطلق مفلح الهبيدة

 ٭مرمي مبارك محمد شويرد
 ٭سارة صالح محمد العجيل

الش���يخ   ٭فرح عبداهلل محمد 
عبداهلل اخللف

 ٭دالل جاسم محمد امليعان
 ٭ش���يماء منص���ور س���لمان 

االستاذ
 ٭عب���د الوه���اب حجي س���اير 

العنزي
 ٭حس���ني بارون عب���داهلل عبد 

الرحيم
 ٭فاح ساير محمد املطيري

 ٭سعد مضحي صقر الهاجري
 ٭مب��ارك معت��وق احمد الوائل

 ٭احمد علي عبداهلل الكندري
 ٭احمد فاح سبيل املطيري
 ٭احمد معتوق احمد الوائل

وزارة العدل
 ٭سارة تركي شداد الهاجري
 ٭خلود حمود احمد حاجية
 ٭نوال محمد دغيم العميرة

 ٭منال عبداهلل محمد املطيري
 ٭نوف عايض حمود املطيري

 ٭سالم محمد عزم الهاجري
 ٭عفاف يوسف حمد الشطي
 ٭رمي سفر عبداهلل العتيبي

 ٭محمد صفاك مزيد الضفيري
 ٭امينة مشعل نافل بويابس

 ٭ناصر مجبل مطلق العازمي
 ٭عبداهلل محم���د عبداهلل عبد 

الرحيم
 ٭اجلازي فهد جديع العجمي
 ٭صيتة محمد ناصر السهلي

 ٭ن���واف عب���د الكرمي حس���ني 
رمضان

 ٭سارة رحيل منادي حامد
 ٭مرزوق ناصر سعد العجمي

 ٭حمد مزيد خلف املطيري
 ٭سعود سعد فرج السويد
 ٭هالة جبر مصطفى احمد

 ٭محمد جمال حسني البلوشي
 ٭آالء نصار عماش العازمي

 ٭ فيصل محمد احمد يوسف
 ٭منيرة جابر موسي اخلشم

 ٭نورة جبر نقيان جبر
 ٭زبن مزعل زبن عماش

 ٭اسراء حبيب علي الصفار
 ٭محمد راشد سالم العلي

 ٭بت���ول اس���ماعيل عب���داهلل 
احلداد

 ٭صديق���ة عبداهلل حس���ني بن 
نخي

 ٭خالد راشد فالح الفندي
 ٭جمانة عدنان عبد النبي سيد 

حسن
 ٭سجي محمد اسماعيل مندكار

 ٭مرشد ابراهيم محمد املرشد
 ٭سارة صاح محمد املطر

وزارة الكهرباء والماء
 ٭محمد متروك محمد املتروك

راش����د  خي����ران   ٭عب����داهلل 
الرشيدي

الفتاح س����لمان   ٭خالد عب����د 
العريعر

 ٭حماد علي سالم العجمي
 ٭مش����اري جمع������ان حج����ي 

العازمي
 ٭منصور زايد منصور مطيع

ابراهي����م  جلي����ل   ٭مش����عل 
ابراهيم

 ٭حص����ة عبدالعزيز س����عود 
الهنيدي

 ٭فجر خالد يوسف طاهر
 ٭مرمي حسني علي الناشي
 ٭نورة خالد احمد بوحيمد

 ٭موض��ي يوس������ف جاس����م 
العزران

 ٭هنادي فهد صفران حريبي
 ٭دالل عادل علي الهزاع

عب����داهلل  احم����د   ٭مني����رة 
احملورفي

 ٭زين����ب عب�����د عل������ي محمد 
البلوشي

 ٭مرمي صالح محمد اجلاسم
 ٭غدير فاضل عباس رمضان

 ٭دالل خالد عبداهلل العبيد
 ٭نورة سعد محمد الهاجري

 ٭عالية ذاعر فطيم ساير
 ٭عهود عايد عويس السبيعي

 ٭لطيف������ة حم��ود مش����ع��ان 
الرشيدي

 ٭امار حمود ابراهيم السهلي
مب����ارك  م����رزوق   ٭س����ارة 

بوخرمة
 ٭فاطمة عايض عبيد العتيبي
 ٭عبير عفتان عايض العتيبي

 ٭طفلة صالح سعيد منصر
 ٭فاطمة دعيج خلف الرامزي
 ٭نورة خالد سحيم الهاجري

 ٭هبة زيدان زعيل املطيري
 ٭مرمي سعود صياح الرطيب

مب����ارك  م����رزوق   ٭مني����رة 
بوخرمة

 ٭لولوه خالد حسني الصياح
 ٭غنيم����ة عبد الفت����اح صالح 

العسماوي
 ٭عذارى حمد عسكر الفضلي

 ٭منيرة يوس����ف احم����د عبد 
الرضا

م����رزوق  صق������ر   ٭امي�����ان 
العازمي

 ٭نورة العيفي عبيد الدوسري
 ٭مه����ا صاه����ود ضي����ف اهلل 

املطيري
 ٭رمي منيف عمر العتيبي

 ٭هدى عبد الرزاق عبد الوهاب 
حمود

 ٭من�������ى حب������اب ع����واض 
العتيبي

 ٭مرمي اشرف عبداهلل امليرزا
 ٭منيرة وليد راشد الطرموم

 ٭خديج����ة خض����ر مطش����ر 
العنزي

عب����داهلل  حم����د   ٭ش����يماء 
الصقهان

 ٭فاطم����ة عب����د الك����رمي احمد 
اخلشان

حس����ني  ع����ادل   ٭بش����اير 
اجلريدان

 ٭هداية جمال صالح التنيب
حج����ب  صق����ر   ٭صابري����ن 

العنزي
 ٭نور عماد عبداحلميد العبيد

 ٭مها مفلح سعود امليموني
 ٭تهاني حس�ن هج��رس حس��ن 

بن غيام
 ٭ش����يخه عبدالعزي����ز احم����د 

احلمد
 ٭بدور عبداهلل محمد عبداهلل
 ٭عائشة علي حسن العجمي

 ٭منال دابوك محسن العازمي
 ٭منال زيد زايد املطيري

 ٭طيبة علي ابراهيم املرشود
 ٭عيس����ى محم����د عبدالرحمن 

العازمي
 ٭ابراهي����م عبدالل������ه مفل��ح 

العازمي
 ٭ثامر خميس عنبر جمعة
 ٭نواف خلف مطر مبارك

عاي����ض  ش����امخ   ٭ط����ارق 
الرشيدي

 ٭حمي����دي ه����زاع بطيح����ان 
املطيري

 ٭فيصل علي سعيد القحطاني
 ٭احم����د خش����مان عب����داهلل 

احلربي
 ٭عبدالرحم����ن س����عد مذك����ر 

العتيبي
 ٭عبدالعزيز بني��ان س����ع��ود 

تركي
 ٭احمد عبداهلل طاهر البناي
 ٭احمد نبيل كاظم القريني
 ٭محمد ملهم علي العجمي
 ٭مرمي صقر علي السيف

 ٭لطيفة س����مي��ر عبدالرض��ا 
القطان 

 ٭محمد بدر فايز املطيري
 ٭ن����وار عبدالعزي����ز هاش����م 

العنزي
 ٭نواف طلق مذهل العازمي

 ٭لطيفة يوسف خالد العجيل
 ٭فهد محمد فالح الدوسري

 ٭سماح عبداهلل فهد املطيري
 ٭خالد محم����د مبارك اخلتان 

العازمي
 ٭مشعل حمود غازي العتيبي

مخيش����م  حج����ي   ٭متع����ب 
الشمري

عبط����ان  ناص����ر   ٭مس����اعد 
الشمري

 ٭فهد زايد فهيد العمار
 ٭عم����ار عبدالعظيم منص��ور 

القطان
 ٭جعف����ر عب����داهلل منص����ور 

القاف
 ٭محمد حمد محمد العجمي

 ٭ام����ل مس����اع�د عبدالعزي��ز 
الفوزان

 ٭مشاري نبيل يوسف الشايع
محم����د  س����عيد   ٭عب����داهلل 

الهاجري
 ٭لولوة احمد علي القاف

 ٭لولوة فؤاد يوسف العميري
 ٭اس����ماء يون����س محم����د بن 

محمود
 ٭العنود عوض ثامر مرزوق

مش����عان  حم����ود   ٭ماج����دة 
الرشيدي

 ٭نورة خميس محمد دهش
ف������اروق محم��د   ٭عائش������ة 

عبدالرحيم
 ٭فاطمة سعد سيف العتيبي

 ٭عائش����ة جنيب عبداللطيف 
املضف

 ٭عائشة طه علي بوربيع
 ٭نادية طفيح فهيد امللهوف
 ٭آمنة شافي سعود برجس

 ٭فاطم�����ة ش������داد غري�����ب 
العازمي

 ٭افراح مجبل ماضي العنزي
 ٭زهراء عيد عبدالنبي الهندال

 ٭زينب مصطفى علي غلوم
 ٭سارة محمود احمد حسني

 ٭فاطمة عبداهلل هذال العازمي
 ٭ش����يخة نبي����ل عبدالوهاب 

العريفان
مرمي فهد مبارك راعي الفحماء ٭

 ٭سارة محمد علي العجمي
 ٭فاطمة صادق احمد احلداد
 ٭كلثم ابراهيم احمد الزايد

 ٭دالل مازن سالم علي
 ٭سارة نوح محمد بورسلي
 ٭ابرار جمال عليان العنزي

 ٭مرمي مبارك عبداهلل العازمي
 ٭فاطمة بدر يوسف خضر

 ٭فاطمة فيصل عبدالكرمي القرين 
التميمي

 ٭غدير محمد معيوف الرفاعي
 ٭سارة محمد جاسم عبداهلل
 ٭سارة محمد فواز املطيري

 ٭ش����هد عبدالس����ام مصطفى 
املرزوق

اق��ب��ال اح��مد صال���ح العسعوسي ٭
 ٭ع����ذاري محم�������د عبدالنبي 

ابراهيم
 ٭سارة عادل خليفة الراشد

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

ع����وض  ض����اوي   ٭فاطم����ة 
املطيري

 ٭زينة مسفر حسني العجمي
 ٭نورة مساعد فهد العلي

قض����اب  غني����م   ٭عائش����ة 
املطوطح

م����رزوق  فال����ح   ٭منص����ور 
العتيبي

 ٭بش����ائر طاهر محمد صديق 
بستكي

 ٭محمد فهد سالم شال
 ٭حوراء حسني حبيب عباس

 ٭علي يوسف علي احلرز
 ٭زينب وليد علي املصيليخ

 ٭هدى عبدالرضا عبدالرسول 
الشواف

 ٭غدير عبدالك����رمي عبدالوهاب 
الغامن

 ٭فهد سحيم فهد الدبوس
 ٭فهد عوض حمود اخلالدي

 ٭علياء مصطفى عبداحلس����ني 
بهروز

 ٭فاطمة حضيرم حسني سعد
 ٭محم����د عبدالرس����ول احمد 

الصحاف
 ٭مشاري فهد نواف جالي

 ٭اسراء عبداحملسن عبداللطيف 
اخلراز

 ٭عهود خالد حمود الشمري
 ٭افراح خالد نايف اجلنفاوي
 ٭بتول محمد حاجي عبداهلل

 ٭حكيم����ة محم����اس عبداهلل 
غالي

 ٭نورة محمد حمود البطاح
 ٭اماني محزم مبارك راشد

 ٭سلوى زيد نزال الصليلي
 ٭افنان عادل خليفة الشاهني

 ٭خالد مريهق خليف العنتري
 ٭نوف عدنان محمد الشاهني

 ٭اس����راء عباس عبدالرس����ول 
علي

 ٭مي مجحم دهش املطيري
 ٭منى حسني علي بوعباس

فه����د  ف����وزي   ٭س����لمى 
العبداجلادر

 ٭آالء سعيد علي صعب
محم����د  عب����داهلل   ٭فاطم����ة 

العجمي
 ٭فاطم����ة عبداله����ادي مختار 

تقي
 ٭عبدالرحمن علي محمد عبداهلل 

العجمي
 ٭عبداهلل علي سالم الرشيدي

 ٭حبي����ب مش����عان حبي����ب 
العتيبي

 ٭عبدالل������ه عوض س������اري 
املطيري

 ٭ميثم علي حسني صفر

وزارة المالية
 ٭مشاعل جنم علي السنافي

 ٭بدر ناصر سيف املشعل
 ٭فيصل محمد يعقوب احمد

 ٭حمد سليمان ياسني الزيدان

وزارة المواصالت
 ٭محم����د عبدالرحم����ن صالح 

الصليلي
 ٭صالح منشد حسن الهندال
 ٭شفاء جاسم محمد املرشد

 ٭اي����وب عب����داهلل رمض����ان 
العيدي

 ٭ش����يم��اء خال������د يعق��وب 
البعيجان

 ٭ه�ادي دمش�ق محمد العجمي
ش����امان  فري����ان   ٭ع����ادل 

الغضوري
 ٭سعد عجيل مجاد الضفيري

 ٭روزة ناصر علي العجمي
 ٭ابرار صالح زيد العبيد

 ٭فاطم����ة عب����داهلل خضي����ر 
االصفر

 ٭شيخة علي جريد املطيري
عبداللطي����ف   ٭عبدالعزي����ز 

عبدالعزيز الدويسان
 ٭فج����ر غ����ازي ضي����ف الل��ه 

العتيبي

وزارة النفط
 ٭منيرة عبداهلل جاسم الرمضان 

الهاجري
 ٭حمد احمد ابراهيم ارحمه
 ٭راشد خالد راشد الهارون
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