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راتب العريفان فيصل الغريب

»الديوان«: ترشيح 4077 مواطنًا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
فاطمة سعود ونس العازمي  ٭

فاطمة غنام جليدان احلسينى  ٭
ناصر ابراهيم غلوم عبداهلل  ٭

لطيفه عبيد ثامر العتيبي  ٭
اميان احمد سعيد نايف  ٭

اسيل يعقوب يوسف علي  ٭
مرمي احمد عباس دهراب  ٭

حصه عبداحملسن حسني محمد  ٭
اميان عبداللطيف حسني كاكولى  ٭

نورا سعود جاسم الرشيد  ٭
دالل حسن محمد الغريب  ٭

حصه محمد سليمان العجيرى  ٭
منار خلف سعيد اخللفان  ٭

فجر بدر علي باقر  ٭
سارة اسماعيل عباس الصراف  ٭

رقيه حيدر حسن احلمر  ٭
 ٭ شروق علي عبداهلل الكندرى
 ٭ مرمي خالد عبداهلل احلبينى
فاطمة جواد عبداهلل سراج  ٭

موضي غازي محمد العتيبي  ٭
لي���ال عبداحلميد محمد رس���ول   ٭

العوضي
كوثر عبدالرضا خليل بوحمد  ٭

شيخه حمد عبدالرحمن العجمي  ٭
وضحه عبداهلل سلطان الغامن  ٭
مى عبداحلميد راشد اجلليبى  ٭

وضحه مبارك عبداهلل الهاجري  ٭
عيده عبداهلل محمد السبيعي  ٭

عذراء عباس رجب شاه  ٭
بشاير درج سعد العازمي  ٭
سلوى عيد سالم العازمي  ٭
عنود يوسف محمد السند  ٭

وضحه جنيب صالح العلي  ٭
اسماء هاني سعود احلمدان  ٭

مرمي ناصر فهد املطيري  ٭
حصه فهيد محمد الهاجري  ٭

منار محمد احمد الشطي  ٭
منال عبداهلل حسني اجلعيديه  ٭

علياء فالح محمد جنف  ٭
فاطمة محمد خليفه الشريده  ٭

جمانه جاسم عبدالرزاق أحمد  ٭
شيماء حمزة اسماعيل دشتى  ٭
شيماء طارق سليمان الصهيل  ٭
فاطمة زهير عبداهلل العنجرى  ٭

ضحى عبدالعزيز صالح الدعيج  ٭
شموس جاسم محمد كرم  ٭

زينب خالد عبداحلميد حياتى  ٭
منيرة احمد علي احلداد  ٭

نورا مساعد سلطان سعيد  ٭
عائشة عدنان ابراهيم الربيعة  ٭

سارة محمد مندنى عيدان  ٭
عائشة ياسني عبداهلل السرحان  ٭

سارة احمد جفال الظفيري  ٭
امنه عبداهلل محمد صالح  ٭

شيخه عزيز عبدالرزاق الهاجري  ٭
ثريا حمد زبن املطيري  ٭

 ٭ حنان جمال احمد العنيزى
 ٭ ميعاد عواد عبطان راضى
سارة فالح جرثام الهاجري  ٭

سارة الفى مطلق العتيبي  ٭
راشد عبداهلل محمد احلالق  ٭

خلف عادل خلف العنزي  ٭
مها حجاج عالى العازمي  ٭

مرضيه عبدالهادي جاسم صفر  ٭
جمانه عصام بدر البصاره  ٭

مشاعل صالح غنام العنزي  ٭
عدنان هاشم علي عباس  ٭
ابرار خالد عبداهلل ذياب  ٭

يوسف جعفر عباس حسن  ٭
اسراء عبداهلل احمد املشخص  ٭

جنه سلمان سيد محمد القالف  ٭
عنود فالح عيد عسكر  ٭

جميله هادي مسفر البرازى  ٭
عيسى علي خالد الفيلكاوي  ٭

محمد فيصل احمد محمد  ٭
عمر جاسم عبداهلل الكندرى  ٭

س���يد محمد علي عبدالنبي سيد   ٭
حسن

بدر ناصر محمد املسعود  ٭
رمي حسني صيوان اخلالدى  ٭

مرزوقه معيض خليف العازمي  ٭
أحمد فيصل أحمد مبارك محمد  ٭

مرمي راضى سعد العازمي  ٭
ناديه صاحب علي الصالح  ٭
فاطمة خالد صقر املخاجنى  ٭

خلود محمد عبدالغفور الكندرى  ٭
محمد فيصل غلوم شاه  ٭

مرمي مبارك سالم احلمدان  ٭
هناء محمد فالح داهم  ٭

انفال عبدالهادي ابراهيم اجلدي  ٭
عب���داهلل  ش���مروخ  فاطم���ة   ٭

القحطانى
حوريه عبداهلل عامر املطيري  ٭
مشاعل محمد بطاح العازمي  ٭
مفلح هادي مفلح القحطانى  ٭

حنان يعقوب يوسف الياقوت  ٭
عبداهلل خضير سالم العازمي  ٭

فهد عايد مطر العنزي  ٭
االء طالل احمد دهراب  ٭

هنادى ناصر محمد بادى  ٭
عائشة علي عبداملجيد عبداهلل  ٭

نغم عوض سند املطيري  ٭
بتول محمد موسى الرمضان  ٭

بدور مناحى ذعار العبدلى  ٭
زهراء علي موسى االربش  ٭
عذيه جلوى فرج العنزي  ٭

سبيكه سعيد عبداهلل العوضي  ٭
ليلى مضحى مطر اخلشاب  ٭

موضى مسفر نصار العجمي  ٭
اميان عبدالرزاق خماط سالم  ٭

سوسن مختار حجى الصراف  ٭
دالل خليل محمود سليمان  ٭

زهره احمد محمد القالف  ٭
ياسمني محمد حسني راشد  ٭

جاس���م  عبدالس���تار  م���ى   ٭
العبدالسالم

هناء ثابت محمد البناي  ٭
سميره عبدالرحيم حسني امير  ٭

 ٭ دالل جاسم زاهى عبدالعزيز
ثناء معيوف عبداهلل الشمالى  ٭

ترفه سعد مسير العنزي  ٭
سعاد عبدالستار جابر  ٭

نيره عواض مرزوق امليمونى  ٭
هبه مبارك طلق عقاب  ٭

عبداهلل محمد شعبان زمان  ٭
جلني علي حسني الوزان  ٭

فيصل هشام رفاعى الرفاعى  ٭
عبدالرحمن عب���داهلل عبدالكرمي   ٭

الشايع
سلمان نبيل عيسى الصفار  ٭
سارة ناصر سعود الوقيان  ٭

فاي���ز رخي���ص جف���ال احلميدي   ٭
ظاهر

علي احمد علي الرشيد  ٭
محمد بدر احمد مال عبداهلل أحمد  ٭

محمد صالح عمران كنعان  ٭
عبدالرحمن فهد عجيل الظفيري  ٭

عب���داهلل  عبداللطي���ف  من���ال   ٭
االنصاري

يوسف عبدالرزاق اكبر حسن  ٭
عبداهلل فاروق خضير اجلامع  ٭

سميه عبدالهادي علي محمد  ٭
غدير فياض سيد فاخر سيد عيسى   ٭

فياض
محمد بدر علي البلوشى  ٭
حمد الفي مبارك الهديه  ٭
سناء سلمان جابر فهد  ٭

يوسف زهير علي النجار  ٭
محمد رضا طرقى احلربى  ٭

فاطمة خالد صغير العنزي  ٭
افن���ان عبدالوه���اب عبداملجي���د   ٭

عبدالوهاب
مرمي اسماعيل علي اسماعيل  ٭

احمد عدنان خضير التركمانى  ٭
علي خليل ابراهيم بوصلحه  ٭

عدنان خليل صفر عباس  ٭
نوف حمد عبداهلل احلوشان  ٭

محم���د  ع���ادل  عبدالعزي���ز   ٭
عبدالعزيز

عبدالرحم���ن محم���د م���ال اهلل   ٭
اجلزاف

فجر غامن جمعان البريعص  ٭
ناديه عباس محمد دشتى  ٭

شيخه فيصل سليمان املضاحكه  ٭
مشعل سعد محمد الدعاس  ٭
حمد خالد حبيب الصراف  ٭

شهد راشد عبدالعزيز السلطان  ٭
عبدالرحمن ماهر فهد الساير  ٭

فاطمة عادل عبدالعزيز العكارى  ٭
هيا وليد عبدالعزيز التميمي  ٭

ناديه فهد ناصر الشحومى  ٭
خالد مرمس ابطيحان العازمي  ٭

محمد متعب قبالن العجمي  ٭
فيصل يحيى مرزوق البرازى  ٭

جراح عبدالرحمن صالح اجليران  ٭

وزارة التربية
حصه علي حسني علي  ٭

جنان يوسف بدر املطوع  ٭
فاطمة عبدالرحمن يوسف طالب  ٭

مرمي محمد ابراهيم الغيث  ٭
سناء يعقوب عبداهلل اخلرقاوى  ٭

دالل خالد احمد الياسني  ٭
فيصل طارق علي الفوزان  ٭

دالل بداح خالد العذاب  ٭
منيرة مطلق يعقوب املطيري  ٭

نوره محمد طرمي السمحان  ٭
س���عود عبدالعزي���ز عبداللطيف   ٭

جوهر حياة
عبدالعزيز محمد جاسم التميمي  ٭

منيرة فؤاد عبدالوهاب الزنكى  ٭
انفال عبداحلميد عواد اخلالدى  ٭

ارم محمود يوسف علي  ٭
فاطمة جديان ثعيان الرشيدي  ٭

نوره محمد عبداهلل الشيتان  ٭
مرمي خليل ابراهيم حسني  ٭
منيرة عادل علي احلمدان  ٭

هناء مهيل سلطان العنزي  ٭
مرمي محمد عبدالوهاب احلنيان  ٭

معالى نافل عوض املطيري  ٭
حصه حمد عواض العازمي  ٭

هاجر عدنان عبداهلل الدوسري  ٭
اريج صالح خالد البخيت  ٭

شيخه حسني محمد املطيري  ٭

عبدالرحم���ن فه���د عبداحملس���ن   ٭
احلماد

يوسف جواد عبداهلل القطان  ٭
ناصر عبداهلل ابراهيم الرخيص  ٭

عبداهلل فهد عبداهلل اجلليل  ٭
عبدالرحمن زيدان خليف الذايدى  ٭

محمد مبارك محمد عدهان  ٭
محمد فؤاد عبداخلضر ابراهيم  ٭

وزارة العدل
هند فالح سعد العجمي  ٭

نوره علي عبداهلل الشهاب  ٭
ملياء مساعد علي العريفان  ٭

خلود عبدالهادي مقيم املقيم  ٭
عواطف حمود منوخ املطيري  ٭

هيا علي ابراهيم الناصر  ٭
موضى علي عيدان رحال  ٭

عفاف حواس خزعل الضويحي  ٭
انوار فاضل عبداهلل الفارسى  ٭

هناء ردام صحن العالطى  ٭
تركي محمد نومان احلسينى  ٭

فهد مهدي رجا الرشيدي  ٭
بشاير احمد منوخ الشمري  ٭
حنان ناصر سعد امليموني  ٭

ايوب يوسف صالح العنزي  ٭
منى بدر حمد الشيحه  ٭

عبداهلل منذر عبداهلل الغربللي  ٭
احمد احلميدى محمد املطيري  ٭

ضح���وى  جال���ى  عبداله���ادي   ٭
الظفيري

اجلازى محمد نعيس الشمري  ٭
عبدالوه���اب  عب���داهلل  احم���د   ٭

الرمضان
سعود نهار بجاد علوش  ٭
انهيه فالح جمعان سعد  ٭

وليد صاهود عايش العازمي  ٭
نوفه مريزيق شرى الرشيدي  ٭

هيه وسمى ثقل الدوسري  ٭
ظافر منير عوض العجمي  ٭
هند طارش خالد احلربى  ٭
منار محمد عبداهلل املانع  ٭

عثمان مشعل عثمان السعيد  ٭
مشعل محمد شايع احمد  ٭

صالح عبدالرزاق يعقوب البالول  ٭
عبداهلل عوض مفلح السعدى  ٭

محمد مرجع محمد العجمي  ٭
شيخه فراج كروز العجمي   ٭

مرمي مالح مجر الشمري  ٭
سهيله حسني علي جنتى  ٭

فاطمة خلف سلمان املطيري  ٭
سلمان خالد سرور السعد  ٭

بدر عبداللطيف احمد الفارسى  ٭
زينب جواد عيسى القالف  ٭

صالح فؤاد فهد القطان  ٭
نوره مرزوق عيد العازمي  ٭

احمد صالح عثمان اجلاسم  ٭
فجر شداد اكدمييس املطيري  ٭

نخيالن محمد نخيالن املطيري  ٭
خالد عبيد عبداهلل الرشيدي  ٭

ع���ذوب س���يد احمد س���يد علي   ٭
احلسينى

جواهر قصر عواد العازمي  ٭
دانه جاسم محمد الرشيد  ٭

عبداهلل محمد صالح الصالح  ٭
بدر عبدالرضا درويش صادق  ٭
فجر عبداهلل مساعد الضبيبي  ٭

هيا مزعل شفاقه العنزي  ٭
رمي هادي صالح الديحانى  ٭

عمر بدر جعفر احلمدان  ٭
يوسف حسن ناصر محمد علي  ٭

نوف عادل عبداهلل املانعى  ٭
حوراء عبدالعزيز احمد حسن  ٭

بشاير احمد نعمه العنزي  ٭
عائشة خالد سالم السبيعي  ٭

هبه محمد صالح سليطني  ٭
بدريه خالد عبداهلل اشكنانى  ٭

حمد عايد رويان الظفيري  ٭
فاطمة علي محمد العجيمان  ٭
مرمي جمال احمد الضليعى  ٭

غدير وليد خير اهلل بن عبداهلل  ٭
فجر عبدالرحيم محمد ساملني  ٭
احمد بدر عبدالرسول حسن  ٭
فاطمة خالد عبداهلل الديني  ٭
هدى عبداهلل فهد الصانع  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل السعيد  ٭
مناير يعقوب يوسف احملمود  ٭

طيبه عجيل صالح العجيل  ٭
ابرار سعد راضى املطيري  ٭

خالد وليد محمد حسني  ٭
سليمان عادل محمد الفودري  ٭
هدايه صنات سفر السميرى  ٭
احمد عايد رويان الظفيري  ٭
فاطمة علي احمد البلوشى  ٭

امنه عمر علي بو حمد  ٭
مسعود حمدان محمد العجمي  ٭

اسراء محمد حسن يوسف  ٭
فجر حسن شداد شنات  ٭
احمد عيد احمد الشراح  ٭

عبدالرحم���ن س���الم عبدالرحمن   ٭
السالم

سارة عادل سالم اسماعيل  ٭
يوسف علي يوسف الهولى  ٭

امينه بدر محمد عبداهلل  ٭
طالل غازى عبيد السمار  ٭
شيخه احمد شايع املاجد  ٭
حسني علي حميد البالم  ٭

سارة صالح راشد الغيث  ٭
دانه عبداهلل فوزان الفوزان  ٭

عنان خالد علي احملبوب  ٭
شوق بدر نعيم العجمي  ٭
امار وليد حسن اخللفان  ٭

عبدالغف���ور  عب���داهلل  ش���وق   ٭
العبدالغفور

مها مناحى بحير العنزي  ٭
شيخه زايد محمد العازمي  ٭

منيرة فيصل عبدالعزيز الصباح  ٭
جراح عبداهلل راشد االصابعه  ٭

انوار صالح احمد باقر  ٭

محمد عبداللطيف محمد املسباح  ٭
مساعد عايد حمد الشمري  ٭

راشد سعيد عواد الرشيدي  ٭
جراح حمزة عباس العباسي  ٭

غنيمه وليد علي املرزوقي  ٭
حمد خالد حجى املزين  ٭

عبدالعزيز ظاهر محمد الكومي  ٭
احمد عادل فهد الرقم  ٭

 ٭ جنيبه انور شعيب العبدالسالم
مهدي عبداهلل محمد حسني  ٭

بدر نهار ليل املطيري  ٭
عبدالعزيز سعود دخيل اجلبلى  ٭

 ٭ مشعل حسيب علي العلي
عبدالرحمن فايز جمعان العتيبي  ٭

عبداهلل سعود جاسم النجم  ٭
اسماء جمال محمد االبراهيم  ٭

حمد نايف رباح الرشيدي  ٭
سعد حمود مرزوق هداب  ٭

فه���د اش���الش حف���ر أبوش���يبه   ٭
املطيري

فواز محمد منصور الهاجري  ٭
رقيه محمد عبدالرحمن خوجه  ٭

فالح هدل محيسن العنزي  ٭
خديجة عبدالرزاق عبدالكرمي سيد   ٭

علي خلف
مرمي حسني احمد طالب  ٭

 ٭ ليلى جاسم عبداللطيف الشبيب
غاده عزالدين مصطفى  ٭
جنان علي عبداهلل علي  ٭

خالد جاسم محمد سبتى  ٭
شريفه مال اهلل أحمد بن سالمه  ٭
شيخه احمد عبدالعزيز العجيل  ٭

ناصر محمد حمد السريع  ٭
سارة محمد غلوم محمد  ٭

منيرة خالد يعقوب اخللفان  ٭
شيماء علي احمد العيد  ٭

مرمي فيصل محمود الكندرى  ٭
سلطان معيض فراج العتيبي  ٭

مرمي دعيج خليفه العجيل  ٭
تهاني جليميد صالح العتيبي  ٭

خالد عادل محمد الصبيح  ٭
سارة عبداهلل محمد العتيبي  ٭

نوره صالح ابراهيم الدويسان  ٭
بشاير صالح خليف العنزي  ٭

حسني محمد علي رمضان  ٭
فطومه عبداهلل عيسى البالول  ٭

احمد كمال سيد خلف البهبهاني  ٭
مرمي عدنان خليل احلمر  ٭

فهد حامد عبداهلل املطيري  ٭
جاسم محمد عباس عيدان  ٭

عبداللطي���ف خال���د عبداللطيف   ٭
بورسلى

سارة سعود حمود السبيعي  ٭
محمد خالد احمد عبداهلل  ٭

داود سليمان خالد العجيل  ٭
احمد عبدالسالم حسن الرفاعي  ٭
دالل يعقوب يوسف اليوسفى  ٭

هاني ابراهيم حسني عاشور  ٭
خالد بويش فرحان السعيدى  ٭
عبداهلل نواف سوعان العنزي  ٭

سعود عبدالعزيز محمد الفريح  ٭
عادل معتق جمعان صايل  ٭

رمي خالد سعيد العلي  ٭
حامد صالح زيد اخلبيزى  ٭
نوره خميس محمد حسني  ٭
اوراد ثابت محمد منصور  ٭

طالل نورى عبداهلل االشوك  ٭
اميان زكريا مهدي املوسوى  ٭

فاطمة عايد عبداهلل الشمري  ٭
نزال محمد نزال سهو  ٭

عبدالرحمن بدر صالح احلوال  ٭
عبداهلل حسن علي تقي  ٭

احمد حسن علي تقي  ٭
محم���د عب���داهلل عبدالرحم���ن   ٭

اخلليفه
عبداهلل يوسف عبداهلل هجرس  ٭

حسن حسني نور البلوشي  ٭
محمد مبارك سالم املسند  ٭
احمد محمد عباس احلداد  ٭

يوسف محمد يوسف كلندر  ٭
مني���رة عبدالوه���اب عبدالعزيز   ٭

البدر
هدى عبداحلسني علي شهاب  ٭
وفاء عبدالرحمن جوهر سالم  ٭

مناير بدر محمود محمد  ٭
حصه دعيج خليفه العربيد  ٭

احمد حميد سيد شبر املوسوى  ٭
اسماء احلمدى جاسم فياض  ٭

مشاعل رجعان مفلح العازمي  ٭
زهيه هادي جبران القحطانى  ٭
عبير عبداهلل فاضل الكندري  ٭

أمل ثويني سعيد العنزي  ٭
امانى خلف مخلد املطيري  ٭
عمار محمود محمد عابدين  ٭
فهد تيسير زيد الصرعاوى  ٭

يعقوب يوسف محمد الصراف  ٭
عبداهلل مجيد محمد دشتى  ٭

منذر عبدالكرمي عباس حيدر  ٭
فواز معيشل ناصر اخلالدى  ٭
حسن حمزة عبداهلل اخلباز  ٭

سعد فهد فالح السالم  ٭
عبدالعزي���ز عب���داهلل عبدالعزيز   ٭

ناصر

األمانة العامة لألوقاف
ياس���ني  عبداخلال���ق  ن���وره   ٭

االنصاري
شهد صالح احمد الفهد  ٭

دالل عادل محمد الرشيدان  ٭
سارة فاضل عيسى الزقاح  ٭

عل���ي عبداالمي���ر محم���د عل���ي   ٭
الصايغ

عبدالرحمن عب���داهلل عبدالوهاب   ٭
العميرى

عيسى حسن علي الكندرى  ٭
مها احمد محمد السهو  ٭

امانى عبدالرزاق عواد اجلدعان  ٭
يوسف ذياب محمد حجى  ٭

صالح حسن احمد البصيري  ٭
عبداهلل امني عبداهلل اجلفن  ٭

العنود محمد سلطان الزعبى  ٭
ع���ادل عبدالباس���ط عبداجلليل   ٭

محمد
دانه عباس حمزة تقي  ٭

فاطمة محمد ابراهيم احلمد  ٭
عبدالعزي����ز  س����عود  ط����ارق   ٭

الربيعان
مبارك بدر مبارك الزوير  ٭

محمد احمد سليمان السعد  ٭
ناصر محمد ناصر البغلي  ٭

دانه وليد بندر عبداهلل  ٭
ناصر محمد دعيس العتيبي  ٭
فاطمة خالد سعود السلطان  ٭
فاطمة خالد عيسى العيسى  ٭

اميان عباس عبدالرسول عباس  ٭
طالل غصاب سعد املطيري  ٭

حمزة عبدالهادي حمزة السلمان  ٭
شيماء بدر عبداحملسن عبدالرضا  ٭

عصام حزام عيد الفويه  ٭
افراح غريب مطلق العازمي  ٭

محمد ممدوح شفاقه العنزي  ٭
محمد علي حسني مال اهلل  ٭

محمود منص���ور محمود جوهر   ٭
حيات

عبداهلل عبدالكرمي باقر العوضي  ٭
حمد سعد علي املعيوف  ٭
ناصر عادل احمد املنديل  ٭
عادل محمد غلوم حسني  ٭

ابراهي���م عبدالرحم���ن  لول���وه   ٭
السيف

اميان عيسى احمد ابراهيم  ٭
ابرار جاسم محمد بن علي  ٭

محمد حسني سلمان االنصاري  ٭
الطاف محمد اكبر تقي  ٭

فجر خالد ضويحي الرسيس  ٭
عبداللطي���ف احم���د عبداللطيف   ٭

العتيقى
قوت ايهاب عبداهلل الغامن  ٭

حصه ابراهيم احمد الصالح  ٭
محمد احمد عبدالرضا بوعباس  ٭

محمد مسفر حسني العجمي  ٭
دعيج صالح عبدالعزيز الباوي  ٭

عمر صالح محمد الياقوت  ٭
جاسم محمد محمود اسيري  ٭

مرمي عماد محمد علي  ٭
اسماء محمد احمد عبدالقادر  ٭

مرمي خالد محمد الرمثان  ٭
عبداهلل علي محمد العجمي  ٭

غيداء حسن علي العلي  ٭
مناير ناصر عبداحلى البناي  ٭

يعقوب فيصل غلوم شاه  ٭
نواف بدر عبدالقادر شاداد  ٭

عبداهلل يوسف عبداهلل العمران  ٭
صالح ناصر محمد العجمي  ٭

شافعى محمد عبداهلل العوضي  ٭
شيخه احمد سلمان ابراهيم  ٭

مشاري مالك ذياب عوض العلي  ٭
امل عبدالعزيز محمد احلبيب  ٭

ماجد عواد خميس الغريب  ٭
محمد معدي هجاج العازمي  ٭

سارة انور عبدالعزيز الدوب  ٭
علي عبدالرحيم حبيب عريان  ٭
صنيتان لفا صنيتان املطيري  ٭

محمد وليد علي الربيعة  ٭
احمد علي حسني اجلدي  ٭

عبدالعزيز احمد منيب الشلبى  ٭
علي حسني جاسم الرامزي  ٭

عبدالعزيز محمد عبداهلل البسام  ٭
جاسم محمد عبدالرحيم علي  ٭

ناصر مصطف���ى عبدالنبي محمد   ٭
علي

احمد حسني علي الفقعان  ٭
حسن حسني احمد القالف  ٭

حبيب صادق جعفر حبيب  ٭
ش���مران  محم���د  عل���ي  ف���واز   ٭

الضفيري
صقر عبدالعزيز صقر الصقر  ٭

فهد محمد فهد العتيبي  ٭
احمد سرهيد ماجد املطيري  ٭
امال محمد عوض الديحانى  ٭
منصور بدر ناصر الشمري  ٭

نوره مشعان حبيب العتيبي  ٭
سارة حسني شمروخ املطيري  ٭

مطلق عمر مطلق عمر  ٭
زين���ب س���يد محمد س���يد علي   ٭

القالف
مطر فهد مطر الشمري  ٭

جناه علي محمد منصور  ٭
ناصر عدهان محمد الرشيدي  ٭
محمد جمال حسني البلوشى  ٭

محمد احمد نزال العنزي  ٭
دالل دخني عبداهلل العدواني  ٭
جناه منصور جاسم الفريح  ٭

بدر ناصر محمد الشراح  ٭
فى سليمان داود اخلريف  ٭
عمر جاسم محمد اجليران  ٭

ياسني زيدان ياسني الزيدان  ٭
مزنه شايع ابراهيم الشايع  ٭

بدريه فيصل سعيد العدواني  ٭
حمد مرزوق معتاد املطيري  ٭
مرمي محمد ابراهيم الشطي  ٭

ناصر فهد حمود احلربى  ٭
وليد يعقوب جاسم اسماعيل  ٭
عثمان محمد جديع الضفيرى  ٭

مرمي محمد عبداهلل جمال  ٭
عهود أحمد حسن يوسف  ٭

منال حمدى مضحى كميخ  ٭
عثم���ان  محم���د  عبدالعزي���ز   ٭

القحطانى
سامى يوسف شريده املزيد  ٭

فيصل طارق احمد االحمد  ٭
فهد مسلم فالح مسلم  ٭

انور طعمه نورى جوهر  ٭
سعد نبيل فرج صالح  ٭

خالد محارب سارى الرشيدي  ٭
فهد محمد حجاب املطيري  ٭

وزارة المالية
عاليه انور ناصر البشر  ٭

فاطم���ة عبدالوه���اب عبداللطيف   ٭
الرويح

مرمي بدر حمد العصيمي  ٭
فضه ابجاد محمد البطي  ٭
حياة حمد بداح الهاجري  ٭
ماجد فالح فالح العنزي  ٭
ناصر بدر عايد املطيري  ٭

م���رمي صادق يلي أحم���د ابراهيم   ٭
بهبهاني

محمد حيدر غلوم خاجة  ٭
منال بدر عايض العتيبي  ٭

محمد يوسف عبداهلل النجار  ٭
دالل مساعد احمد احلشاش  ٭

زينب رضا محمد معرفي  ٭
منى مهدي حسني اجلدي  ٭

هان���ي محم���د عل���ي عبدالنب���ي   ٭
شمساه

فجر منصور صالح املجيبل  ٭
حنان غامن عبداللطيف الشطي  ٭

علي يوسف علي بندر  ٭
وليد عبداهلل سعد الهدب  ٭

دانه علي عبداهلل املرجتى  ٭
علي ماجد علي املبارك  ٭

عبداهلل سعد عبداهلل اسماعيل  ٭
مشاري خالد فهد البديوي  ٭

فاطمة حسن صالح الصابري  ٭
دالل مجيد علي البغلي  ٭

عبدالعزيز محمد طه ابراهيم  ٭
ناصر محمد ناصر اخلميس  ٭
فواز صالح يوسف الغربللي  ٭

صالح مهدي غلوم الصفار  ٭
محمد باقر عبداهلل ابراهيم عبداهلل   ٭

حسني
سعود خلف تركي الدوسري  ٭

مشعل محمود غضبان رزوقي  ٭
اميان عادل ياقوت الدحملى  ٭
الطاف عبداهلل حمد الراشد  ٭

جراح وليد ابراهيم اجلويهل  ٭
خالد جمال عبدالكرمي الربيع  ٭

جراح عبدالعزيز عبداهلل العقاب  ٭
عبداهلل ابراهيم محمد الربيعة  ٭

محم���د عبداحلمي���د عبدالك���رمي   ٭
الصفار

عبدالزه���راء عباس حس���ني بن   ٭
نخي

وزارة الدفاع
فواز عبداهلل مهدي العنزي  ٭
لطيفه صقر شافي اخلشاب  ٭
منيرة عبدالعزيز راشد املال  ٭

محمد جاسم سعدون اليعقوب  ٭
خالد خلف ضاحي العنزي  ٭

جمانه عبداللطيف عباس حسني  ٭
سعاد عبدالعزيز حسني احلمد  ٭
دالل سعود عبدالعزيز العنزي  ٭

خديجة حسني علي ابراهيم  ٭
عبدالعزي���ز  س���عود  عائش���ة   ٭

الضبيبي
غدير احمد حسني شرف  ٭

فاطمة حسني حسن القضيب  ٭
انوار عادل عبدالعزيز الشطي  ٭

احمد بدر علي الوزان  ٭
طالل تركي عشوان العنزي  ٭

عبدالعزي���ز اس���ماعيل محمد بو   ٭
شهري

يوسف سيف خنيفر الرشيدي  ٭
فهد عدنان حاكم محمد  ٭

خالد عبدالغنى صالح العبوه  ٭
ليلى مبارك محمد الشمري  ٭

عائشة فهد عبدالرحمن حسن  ٭
هدى حمود زايد الهاجري  ٭

محمد مصطفي مهيوب سباتي  ٭
يوسف جاسم محمد يوسف  ٭
سعود فيحان عياد العتيبي  ٭

شيماء عصام احمد البصيري  ٭
وداد احمد العاسمي  ٭

عامر عوض عامر احملزوم  ٭
نوال ناصر هزاع العتيبي  ٭

مشاعل مشرف نهار املطيري  ٭
نوال جاسم سليمان عجران  ٭
سميه عواد هالل السليمانى  ٭
سعيد فالح سعيد السبيعي  ٭

عامر مناع عيد الظفيري  ٭
ابراهيم كاظم محمد ماحسني  ٭

اسامه عبداحلميد محمد الرومي  ٭
مختار خضير عباس يتيم  ٭
محمد مشل حمد الظفيري  ٭
حنان علي محسن عتيج  ٭

حنان عبداهلل محمد السبيعي  ٭
سلطان سعد عثمان املطيري  ٭

هاله جبر مصطفى احمد  ٭
موسى عبيد سعد الرشيدي  ٭

عبدالهادي مبارك مطلق العازمي  ٭
نواف سعد محمد الدعاس  ٭

مشاعل ناصر معدي العتيبي  ٭
فهده حسني الفي العنزي  ٭

عبداهلل مالك ساير شخير  ٭
مشاري مطلق ثنيان الوهيده  ٭

ابتسام صالح صنيتان احلربي  ٭
سالم حمود حسني العنزي  ٭
محمود بدر محمود احلسن  ٭

حمد محمد حمد العجمي  ٭
ذياب مبارك محمد الهاجري  ٭
جاسم جميل محمد الفودري  ٭

سعود محمد عبداهلل الهاجري  ٭
سعدان عايش سعد العازمي  ٭

احمد جعفر ياسني بوحمد  ٭
مشاري عيد فالح العازمي  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الشويع  ٭
علوش محمد علوش العازمي  ٭

محمد شبيب سعد العازمي  ٭
تهاني عايض عبداهلل املطيري  ٭

بيبي عيد خالد بن زايد  ٭
جاسم علي عباس الطيب  ٭

مشعل حمد دوحان العوشز  ٭

دعاهم لمراجعة جهة العمل مباشرة اعتبارًا من الثالثاء المقبل

مريم بندق
أعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية فيصل 
الغريب أسماء 4077 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة 
من املرش�حني للعمل في اجله�ات احلكومية من 
املتقدمني لدى الديوان والراغبني في العمل بوزارات 
وهيئات ومؤسس�ات الدولة من املسجلني بقوائم 
التوظي�ف لدى الدي�وان خالل فت�رات التوظيف 

السابقة.
وأوضح ان ديوان اخلدمة املدنية مستمر في تلقي 
االحتياجات الوظيفي�ة من قبل اجلهات احلكومية 
بهدف إصدار دفعات جديدة من املرشحني ويأتي 

ذلك في إطار التنسيق والتعاون املستمر بني ديوان 
اخلدمة املدنية وجميع اجلهات احلكومية والسيما في 
تزويد الديوان باالحتياجات الوظيفية من التخصصات 
التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحا 
ان دفعة اليوم من املرش�حني ج�اءت من مختلف 

التخصصات ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة.
وطالب الغريب املرشحني في الدفعة املنشورة 
اسماؤهم اليوم مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها 
مباشرة دون احلاجة ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية 
وذلك اعتبارا م�ن الثالثاء املقبل مصطحبني معهم 
املس�تندات التالية: اصول وصور البطاقة املدنية، 

الشهادة الدراسية، شهادة امليالد، اجلنسية إضافة 
الى 4 صور شخصية مقاس 4 × 6.

ومن جانبه، أش�ار مدي�ر إدارة االختي�ار راتب 
العريفان إلى أنه في إطار حرص الديوان على رعاية 
ذوي احلاالت اخلاصة )ذوي االحتياجات اخلاصة، ابناء 
وزوجات األسرى واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء(، 
املرشحني للعمل لدى اجلهات احلكومية ولديهم 
استفسارات بشأن الترش�يح أو استكمال إجراءات 
تعيينهم، فإنه يسر إدارة االختيار استقبالهم او الرد 

على استفساراتهم.
وفيما يلي األسماء:
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فاطمة محمد هويدى املطيري  ٭
لولوه فاضل غلوم سلطان  ٭

منار حسني علي القيس  ٭
فاطمة محمد عبداهلل الشامرى  ٭

منار جمال عبدالرحمن املسيليم  ٭
دانه فالح راشد البربر  ٭

عاليه شويرب خميس العجمي  ٭
ابرار عيسى اسماعيل الهولى  ٭

جمانه فاضل عبدالنبي الصفار  ٭
هاجر ابداح شافي العجمي  ٭

ياسمني محمد مصطفى عبداهلل  ٭
فجر مطلق هادي سفران  ٭
مرمي عصام محمد حجى  ٭

فوزيه مطلق فراج الشمري  ٭
فاطمة احمد شهاب احلسن  ٭

شهد رياض مبارك بورسلى  ٭
اسراء حسني علي ميرزا  ٭

نوف عايض خالد القصاص  ٭
زهراء عدنان عبداهلل الشواف  ٭
البندري محمد حمد العجمي  ٭

سارة محمد احمد القطان  ٭
فاطمة فاضل غلوم غلوم شاه  ٭

شيخه فاضل عبدالرحمن الكندرى  ٭
بشاير حسن ابراهيم الفيلكاوى  ٭

مها عبداهلل عيسى اجلساس  ٭
لطيفه مشاري خليفه الشايجى  ٭

عائشة ابراهيم خالد االحمد  ٭
حوراء محمد علي علي  ٭

زينب عبدالرضا محمد جمشير  ٭
زينب محمد رضا ابراهيم  ٭

هديل يوسف جاسم العثمان  ٭
بدور خالد ضيدان السبيعي  ٭

الدانه محمد عبدالرحمن اجلمعه  ٭
حصه عثمان يوسف االنصاري  ٭

سارة جمال خالد املفرج  ٭
بدور ابراهيم عبداهلل القبندى  ٭

هيا فالح محمد الرقيب  ٭
صفاء محمد احمد املهنا  ٭

منى صالح صاير الشمري  ٭
طيبه خليفه محمد الصانع  ٭
وسميه مفرح سالم فرحان  ٭

نوال رحيم يوسف املكى  ٭
خالد عبداهلل حسن الفارس  ٭

مشعل شريده راشد الشريده  ٭
موضى احمد عامر العامر  ٭

ناصر محمد صالح الصراف  ٭
كوثر عبدالعزيز احمد بن نعمه  ٭

دالل محمد عبداهلل العمهوج  ٭
فجر علي محمد النمران  ٭

منى مبارك فالح العازمي  ٭
فاطمة صحاف علي محمد  ٭

عمر محمد مبارك الدوسري  ٭
عنود جاسم محمد اخلنفر  ٭
نرجس ناصر طاهر واوان  ٭
عبير عيد حمود العتيبي  ٭

سارة عادل عبداحلميد النجار  ٭
اقبال نصيف حريب  ٭

عمره مضحى رمضان جازع  ٭
صالح انغيمش حمد الشمري  ٭
علي مرتضى منصور عباس  ٭

سحيم علي حمد املرى  ٭
حصه فهد مشرع الرشيدي  ٭

رمي خالد فالح العازمي  ٭
منال عذبى خلف العازمي  ٭
دنيا علي حسن الفرحان  ٭

معالى عبداهلل مطلق املطيري  ٭
انتصار مرزوق عبداهلل عبداهلل  ٭

مراحب سعد فالح العازمي  ٭
شذى عثمان خليل اخلليل  ٭

دالل غصن متروك العتيبي  ٭
نوره علي عبدالعزيز العسكر  ٭

عبير رجعان سالم العازمي  ٭
ابرار رضى سيد حسني السيد ابراهيم  ٭

ضاحي محمد عبدالرزاق الضويحي  ٭
عبداهلل محمد علي بوربيع  ٭

فاطمة صقر معتق العياد  ٭
االء جمال حجى موسى  ٭

محمد فالح نعير الهاجري  ٭
ندى عبدالعزيز عبدالرحمن املنصور  ٭

علي عبداهلل محمد بولند  ٭
محمد عيد محمد العازمي  ٭

يعقوب يوسف حجى اجلزاف  ٭
الطاف محمود عبطان الشمري  ٭

انفال محمود علي اخلباز  ٭
سارة عبدالكرمي احمد علي  ٭
سارة ناصر حجى العيدي  ٭

عبداهلل حمزة عباس حسني  ٭
عبداهلل حامد حبيب اخلالدى  ٭
سلطان فالح مبارك العجمي  ٭

يوسف طارق يوسف الشمروخ  ٭
يوسف عقاب سعود املطيري  ٭
منال حسنني سليمان حسنني  ٭
تهاني مسفر سالم الدوسري  ٭

نوف نايف عيد خلف  ٭
اجلازى مرزوق فهد املجاوب  ٭

منى عايد حماد العازمي  ٭
دليل مناور عالى العازمي  ٭

ساميه حمود مشعان الرشيدي  ٭
غامن عبدالرحمن حسن محمود  ٭

مرمي محمد علي شنان  ٭
انوار طالب هادي العنزي  ٭

عبيد سعد عوض الرشيدي  ٭
انعام شافي شوميى السبيعي  ٭

سارة صعفك علي احلربى  ٭
افراح فهد حسني احلربى  ٭

فهيمه صقر معتق املطيري  ٭
عبير محسن جميعان احلربى  ٭
غاليه مرضى معيض العازمي  ٭

فاطمة حميد عبداهلل عبدالكرمي  ٭
حنان عايد سعيد مخلف  ٭
مرمي محمد هادي بلوكى  ٭

اسراء صقر فهد النصافى  ٭
ليلى ردام جابر شالقه  ٭

انوار مزيد صامل اخلالدى  ٭
ميمونه محمد ناصر اخللب  ٭

سعد زيد رفاعى العازمي  ٭
اميره محمد غوطان العنزي  ٭

ابراهيم محمد احمد االنصاري  ٭
عمشه مناحى خالد الهاجري  ٭

حسني ناصر حسني سبتى  ٭
فايزه رفاع نغيمش العنزي  ٭

عواطف محمد عايض الرشيدي  ٭
طالل حمود محمد العازمي  ٭
سارة محمد ظاهر العازمي  ٭

نضال يوسف احمد سلطان  ٭
ناديه سعود زيد العازمي  ٭

معالى محمد عايد سالم  ٭
منيرة فالح مطلق العازمي  ٭

ناديه مطر بالل املسند  ٭
سلوى نصار فجرى العازمي  ٭

سارة منصور صنت الرشيدي  ٭
ليلى عيد حالوب اخلالدى  ٭

فاطمة صبحى احمد الكندرى  ٭
زهراء حيدر احمد غلوم  ٭

الطاف يوسف محمد الرشدان  ٭
مشاعل سعود حمود الدويله  ٭

دعاء عبداحلميد مرتضى عبداهلل  ٭
مرمي غامن نهار احلسينى  ٭

هيا وليد خالد اخلرجى  ٭
انوار حمد خلف الشمري  ٭
رمي خالد مبارك الدويله  ٭

فاطمة خالد صالح احلشاش  ٭
نوف مبارك سالم الرشيدي  ٭
 ٭ شمه صالح مفلح الرشيدي
نوره محمد حمزة الكندرى  ٭
فاطمة فالح سعد النمشان  ٭

فوز سعود عبداهلل العنزي  ٭
عاليه فهد علي الشطي  ٭

حصه وليد مبارك املونس  ٭
عيده مطير مجبل الرشيدي  ٭
خلود دابس غالب العازمي  ٭
دالل مصطفى نصار عثمان  ٭

فضيله محمد مسلم الوهيده  ٭
امانى خليفه جاسم املسكتى  ٭

عائشة عبدالرزاق يعقوب البالول  ٭
امالك صالح عبداهلل املرجتى  ٭

عبدالعزيز محمد احمد الكندرى  ٭
غدير طعمه شاهر الشمري  ٭

وسميه عبداهلل محمد العتيبي  ٭
فارس حسني سرحان العنزي  ٭

مها فيصل مشعل العنزي  ٭
مها صالح ابراهيم املريخى  ٭

شيخه طالب محمد العجمي  ٭
عبداهلل ابراهيم صالح املزيد  ٭

اسماء بدر عفاس العتيبي  ٭
زينب محمد حمود الشمري  ٭

بشاير مطلق بخيتان احلبينى  ٭
غدير معجب عقيل الدوسري  ٭

دالل ناصر رغيان العازمي  ٭
سعاد محمد عبيد شريف  ٭

فيصل حمود صالح مهاوش  ٭
حصه عواد سعد القضاع املطيري  ٭

مرمي محمد صقر احلريجى  ٭
تهاني صياح ضيف اهلل الرشيدي  ٭

منى رحيل فالح الرشيدي  ٭
امانى بصير حمود شبيرم  ٭
غدير محمد رفاعى العازمي  ٭
فاتن ناصر معلث الرشيدي  ٭
هالله عفاس سطام الشمري  ٭
 ٭ افراح حسني حبيب احلداد
نوف راشد راجح الهاجري  ٭

غاليه سعد عوض الرشيدي  ٭
فهد محسن فهد العجمي  ٭

اميره عايض نافع العازمي  ٭
احالم خالد محمد العازمي  ٭

منيرة مبارك شبيب العجمي  ٭
حال عيد عياد املطيري  ٭

فاطمة راشد مرزوق املطيري  ٭
فاطمة عدنان عبداهلل الدريعى  ٭
سلمى مبارك جمعان الرشيدي  ٭

اسماء حميد مسعد العنزي  ٭
 ٭ زهراء محمد عبدالرسول موسوى

عاليه صالح غلوم درويش  ٭
لولوه فهد يعقوب املكيمى  ٭

رميه مبارك شعيل الهاجري   ٭
شيخه سعد عبداهلل هليل  ٭

استقالل فالح عبداهلل الديحانى  ٭
فايزه محمد سراج العجمي  ٭

غاليه عبداهلل عبدالرحمن شامان  ٭
انوار محمد ضيف الهاجري  ٭

ساميه بستان خليف العنزي  ٭
خلود فالح تركي الهاجري  ٭

عليا محسن عتيق الشمري  ٭
سارة مناحى مبارك احلجيالن  ٭

فاطمة أحمد محمد مراد  ٭
فيصل عطا عياد الشمري  ٭

فاطمة دحيالن رجيبان احلربى  ٭
امنه ناصر خليفه اجلاسم  ٭
بشاير ساير خلف العازمي  ٭

مشاعل صالح فريح العنزي  ٭
محمد يعقوب اكبر السنافى  ٭
نوره عويض مطلق البقمى  ٭
دانه شريان سعد السبيعي  ٭
فاطمة زمان عبداهلل امليرزا  ٭

نعيمه توفيق محمد العبادى  ٭
محمد سالم حميد عبدعلي  ٭
اميمه ابراهيم عالم ابو زيد  ٭

مها حميدى عطا اهلل املطيري  ٭
زينب محمد سالم سالم  ٭

فايز فرحان عوض العنزي  ٭
لولوه خالد عبداملجيد برغش ادريس  ٭

شيماء شافي دخيل العنزي  ٭
نوف مرزوق عايد العازمي  ٭

دانه عادل جاسم الصقر الزايد  ٭
وفاء محسن حسن املسرى  ٭

فاطمة صادق حسني العبدالرزاق  ٭
دالل عبدالعزيز سعد السلطان  ٭

سارة جاسم محمد الركاده  ٭
نوف عبدالعزيز فراج احملينى العنزي  ٭

دانه محمود عبدالرضا خشاوى  ٭
عاليه سعد محمد القحيصان  ٭
نورا يوسف محمد الكندرى  ٭

مها سعد حمود املشحنى  ٭
حنان محسن حمدان احلسيني  ٭

انفال سالم مرزوق اجلالوى  ٭
بشاير محمد حمود املطيري  ٭

مثايل ثامر عبداهلل الديحانى  ٭
الهام درويش محمد ياسني  ٭

زينب مختار محمود عبداهلل  ٭
دالل محمد مبارك اجلسار الرشيدي  ٭

منيرة احلميدى مجعد املطيري  ٭
عنود فيصل هالل العنزي  ٭

شعاع محمد عبداهلل العجمي  ٭
منى علي محمد ثامر الراجحي  ٭

رجاء محمد سمير العازمي  ٭
نوره فاضل عايد الشمري  ٭
انوار حماد مناحى العنزي  ٭

رمي خالد صايل احلزمي  ٭
امانى مناى غزاى املطيري  ٭

خديجة عبداحملسن خلف السبعان  ٭
سارة بداح حزام الهاجري  ٭

وضحه عبداهلل ناصر الهاجري  ٭
اسماء سالمه موسى الرشيدي  ٭

فاطمة خلف عبداهلل البناي  ٭
زهراء احمد غلوم الدشتى  ٭

مرمي حسني احمد بوسكندر  ٭
حمي���ده محمد عل���ي بن عب���داهلل بن   ٭

حسني
معالى سعود حمود السبيعي  ٭
تهاني مرزوق سعد الرشيدي  ٭

دالل منر ناصر الرقيب  ٭
سارة محمد راشد العجمي  ٭

جميله محمد فالح العدواني  ٭
استقالل هادي سعد العنترى  ٭

العصف���ور  مش���اعل راج���ح س���عود   ٭
الهاجري

وضحه راشد محمد الهاجري  ٭
فاطمة عيد جمعان الرشيدي  ٭
وضحى بندر سعد العجمي  ٭
وصايف فهد سالمه الزعبى  ٭

امنه ضياء علي اخلرس  ٭
هبه صالح عبداهلل اخلطاف  ٭

العنود مطلق صحن العازمي  ٭
عبير عماد احمد املطوع  ٭

ابرار خالد حمود الفضلى  ٭
زينب عبداهلل علي الصفار  ٭

جمانه احمد محمود اسد  ٭
مرمي عادل حسني علي  ٭

نورا خالد علي احملمد علي  ٭
افراح عبداهلل مبارك اخلشاب  ٭

زهراء محمد علي القطان  ٭
امنه ابراهيم محمد عبدالرحمن  ٭

نوره حسني درباس الزعابى  ٭
زين���ب عبداللطي���ف عيس���ى حس���ني   ٭

الصراف
امنه قاسم حسن القالف  ٭

امينه عبداهلل ابراهيم احلماد  ٭
أبرار قمر سلمان الشمري  ٭
حمد احمد مندنى عيدان  ٭

نوح ظافر محمد العصيمي  ٭
حسن فالح حسن السبيعي  ٭

ابراهيم عبدالعزيز سعد شنيبر  ٭
حمد عبدالعزيز سليمان السنني  ٭

ابراهيم نافع رجا الرشيدي  ٭
محمد غنام مذكر العتيبي  ٭
محمد عادل محمد محسن  ٭
سالم جاسم جعفر جاسم  ٭

يوسف صالح مبارك العازمي  ٭
عبدالوهاب صادق عبدالوهاب القطان  ٭

عبداهلل مبارك هالل الشمري  ٭
اميان عيد سمرى عبداهلل  ٭
فهد طالب جاسم العنزي  ٭

يعقوب علي عبداهلل الكندري  ٭
صالح جبر بندر اجلمهور املطيري  ٭

بشاير عبداهلل عبيد الرشيدي  ٭
فاطمة عبدالعزيز محمد الرويشد  ٭

هدى عبداهلل محمد الفضلى  ٭
بدريه عوض مهدي العجمي  ٭

زهره سعيد يوسف غلوم  ٭
تهاني غنيم مناور العتيبي  ٭
بدريه عايض محمد احلربى  ٭

عبير فالح كميخ الهاجري  ٭
اميان عادل يوسف احمد  ٭

سارة عويض ابراهيم البطحانى  ٭
اميان محمد عبداهلل الوزان  ٭

زينب فيصل عبداحلميد الرامزي  ٭
انوار عبداهلل عيسى القصار  ٭

بشاير عوض خلف السعيدى  ٭
البندرى حنس شباب الديحانى  ٭

رمي عبداهلل مبارك الدوسري  ٭
رمي مبارك حمود العجمي  ٭

دانه سعود عبدالعزيز بوراشد  ٭
زينب عبداحملسن حيدر يتيم  ٭

وعد خالد حمود العميره  ٭
نوف مبارك هاضل اجلالوى  ٭
سارة محمد سعود النمشان  ٭

لطيفه فهد مساعد البغيلي الرشيدي  ٭
غزواء موسى سعد العتيبي  ٭
موضى فراج كروز العجمي  ٭

صيته محمد فهد العجمي  ٭
نوره صالل محمد احلربى  ٭

مها فهد فالح العازمي  ٭
شهد فرج حمد العدهان  ٭
نور مكى يوسف محمد  ٭

لطيفه خالد خليفه العازمي  ٭
منيفه خلف عجيرم العازمي  ٭
هناء عبداهلل مبارك البيدان  ٭
بشاير فارس عايد العنزي  ٭

االء عبدالرحيم احمد شمس الدين  ٭
خلود خالد مفلح العازمي  ٭

الشيماء عبداهلل تركي عبداهلل  ٭
وفاء سعيد خليل الزين  ٭

هيفاء باسم محمد الدليجان  ٭
مرمي خليل ابراهيم محمد  ٭

سارة عدنان فهد املهنا  ٭
فاطمة عيد عوض الرشيدي  ٭
خزنه محمد سيف الهاجري  ٭

نوف سالم ناصر العازمي  ٭
فاطمة يعقوب يوسف السمحان  ٭

عائشة سعد شنوف العازمي  ٭
هديل مبارك سعود العازمي  ٭
انوار غالب عايض املطيري  ٭

منيرة فهد فايز كريديس  ٭
فاطمة عبدالكرمي عباس حسني  ٭

امنه عبدالرزاق حسني علي  ٭
افراح محمد ضيرمان العجمي  ٭

سارة مبارك فالح العازمي  ٭
مها فهد صايل عبيد  ٭

طيبه هاني منصور املزيدى  ٭
منال داثان قبالن العازمي  ٭

تهاني حمد عبداهلل العازمي  ٭
صيته منصور محسن العجمي  ٭

سارة محمد شبيب الزعبى  ٭
انوار عفات عزيز العنزي  ٭

سلوى غنام حمد الصويلح  ٭
عهود مبارك عبداهلل العازمي  ٭

دالل خالد مكراد املكراد  ٭
شيخه صغير ابداح العجمي  ٭
حنان رشيدان سعد املطيري  ٭

سميه عباس حسني سبتى  ٭
امنه مهدي براك العميره  ٭
سارة سعد عبداهلل امليع  ٭

خلود مبارك عايض العازمي  ٭
ابتهاج ماهر كشاش لوكى  ٭
مها درويش سعد العازمي  ٭
اسماء سعود عيد العازمي  ٭
منيرة شداد سعد العازمي  ٭

افراح علي محسن عتيج  ٭
دانه فهيد غمالس اخلرينج  ٭

اجلوهره محسن محمد العجمي  ٭
سهام غالب ابشيت الرحيلى  ٭

منيرة مزيد سند املطيري  ٭
مها فهد عبداهلل العجمي  ٭
مرمي راتب هادي العنزي  ٭

فوزيه فيصل منيف العتيبي  ٭
رقيه صالح ابراهيم الطراروه  ٭
غاليه مبارك مصبح . العازمي  ٭

سلمى عبداهلل عوض احمد  ٭
عذارى عيد غازى الرشيدي  ٭

عائشة مبارك محسن العتيبي  ٭
زينب عبداملجيد محمد فريدون رستم  ٭

عذارى منيف محمد الصميم  ٭
بشاير محمد قاطع العنزي  ٭

مرمي حسني عبدالرسول الباذر  ٭
خديجة حسني جابر امير  ٭
مها رفاعى محمد العجمي  ٭
نفله هندى خالد الهاجري  ٭

رفعه فالح فهد الهاجري  ٭
ليلى عباس حسني بوعباس  ٭

مها رشيد مطلق الغواص  ٭
مراحب محمد مطلب العازمي  ٭
عايشه مشل حمد الضفيرى  ٭

رمي حمدان نزال املعصب  ٭
شيخه راشد فهد املرى  ٭

احالم فالح شحاذ عنزه  ٭
يوسف فيحان فايح املطيري  ٭
شريفه طارق يوسف العمر  ٭

منى صالح عبدالعزيز الباوى  ٭
ماجد محمد مبارك السبيعي  ٭

اميان سالم ناصر احليص  ٭
جاسم محمد علي الضاعن  ٭
زينب حمزة غلوم حسني  ٭

ابتسام محمد عبدالهادي املطيري  ٭
يوسف علي غلوم رئيس  ٭

حنان محمد عبداهلل احمد  ٭
وضحه محسن دعيس العتيبي  ٭

كوثر يوسف عبداهلل علي  ٭
عيد حمد فالح العجمي  ٭

شيماء خالد صالح البصيري  ٭
سعد فاهد ناصر القحطاني  ٭

صقر عادل حامد الصقر  ٭
حنان مطلق حماد العازمي  ٭

حسني علي سعد العنزي  ٭
اروى صالح حسن العجمي  ٭
اميان حسني عبيد السعيد  ٭

مها عيد محمد العنزي  ٭
مرمي عبداهلل معتوق املعتوق  ٭

مرمي فؤاد حيدر الوزان  ٭
سعد عبداهلل محمد جرمن  ٭

عبداهلل مسفر فرحان الشمري  ٭
وضحه بداح ناصر بداح  ٭

علي جاسم محمد اخلميس  ٭
زينب محمد حسني دشتى  ٭

مرمي محمد فيصل البلوشى  ٭
ناصر بدر عايض صقر  ٭

فجر فوزى حمد النجدي  ٭
حمود ذريان فارس العنزي  ٭
اريج محمد احمد الشايجى  ٭

احمد محمد عبدالرحمن محمد  ٭
جنوى مختار عبداهلل أحمد  ٭

مرمي سلمان احمد الزاير  ٭
مرمي ناظم محمد املسباح  ٭

فيصل نايف شحاذه املطيري  ٭
بدريه فهد جاسم املسبحى  ٭

علي رضا نائل العبداهلل  ٭
عيد فارس عيد الظفيري  ٭

فى شالش جعفر العجمي  ٭
محمد سالم خلف ظاهر  ٭

محمد رومي يوسف مزعل  ٭
سبيكه عبدالعزيز محمد املسباح  ٭

دالل احمد عبداحملسن احلقان  ٭
عجيبه جمال محمد عبدالرزاق  ٭
عبداهلل مساعد علي الشايجى  ٭

شيخه علي صفر علي غلوم  ٭
غدير احمد غلوم عبدامللك  ٭
منيرة سالم عبداهلل سعد  ٭
غاليه فالح دخيل العازمي  ٭

س���لطان محمد سلطان حميدي سلطان   ٭
املطيري

سهام عماش فرحان شاعف  ٭
ضيف اهلل متعب خشمان احلربى  ٭

حمود عيسى حمود العيسى  ٭
فهد عقال شارع الظفيري  ٭

يوسف صالح يوسف الرشيد  ٭
غاليه رحيم نوار العتيبي  ٭
فاطمة عيد مبارك العراده  ٭

اسماء خلف مسلم احلربى  ٭
فاطمة عبداحملسن عبدالعزيز شهاب  ٭

محمد مناور صاطى العارضي املطيري  ٭
صنهات حميدى صنهات املطيري  ٭

اميان جدوع مبارك الويحج  ٭
انور ناجى حميد علي  ٭

 ٭ موضي عبداهلل سعود الفضلي
عبدالعزيز مرزوق مبارك الرشيدي  ٭

موضى جاسم شاهني اخلمسان  ٭
فيصل محمد ناصر العازمي  ٭
محمد سعد جريوى احليان  ٭
خلود محمد ابداح الهاجري  ٭

عبدالرحمن حمد جابر ناصر  ٭
ثامر سعود عبداهلل السبيعي  ٭
فاطمة محمد جاسم الشمالى  ٭

معالى خالد سعد املطيري  ٭
 ٭ بدور ناصر صابري مقدم

نوير الغيصم بنيه مرزوق  ٭
بدور منصور رغيان العازمي  ٭

نوره فهد مفلح الرشيدي  ٭
بيبي حامد محمد علي  ٭

حنان محمد انغيمش الشمري  ٭
امينه علي احمد الصديقى  ٭

حنني علي غلوم حسني  ٭
االء سمير حبيب االبراهيم  ٭

عائشة حورى مطرف العنزي  ٭
حصه نبيل شعيب املزيد  ٭

جمانه شعبان حسني احمد  ٭
العنود جاسم مبارك املونس  ٭

نوف علي حجى اجلزاف  ٭
انوار مفلح عبداهلل الراجحى  ٭

نوف نبيل صالح الطواش  ٭
طفله عايد نيف العنزي  ٭

خديجة هادي ابراهيم املرزوق  ٭
اسماء احمد حسن القالف  ٭

ابرار احمد عبداهلل الدوسري  ٭
منيرة وليد سليمان احلشاش  ٭

سارة بدر ابراهيم جوهر  ٭
دالل عبداهلل غلوم محمد  ٭
زينب وليد يحيى جاسم  ٭

بشاير مشرع مبارك الوسمى  ٭
فاطمة حجاب سابح الفليج  ٭

فاطمة عيسى عبداهلل املويزرى  ٭
عنود رحيل مزيد الشمري  ٭

امل شويت هدروس السعيدى  ٭
مهره خالد محمد العجمي  ٭

هيا فهيد سعد السبوق العجمي  ٭
ياسمني رفاعى نايف زيد  ٭
وضحه عيد رجا الفراع  ٭

افراح برشوم منديل املطيري  ٭
حنان مرزوق سعد الرشيدي  ٭
اسراء سمير ضيدان الشمري  ٭

دالل جاسم حمد العوفان  ٭
عقيله كاظم محمد احلسينى  ٭
سارة مطر معجب السبيعي  ٭

امل سعود فهد املاجدي  ٭
خزنه حمد محمد املطيري  ٭

لولوه مصطفى سيد علي سيد أحمد  ٭
وضحه ناصر خالد العجمي  ٭

ناصر محمد عبدالعزيز الفرج  ٭
سارة عبداحملسن حمد الصقر  ٭

امثال عبداهلل حمود الفجى  ٭
سارة نايف سالم ابا القلوب  ٭
وديان راشد سعد احلضيرى  ٭

عائشة شريده صالح العدواني  ٭
منار سعد مروح الشمري  ٭

هيا خالد مثال سعيد  ٭
زينب جاسم زاهى عبدالعزيز  ٭
نوره برجس ناصر الشمري  ٭

بدور بدر محمد العازمي  ٭
فاطمة سويد سعود العجمي  ٭

بدر ناصر عوض نظر  ٭
مى محارب عواد العازمي  ٭

فجر محمد سعد القحطانى  ٭
سندس عبداحلميد اكبر حسن  ٭

زمزم حميد مسعد العنزي  ٭
منيرة مرشد جدوع النمالن  ٭

وسميه زايد عبداهلل الهاجري  ٭
اميان صالح حسني املكيمى  ٭

نوره حسني علي ابراهيم االبراهيم  ٭
حسني علي خليل الفردان  ٭

هبه ناصر عبدالكرمي اليعيش  ٭
شوق عماد ناصر الشايع  ٭

سعاد حامد عبداهلل الصالح  ٭
خزنه جبر مبارك النصافى  ٭

نور محمد بريك العتيبي  ٭

نوره حمد خلف الشمري  ٭
منال حمود محمد الهاجري  ٭
عبير حمود مبارك اخلتالن  ٭
مرمي عباس عبداهلل ثوينى  ٭

مها فهيد سعد املطيري  ٭
يوسف ماهر حسن بهبهاني  ٭

دانه ناصر عبداهلل املنير  ٭
فاطمة زيد الهاب املطيري  ٭

نبيهه توفيق محمد العبادى  ٭
بشاير خلف هويدى العصيمي  ٭

خوله خالد علي الكندرى  ٭
بشاير علي بعيجان السبيعي  ٭

مرمي سعد دخني املطيري  ٭
حنان راشد عوض الشنفا  ٭

جواهر مبرك سعود العازمي  ٭
دانه مسعود مشعل العنزي  ٭
حصه مبارك عوض العازمي  ٭

فاطمة عبداهلل طه العلي  ٭
نوره جابر سالم الهاجري  ٭
احالم محمد مذكر املطيري  ٭

منار ناصر عبداهلل العمران  ٭
عبير سعود دهام السعيدى  ٭
عائشة حمود شرار املطيري  ٭
نوره مشعان علي العجمي  ٭

عاليه عتيق عويض املطيري  ٭
تهاني صقر سالم السعيدى  ٭
معالى مبارك عيد العجمي  ٭
مرمي محمد فايز املطيري  ٭

االء جوهر عبدالكرمي الشطي  ٭
فاطمة خلف تنوش العنزي  ٭

بدور فالح سعد العازمي  ٭
منال عوض طاحوس العتيبي  ٭

عهود متعب سعد العازمي  ٭
غنيمه محمد عبداملانع العجمي  ٭

انوار محمد حسن احلربى  ٭
ياسمني عبداهلل سعد العجمي  ٭

اميان احمد سعد عامر  ٭
غدير فالح ناصر العازمي  ٭

هدى غالي هالل العنزي  ٭
انفال ناصر شحيتان العازمي  ٭
الطاف عوده عبداهلل الشمري  ٭

مشاعل محمد فهد العجمي  ٭
نوره جار اهلل بصيص العجمي  ٭

اشواق جابر عيد عقاب  ٭
سناء تنى فالح الدوسري  ٭

رشا غازى عطا اهلل الشمري  ٭
مرمي عبدالعزيز احمد محمد  ٭

حصه ناصر جعيثن العتيبي  ٭
معالى صالح غنام العنزي  ٭

اجلازى شارع ناصر العجمي  ٭
شعيع عويد غامن الظفيري  ٭

صيته محمد حطاب العجمي  ٭
نوير مطر رحيم املطيري  ٭

عشيويه عيد حنيان الرشيدي  ٭
رمي عبداحملسن جابر العدواني  ٭
انوار ضيف اهلل مفيز العتيبي  ٭

اميان سعد سعيد عبداهلل  ٭
خزنه سعد فالح الرشيدي  ٭

فوزه ونيس حمدان الشمري  ٭
انوار حمود مناور احلبينى  ٭

نورا راشد سعود الفزير  ٭
معالى الفى عبداهلل العازمي  ٭
مرمي عايض مبارك العازمي  ٭

هند علي تركي اخلالدي  ٭
دالل علي منجل اخلالدى  ٭

نوره محمد شبيب العجمي  ٭
مرمي جواد محمود كمال  ٭
رمي مجبل فهد الغريب  ٭

شيخه غنام مطلق املطيري  ٭
نوره عبدالعزيز حقان العجمي  ٭

زينب جاسم محمد بهمن  ٭
دارين خالد مناحى املطيري  ٭
لطيفه محسن محمد احبيط  ٭

مرمي علي عيد املطيري  ٭
فاطمة حسن ابراهيم الكندرى  ٭
نوره منصور كليفيخ حنيف  ٭

هال مبارك ناصر املجروب  ٭
مشاعل محمد غريب العنزي  ٭

شيخه عايض مبارك العبيدان  ٭
بثينه خضر خلف العنزي  ٭
عيسى جاسم ذياب احمد  ٭

حمد علي حسني اشكناني  ٭
بدريه جابر سليمان احلسني  ٭

غدناء محمد عبدالرضا زراعى  ٭
احمد عبداهلل حيدر بن نخى  ٭

مرمي بدر مجبل الغضورى  ٭
مى علي شيحان السعيدى  ٭
سماح خالد حمد العدواني  ٭

سميره حسني محمد الصراف  ٭
شريفه عبداهلل حسن املال  ٭

ندى علي الصباغ  ٭
اسراء فرج عبداهلل فرج  ٭

سعد رشيد مرزوق الرشدان  ٭
نواف خالد هويدى العصيمي  ٭

مشاري وليد سليمان احلشاش  ٭
خالد محمد منصور السبيعي  ٭
عبدالعزيز علي يوسف علي  ٭

بدر هاشم اسماعيل الشرهان  ٭
طالل مطلق محمد العتيبي  ٭

حيدر عبدالهادي جاسم حسني  ٭
مروه فهد عبداهلل الكندرى  ٭
شمعه زيد فالح الرشيدي  ٭

عبدالعزيز مشاري علي الهولى  ٭
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل اجلمعان  ٭

حمد سلمان سعد احلقان  ٭
حنان محمد مناور الزهام  ٭

نايف مرزوق سمران العتيبي  ٭
هله جاسم بادى الشمري  ٭

محمد عبداهلل عبداللطيف الشطي  ٭
نورا سالم سعد العويشير  ٭

فجر مشعان جدعان املطيري  ٭
اسراء محسن عبداهلل القالف  ٭

عمر عادل فالح الفضلى  ٭
دالل طالب عبدالكرمي الششترى  ٭

مرمي فالح مبارك امللعبى  ٭
نوره صالح خليل الصايغ  ٭

شعاع نصار عبداهلل العجمي  ٭
فاطمة فيصل عيسى العثمان  ٭

حوراء جعفر عبدالرحمن اكبر  ٭
جمانه ابراهيم جاسم العلي  ٭

مرمي عارف قاسم ابل  ٭
امانى هايف حسن العتيبي  ٭

عائشة فهد فهيد العجمي  ٭
ابتسام قناص حمد العدواني  ٭

مرمي عبدالكرمي علي عبدالكرمي  ٭
عائشة سعود عبداهلل العجمي  ٭

ريهام محمد عوض العنزي  ٭
بدور جمال ناصر الصراف  ٭

 ٭ نورا عبداهلل سعد العجمي
هاشم عدنان احمد جاسم  ٭
مها نواف سيف العجمي  ٭

فاطمة مساعد محمد املبارك  ٭
اسماء محمد خليفه حسني  ٭
اسراء نزار عبداهلل صالح  ٭
هاشم حيدر محمد حاجيه  ٭

ابرار حسن علي قبازرد  ٭
أبرار خالد علي حسن  ٭

ابتسام عادل صاحى الهندال  ٭

اسماء عبدالعزيز سعود العميرى  ٭
طيبه ابراهيم خالد جنم  ٭

ليلى طالب محمد آل رشيد  ٭
بدور ناصر فهد البسام  ٭

عائشة بدر حمود الردعان  ٭
دالل عبداهلل حسني سهالن  ٭
طالل محمد صالح الرشيد  ٭

هيا فهد محمد الصميط  ٭
انفال احمد حيدر الزنكوى  ٭

هاجر محمود عبداهلل جمال  ٭
سارة ملفى مفرهد العازمي  ٭
بريق حمد صقر آل بن علي  ٭
لطيفه مبارك احمد النويبت  ٭
سارة عبداهلل مبارك املزعل  ٭

امل زيد مبارك العلي  ٭
زينه شعالن سالم املسلم  ٭

دينا طارق محمد الرخيص  ٭
مرمي عبدالكرمي عباس البكر  ٭

رمي مساعد احمد املنيس  ٭
عائشة سالم تركي املجاوب  ٭

مرمي وليد عبدالوهاب احلداد  ٭
فاطمة مطلق محمد العتيبي  ٭

مرمي ناصر محمد النصر اهلل  ٭
شهد عبداهلل احمد عبداهلل  ٭

انفال عبداهلل سليمان الدوسري  ٭
منيرة عبدالرحمن عبدالكرمي العيدان  ٭

سعاد محمد معدي العتيبي  ٭
مشعل صنت هليل احلربي  ٭

محمد يوسف حبيب القالف  ٭
جمانه زايد سعد الديثان  ٭

صفاء عبداهلل احمد الذياب  ٭
منار عبدالرحيم جمال جمال  ٭

غزيل راشد سعد العازمي  ٭
قاسم محمد عبداللطيف املرهون  ٭

دالل عيد محمد الهرشانى  ٭
انوار جابر مهلهل العصيمي  ٭

ابراهيم يوسف عبدالرحمن املذن  ٭
دالل سلطان يوسف العنزي  ٭

تهاني عيد عبيد املطيري  ٭
محسن جاسم بدر القالف  ٭
سارة شقير جابر العجمي  ٭

لطيفه خالد نعمه البدر  ٭
منيرة محمد مطلق اخلالدى  ٭

ناصر قاسم محمد علي  ٭
ملى جميل يوسف النصر اهلل  ٭

غاده حسني احمد البناء  ٭
هيفاء بدر زامل الزامل  ٭

شيخه عبداللطيف محمد البنوان  ٭
عائشة صقر عيسى املناعى  ٭
مبارك حمد مبارك العازمي  ٭

سارة عبدالوهاب عبدالعزيز الصالح  ٭
شيخه محمد سعيد احملمد  ٭

سارة حسن عبداهلل الصايغ  ٭
رمي علي محمد القبندي  ٭

اميان سالم علي زويد  ٭
فاطمة وليد عبدالوهاب البابطني  ٭

هيا فيصل بدر الصباح  ٭
دانه خالد فهد البالول  ٭

مشاري عوده عوض شاهني  ٭
مرمي حمود خيران احلربى  ٭

شيخه علي ابراهيم اجلناحى  ٭
حنان محمد منصور الهران  ٭

اسماء طارق عيسي مال اهلل  ٭
فاطمة جمعه عبداحملسن بوحمد  ٭
حمد عبدالعزيز سليمان احللبى  ٭

جاسم يعقوب حسني الكندري  ٭
االء احمد محمد العيسى  ٭

عبدالعزيز محمد احمد السنان  ٭
دالل يوسف حمد الرشود  ٭

محمد حمادى مشرف العنزي  ٭
سلمى حسني عبداهلل الرومي  ٭

عمر حمد عبدالرحمن التركيت  ٭
ماجده جابر عجيمى العتيبي  ٭

عهود سالم محمد العجمي  ٭
دالل احمد سعد احلشان  ٭

اميان رجاء مسلم العازمي  ٭
امل هالل خشان العنزي  ٭

حنان عبداهلل مروى الهديه  ٭
موضى مطلق متعب املطيري  ٭

اقبال عوض مطلق العازمي  ٭
محمد الياس حاجي سبزالي  ٭

فاطمة سليمان علي احمد  ٭
امينه وجيه حمود القالف  ٭

امانى حمدان سعيد العتيبي  ٭
نوال كايد علي شهاب  ٭

عبدالرحمن نورى محمد البزاز  ٭
هناء عبداهلل خضر العدواني  ٭
فاطمة عباس حسن شمساه  ٭

دالل سميحان خويلد العنزي  ٭
امل سعود سعد الهاجري  ٭

فاطمة سعود شنوف العازمي  ٭
انفال نافل ابراهيم العراده  ٭

امانى خالد عايض راشد  ٭
هدى فهد اديغم حنيان  ٭

فجر صالح حمود الغوينم  ٭
منال علي عوض شاهني  ٭

انوار الفى دحيالن احلربى  ٭
العلي العبداهلل  ضحى صالح ثوين���ي   ٭

ثويني
رمي مطلق محمد العتيبي  ٭

زهراء عبداملجيد محمد بولند  ٭
مرمي الفى سيف العازمي  ٭

امثال مرزوق محمد الدلوم  ٭
مرمي رجا جابر الشمري  ٭
اسيل حمود سعد امليع  ٭

فاطمة خالد مجبل املطيري  ٭
اسماء مجبل بليل العتيبي  ٭

ابتسام مطلق حمران العازمي  ٭
نوره عايض حمد الهاجري  ٭
هدى محمد عبيد املطيري  ٭
فاطمة محمد طالب جمال  ٭

نوره رجعان عايض اجلويسرى  ٭
وضحه محمد قبالن العريف  ٭

اميان تركي محمد املجليه  ٭
دانه خليفه سلمان الغوينم  ٭

هند سعد سعود احمليلبى  ٭
عايشه مطلق سمره املطيري  ٭
مرمي محمد حمود الديحانى  ٭

غاليه فهد عبداهلل ابومتر  ٭
نوره يوسف ابراهيم اخلميس  ٭

اشواق ذاير شويط املطيري  ٭
مى مجدل شبيب السهلى  ٭

بدريه وسمى عيد العازمي  ٭
فاطمة محمد مفرح الرشيدي  ٭

مى عوض خالد العازمي  ٭
عنود حمد صنيتان املطيري  ٭
انوار فيصل سعود العنزي  ٭

بدور محمد رافد حزمي  ٭
اميان خالد عيد املطيري  ٭

فاطمة حامد مبارك العازمي  ٭
منيرة سعد عبداهلل هدبه  ٭

فاطمة حمود مطلق العازمي  ٭
اسماء راشد علي العازمي  ٭
امثال غصاب منيف منيف  ٭
ناديه فالح فقعان العازمي  ٭
انفال عوض سالم العازمي  ٭

مها سعد حسني امليلس  ٭
مها مرمس بطيحان العازمي  ٭

بدريه عامر حماد العازمي  ٭
معالى سالم راشد العازمي  ٭

انفال احمد مبارك امليع  ٭
حنان شلوان سعود العجمي  ٭

مضاوى محمد فهد بالود  ٭
نورا صالح عوده العنزي  ٭
مها ناهض ناصر العجمي  ٭
رمي مخيلف عيد الظفيري  ٭

دالل راشد سالم شرار  ٭
ابرار ناصر سليمان الرشيدي  ٭
اميان عبدالكرمي قاسم جعفر  ٭

هنادى خليفه فهيد ابا القلوب  ٭
نوف عجران محمد الزعبى  ٭

نوره فهيد محسن البصيري  ٭
اجلازى وبران علي سيحان  ٭

هبه عبدالرحمن حيدر اسماعيل  ٭
سارة غالى عايض العازمي  ٭
آالء بدر حسني علي حسني  ٭

نور حسني عباس قاسم  ٭
عاليه عبداهلل محمد اخلالدى  ٭

شهد علي جاسم املطاوعه  ٭
اشواق رمثان محده املطيرات  ٭

وصايف منديل سلطان عرمان  ٭
رمي سعد محمد الزعبى  ٭

اميان غامن طريخم الصليلي  ٭
ابرار عبدالرحيم حبيب عريان  ٭

زينب محمد حبيب قمبر  ٭
احالم مجحم متعب الرشيدي  ٭

مليحه فالح رغيان العازمي  ٭
دالل عطيه داود الفضلى  ٭
مها علي مبارك املعصب  ٭

اميان مخلف زيد الشمري  ٭
حوراء يوسف عباس دشتى  ٭
امنه محمد عبداهلل الرشيدي  ٭

مرمي محمد عبداهلل علي  ٭
بدر حامد عبداهلل املطيري  ٭
صفيه علي عبدالصمد مال  ٭

وسميه حزام عبداهلل السبيعي  ٭
ليالى سعود سعد الهاجري  ٭
رمي راشد رجعان العازمي  ٭
حصه ناصر فهد الهاجري  ٭
فاطمة محمد جاسم الفالح  ٭
انوار سالم رشيد الركدان  ٭

فاطمة عباس خسرو خسرو  ٭
ابرار عيد طريخم شريده  ٭
امل محمد عبداهلل تركي  ٭

روان عبداللطيف احمد االحمد  ٭
مرمي عادل عبدالكرمي فتح اهلل علي  ٭

فاطمة مجيد وايل ابو جباره  ٭
عبداهلل عامر عبداهلل صالح  ٭
اسماء عباس خليف العنزي  ٭

عائشة خالد فالح املطيري  ٭
دانه فراج عبداهلل املطيرات  ٭
جناه حسني عباس عبداهلل  ٭

سارة فهد عبدالعزيز ابا خليل  ٭
ابرار سعد نعمه العنزي  ٭

بشاير محمد ناصر املطيري  ٭
طيبه عفيف علي احلقان  ٭
سارة سعيد علي اجلعفر  ٭

مها محمد مبارك محمد  ٭
دالل محمد مبارك محمد  ٭

رمي عبداهلل فرحان العنزي  ٭
كوثر دعيج خلف الرامزي  ٭

سارة احمد عبداحلميد الصفار  ٭
شيماء فهد محمد بوخرما  ٭

ليالى فهيد عايش املطيري  ٭
منى يوسف علي يوسف  ٭

مرمي مبارك محمد شويرد  ٭
حصه عبداهلل ثامر العتيبي  ٭
احمد عواد فرحان الشمري  ٭
أسماء عقاب مالك الصباح  ٭

امثال سعود شريان الشمري  ٭
سارة مهدي زعال العازمي  ٭
امينه احمد محمد العوضي  ٭

سعاد سعد مبارك الرميضى  ٭
مها بجاد حميد العجمي  ٭
محمد احمد خليفه بهمن  ٭

احالم ناصر عثمان رجب  ٭
انوار وليد يوسف الراشد  ٭

انوار محمد صالح العازمي  ٭
عائشة مبارك فالح املطيري  ٭

نور بدر رمضان الهندال  ٭
بتول بدر خلف دهش  ٭

احمد فيصل يعقوب احملميد  ٭
ضحى داود رجب البدر  ٭

حنان حامد ماجد العنزي  ٭
بيبي علي حمزة العوض  ٭

ملكه عاصى نايف الشمري  ٭
حصه طارق احمد االيوب  ٭

دالل حسني فارس الدبوس  ٭
شهد فهد فالح الهيفى  ٭

ندى حسن يوسف محمد  ٭
دالل وليد راشد بورباع  ٭

عبداهلل فوزى احمد الذويخ  ٭
شيماء محمد قدورى الالمى  ٭

هبه ناصر سالم املويزرى الرشيدي  ٭
خلود صغير راشد العجمي  ٭

انوار عبداهلل محمد الزيد  ٭
احمد طارق عبداهلل الصراف  ٭
محمد عبدالعلي غلوم حسني  ٭
مرمي مبارك عبداهلل املطيري  ٭

بشاير فوزى ابراهيم الدويسان  ٭
فاطمة نصر عبداهلل املسباح  ٭
بشرى عياده سراح الصليلى  ٭
اسماء سيف مبارك العازمي  ٭

البغيل���ي  مغيض���ه محم���د ع���وض   ٭
الرشيدي

 ٭ عواطف حمود معجب الرشيدي
العبداللطيف  نوره رياض عبدالرحمن   ٭

الدعي
فاطمة عبداهلل عايض العازمي  ٭
اجلوهره سعود بداح العجمي  ٭

رشا صالح عبيد الهاجري  ٭
موضى ايوب عبداهلل فتح اهلل  ٭

أنوار عبدالعزيز محمد خلف املطيري  ٭
فاطمة علي صادق محمد  ٭
لطيفه فالح فهد البيدان  ٭
مرمي علي محمد القنور  ٭

فاطمة فهد محمد أبو قذيله العازمي  ٭
اميان سعد عبدالهادي العميره  ٭

عائشة حمود ذايب املطيري  ٭
خلود غربى خالد العنزي  ٭

نور منصور عبداهلل عطا اهلل  ٭
بتله زيد صالح الشواف  ٭

شيماء راشد جريوى احليان  ٭
افنان زبن سعود ابو ظهير  ٭

ضحى احمد عبداهلل االنصاري  ٭
اجلازى زارف عياد الرشيدي  ٭

معالى محمد مضحى الرشيدي  ٭
سلمى جمعان سعد العازمي  ٭

فرح محمد صنيهيت املطيري  ٭
منال شافي عبداهلل الشمري  ٭

هيفه ناصر ثامر املطيري  ٭
اميان مجبل مفلح العازمي  ٭

العنود عبداحملسن حثالن العجمي  ٭
بتله عبدالرحمن سعد الطويل  ٭

هاجر نايف حمد املطيري  ٭
نوره فالح حسني العجمي  ٭
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اريج محمود عايض سلطان  ٭
تهاني جبير حاظر السعيدى  ٭

هبه خالد داود عبداهلل  ٭
عايشه سعود عواد العنزي  ٭
فاطمة مبارك خالد الصواق  ٭

شريفه سويد مسلم الرشيدي  ٭
منيفه محمد عيد الشمري  ٭

سلمى عبدالكرمي جبر النومس  ٭
العنود فهاد سعود املطيري  ٭

دالل عبدالعزيز عبداهلل الرشيد  ٭
منى سلطان محمد شالش  ٭
عذارى عجب ناصر عجب  ٭

عائشة عشيبان عيد العازمي  ٭
هبه راكان سعد املطيري  ٭

م���رمي عبداجللي���ل عبدال���رزاق   ٭
العوضي

سارة فهيد عبداهلل العازمي  ٭
بشاير بكاي صغير املطيري  ٭

نايف عبدالهادي محمد القحطانى  ٭
سارة حمد ناصر الهاجري  ٭

بشائر عبداهلل محمد العنزي  ٭
وضحه خالد محمد العجمي  ٭

يوسف محمد عبدالهادي احملميد  ٭
مرمي صحن سعد الرشيدي  ٭

شروق عبداهلل ظاهر احلسينى  ٭
مرمي جاسم محمد الكندري  ٭

حنان حواس رمضان الشمري  ٭
حصه مرسل فالح العجمي  ٭

زيد عبداهلل زيد العليان  ٭
مرمي محمد احمد بوصلحه  ٭

اجلازى مشعل شريده الشريده  ٭
فهد صغير دحيم الهرشانى  ٭

مطره غالب عبدالهادي الفضلى  ٭
امل دخيل مضحى العنزي  ٭

نوره ردينى بداح رومي  ٭
رمي مسعد دريع الهرشانى  ٭
عبير فارس اسمر الفضلى  ٭

هنادى مسيرح منوخ اخلالدى  ٭
يوسف احلميدى شامي الرشيدي  ٭

ديانا امني محمد الصالح  ٭
بدر رزقان فريح الرشيدي  ٭

مرمي شليويح عبداهلل مشوط  ٭
سارة عامر غامن العميرى  ٭

بدريه خالد عبداللطيف السيف  ٭
سجى سعد سالم املذن  ٭

فجر اسماعيل هاشم الكندرى  ٭
فاطمة عادل جاسم عواد  ٭

فاطمة محمد هادي بلوكى  ٭
منى عبدالرحمن صالح الضبيب  ٭

 ٭ انوار علي حسن حسن
فاطمة علي احمد دشتى  ٭
بدر محمد علي احلالق  ٭

وزارة األشغال العامة
عثمان محمد علي الفيلكاوى  ٭

سعد حمود سعد العازمي  ٭
سندس علي خالد السدانى  ٭

رقيه رضا علي النقي  ٭
جراح فواز محمد العنزي  ٭

خليفه خلف هذال العازمي  ٭
مطلق سعد مطلق العازمي  ٭
محمد مزيد ناصر العازمي  ٭
خليل علي مشرى املرشود  ٭

حنان علي عبداللطيف العصفور  ٭
حمود عيد عايض العتيبي  ٭

ابراهيم عوض عواض املطيري  ٭
مشعل حامد سعد املطيري  ٭

عبداهلل مطلق فهيد العازمي  ٭
 ٭ عبداهلل يوسف حاجي كراشي

قب���الن  مجب���ل  عبدالرحم���ن   ٭
الرشيدي

عبدالرحم���ن س���لوم س���ليمان   ٭
العنزي

احمد امني موسى النجار  ٭
طيبه علي ابراهيم املرشود  ٭

عبدالعزيز براك حسن الرشيدي  ٭
خالد حزام ابجاد املطيري  ٭

جمانه عبدالعزيز قاسم حسن  ٭
فيصل عبداهلل سعود املعصب  ٭

 ٭ فهد مرزوق عيد العازمي
محمد ذياب خلف الفضلى  ٭
زهيه سعد بداح العازمي  ٭

امار حبيب محمد احلبيب  ٭
سارة سعيد محمد العجمي  ٭

وسميه مسلم عوض الرشيدي  ٭
ناصر محمد هاشل العجمي  ٭

ابراهيم محمد ابراهيم اخلارجى  ٭
فايز حميد نايف هندال  ٭

مبارك محسن مبارك العجمي  ٭
سارة عبدالعزيز عبداهلل علي  ٭

محمد احمد جاسم العبداهلل  ٭
عبدالفت���اح محمد جعفر حيدر ال   ٭

رشيد
رانده احمد السيد تركي  ٭

صقر مسلم مفرح العازمي  ٭
محمد عجران سعود العازمي  ٭
خالد مطلق محمد الرشيدي  ٭

عبداهلل خليف صحن العنزي  ٭
فاطمة احمد حسني اشكنانى  ٭

دالل حسني محمد الشمري  ٭
 ٭ نوف مطلق سعد الدوسري
شكحه سعد مصلح العتيبي  ٭

وداد عواض مرزوق امليمونى  ٭
احلميدى محمد صنيتان املطيري  ٭

عمير مهدي علي العجمي  ٭
معجب عبدالهادي ذيب الهاجري  ٭

ناصر بدر محمد الشطي  ٭
خلف سيار محسن العنزي  ٭

احمد محمد عبداهلل الرشيدي  ٭
عيسى محمد عبداهلل الرشيدي  ٭
سمر ياسر مصطفى الرمياوي  ٭

يوسف محمد علي الكندرى  ٭
محمد مفرج برجس الدوسري  ٭

نواف عباس سعد العنزي  ٭
 ٭ محمد مفرح محمد الهاجري

حمد عايد فزع الشمري  ٭
عمر جاسم ابراهيم اخلضر  ٭

عماد يوسف احمد مبارك  ٭
 ٭ محمد حسني احمد احلساوى
مرزوق رشيد محمد العازمي  ٭
محمد موسى عباس الصراف  ٭

بدر ناصر خالد العجيل  ٭
مشاري علي حبالن العازمي  ٭
ناصر حمود خيران احلربى  ٭
احمد حواس محمد الظفيري  ٭

مبارك فهد ممدوح الشمري  ٭
حم���ود  ط���ارق  عبدالعزي���ز   ٭

الصقعبى
سرمد عبداهلل محمد عبدالهادي  ٭
منيرة ابراهيم محمود العوضي  ٭
بشرى نايف عبداهلل الديحانى  ٭

سارة اسماعيل جعفر غلوم  ٭
سعيد مانع حسن العجمي  ٭

زينب يوسف محمد علي التراكمه  ٭
نواف خالد ابراهيم العتيبي  ٭

محمد مبارك علي الدوب  ٭
شهد ناصر محمد العجيمان  ٭

امنه علي محمد ميرزا  ٭
بدر موءيد فارس الشامى  ٭

دالل فيصل سلمان الدبوس  ٭
بدر لفته جبر الضفيرى  ٭

احمد عبدالكرمي جابر الفضلى  ٭
ليلى سيد يوس���ف سيد عبداهلل   ٭

القالف
منيرة مناحى حمد العجمي  ٭

نوره معزى غامن امليع  ٭
نواف علي فالح العازمي  ٭

عفاف احلميدى معزى العازمي  ٭
غدير خلف علي مطيران  ٭

سلمى خلف علي ماطر  ٭
نوير عبداهلل مطلق العتيبي  ٭
سعد عطا اهلل مطر العنزي  ٭

حمد فهد صعفك العتيبي  ٭
حمود محمد رجا الرويعى  ٭

فاطمة علي حسن شمو  ٭
معالى علي سالم املرجتى  ٭
انوار احمد فاخر الشماع  ٭

سارة جاسم سعود احلويتان  ٭
امينه علي احمد العامر  ٭

طال���ب حي���در س���يد اس���ماعيل   ٭
بهبهاني

علي حمدان علي فجحان  ٭
سماء محمد علي أكبر محمد  ٭

فاطمة علي محمد النقى  ٭
بيبي محمد علي القطان  ٭

فاطمة مساعد يعقوب اللوغانى  ٭
جمان���ه عدن���ان عبدالنبي س���يد   ٭

حسن
انوار فايز دوشى العراده  ٭
حسني حبيب حسن علي  ٭
سارة سالم حسن ال هيد  ٭

بدر فرحان حسن العازمي  ٭
روان جعفر اسماعيل اجلزاف  ٭

عبدالعزيز سعد شريده الشريده  ٭
عادل عبداهلل علي محمد  ٭

عبدالعزي���ز أحمد حس���ن محمد   ٭
الكندري

مهدي حسني علي العجمي  ٭
فهد عبدالرحمن محمد احمليطيب  ٭

وزارة المواصالت
يوس���ف مصعب عبدالواحد أمان   ٭

عبداهلل
 ٭ دالل جنم عبداهلل الكندرى

حنان محمد علي الغنام  ٭
شيخه عادل جاسم الصانع  ٭

وضحه مفرح حسن الهاجري  ٭
 ٭ نوف احمد مرشد الرشيدي

حسني خالد يوسف كمال  ٭
 ٭ سعد علي مبارك بالل

عبدالعزيز سالم ظاهر احلريش  ٭
خالد ذياب جنر العازمي  ٭

جمعان شافي مبارك العجمي  ٭
بدريه خلف نزال الهرشانى  ٭

منصور حمود محمد العدواني  ٭
عبدالرحمن علي محمد املري  ٭
محسن علي شبيب العجمي  ٭
نوال محمد ابراهيم الدبيان  ٭
زها عواض مناحي املطيري  ٭

ناصر عبداهلل منصور اخلليفى  ٭
سالم شديد ناصر فريج  ٭

نواف ابراهيم عبداهلل املياس  ٭
احمد صقر غزاى العتيبي  ٭
محمد فايح جهز العتيبي  ٭
خالد الفى ضيدان شارع  ٭

صالح جاسم حمد اجلالهمه  ٭
عبدالرحمن ص���الح عبدالرحمن   ٭

العبيد
وضحه فالح عوض الشمري  ٭
غدير عيسى صالح العتيبي  ٭
هند ضبيب فخرى الرشيدي  ٭
موضى دغيم شبيب املطيري  ٭
دانه كاظم عبدالرسول القالف  ٭

سجى غنيم ادهام الزيد  ٭
وسميه علي سعد القينى  ٭

دانه فهد فهد البالول  ٭
مرمي ابراهيم علي السيار  ٭

عمر محمد صالح حسني القصار  ٭
منيرة عبداهلل محمد الروضان  ٭

مرمي علي محمد الكندرى  ٭
سعد محمد صغير الوطيان  ٭

نورا سعود عبدالعزيز الزيد  ٭
شهد مصطفى بدر العون  ٭

مها زامل مطر الشمري  ٭
والء علي محمد عبداهلل  ٭

هديل نواف جهاد العنزي  ٭
سارة فيصل جاسم السويحل  ٭

عب���داهلل  عبدالرحم���ن  دالل   ٭
احلشاش

حصه ناصر عبداملجيد الصانع  ٭
نور احمد علي بوخوه  ٭

ميساء اسعد عبدالعزيز العجيل  ٭
ندى فيصل عبدالرحمن الدعيج  ٭

اميان هادي راضي الشمري  ٭
عبداهلل زيد مبارك العرو  ٭

فيصل سعود محمد اجلار اهلل  ٭
مصعب حامت دعيس العتيبي  ٭

فيصل جمال فيصل دهش  ٭
مرمي امير بدر االستاذ  ٭

فاطمة خالد يوسف احلمدان  ٭
سعود جاسم عبداهلل املرطه  ٭
فيصل غازى سالم العتيبي  ٭

شيخه احمد محمد العمر  ٭
اسماء خلف عبداهلل محمد  ٭

بدر جنم عبداهلل فرس  ٭
فرح عدنان خليل القالف  ٭

عادل حسني حميد الصفار  ٭
سارة بدر عبداحلميد املوسى  ٭

محمد عبدالرحمن محمد احلمدان  ٭

وزارة اإلعالم
عائشة عبداهلل حمد احلميدى  ٭
ضارى فيصل سلطان عبداهلل  ٭

 ٭ يوسف احمد مال سعيد
سعود نادر محمد العجمي  ٭
خليل طارق خليل الشطي  ٭

عبداهلل عوض عواض املطيري  ٭
احمد خضر احمد البلوشى  ٭

رعد حمود دهام الرزنى  ٭
هدى فيصل عبدعلي  ٭

حس���ني  عبداحملس���ن  ح���وراء   ٭
الشمالى

طاهر محمد طاهر املوسى  ٭
حسني علي حسني الصقر  ٭

 ٭ فهد رجا مدغم العازمي
عبداهلل ناصر سعد العراده  ٭

خال���د عبدالرحم���ن عبدالرحمن   ٭
الديكان

فاطمة رياض راشد عبدالرحيم  ٭
محمد امني احمد التتان  ٭

مشعل عبدالرضا محمد العباسى  ٭
خالد عبدالكرمي فهد العنزي  ٭

سارة سعد عيد العتيبي  ٭
يوسف عتيق سبيل املطيري  ٭

االء عباس عبدالرسول علي  ٭
مرمي صالح مال اهلل احمد  ٭
انفال عادل محمد الزنكى  ٭

محمد عدنان علي سيد حميد  ٭
عبدالعزيز عبداهلل تقي هاشم  ٭

علي منصور حسن احملميد  ٭
علي حمد محمد العجمي  ٭
سعود عبيد فهد العجمي  ٭

احمد حسن علي عبدالغفار  ٭
ابراهي���م عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭

الضعيان
انور محمد سالم املطوع  ٭

احمد سامى جاسم مال يوسف  ٭
دالل حمزة عباس كرم  ٭

يحيى طالب حمزة علي  ٭
رفعه فهاد شبيب العجمي  ٭

علي جمال علي مبارك  ٭
هاله جمال الس���يد عبداحملس���ن   ٭

الرفاعى

وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل
فهد عبدالعزيز محمد السنعوسى  ٭

عبدالرحم���ن  فري���ح  س���عود   ٭
الرشيدي

نوف راشد سعد املعصب  ٭
بدور مناحى بدر الظفيري  ٭

دانه نهار فهاد العجمي  ٭
سارة رجا حويل السهلى  ٭

منال شعوى حصيبان املطيري  ٭
فاطمة عواد علي عواد  ٭

بشاير خالد مجزع الشمري  ٭
هيا سند زويد املطيري  ٭

موضى محمد علي العازمي  ٭
 ٭ حوراء عبدالرضا مجيد بهمن

عل���ي محمد س���يد عباس س���يد   ٭
عبداحلسني

يوس���ف  عبدالرض���ا  جعف���ر   ٭
بوعباس

عائشة جاسم محمد القبندى  ٭
خالد موسى سعد القحطانى  ٭
احمد هاني عبدالكرمي جراغ  ٭

منى محمد صالح القطان  ٭
فيصل عياده فرهود الدرعه  ٭

منيف عبداهلل عتيق الديحانى  ٭
ابرار عبداهلل محمد املنيس  ٭

عبدالعزي���ز س���عود عبدالعزيز   ٭
املطوع

فهد حبيب عبداهلل الشراح  ٭
ياسمني حماد شافي العجمي  ٭
 ٭ جاسم حسني جاسم القالف

حسن علي عبدالنبي العريان  ٭
احمد عوض عايض الرشيدي  ٭

عقيل عبداهلل خليفه حيدر  ٭
 ٭ خالد عيد عايض الرشيدي
 ٭ محمد علي حسني الفودري

عبداهلل سعيد محمد العامرى  ٭
عذبى رشيد حميد العنزي  ٭

مشعل محمد مشوح الرشيدي  ٭
 ٭ عبداهلل فهد حمود بو حمد
محمد سويد قطيم احلربى  ٭

عائشة وليد محمد الهجرس  ٭
زهراء فاضل محمد جمعه  ٭

يوسف عبدالعزيز قاسم حاجى  ٭
بدر عيد مرزوق الهران  ٭

هايف عجمي متعب املطيري  ٭
تهاني خليف فالح املطيري  ٭

دالل صالح سالم املرى  ٭
مرمي عبداهلل جاسم سراج  ٭
سارة محمد فالح الشبعان  ٭

منى باني فواز الرويلي   ٭
حصه غافل طراخم العتيبي  ٭

بدور عبداهلل علي عبداهلل  ٭
جواهر سعود محمد هادي  ٭

صيته محمد ناصر السهلى  ٭
فاديه عوض مرزوق املطيري  ٭

محمد حسن يوس���ف بن عيسى   ٭
القناعي

 ٭ محمد سيف صالح املطيري
حسني علي كايد العنزي  ٭

امينه كرمي شمشول الرشيدي  ٭
احمد فالح فالح العازمي  ٭

حمود راشد محمد العازمي  ٭
سعد خالد مرزوق العازمي  ٭
منير وعالن حربى اللميع  ٭

تركي محمد تركي الشمري  ٭
ماجد عيد رجعان املطيري  ٭

عبداهلل الحق طلق العتيبي  ٭
خالد عايد مرزوق املطيري  ٭
فيصل عالى علي الرشيدي  ٭

حسن احمد يوسف احمد  ٭
فاطمة عبدالعزيز عبداهلل العمار  ٭

تركي علي غامن املطيري  ٭
عوض عيد دليم الرشيدي  ٭

ماضى فرحان ماضى العازمي  ٭
منيرة عبداهلل محمد الرجيب  ٭
سعاد نصيب مبارك احلنيف  ٭
 ٭ العنود ناصر خالد املطيري
مرمي سليمان ياقوت مبارك  ٭

فهد عبدالرزاق زايد عبيد  ٭
عبداله���ادي ط���ارق عبداحلمي���د   ٭

النجار
اسراء خالد عبداهلل شعبان  ٭
علياء حسن عيسى القطان  ٭

 ٭ انوار سالم عطا اهلل مرزوق
 ٭ امثال منير سالم العازمي

محمد سعود حماد العازمي  ٭
سلمان خالف سعد املطوطح  ٭

سندس مريف عمر البذالى  ٭
محمد محرف قرينيس العازمي  ٭

بدور محسن هندى شيحان  ٭
فهد شويرب محمد العجمي  ٭

عبدالوه���اب عبدالرحم���ن محمد   ٭
املال

فاطمة عدنان صاحب اخلياط  ٭
غيداء محمد شيخان الفارسى  ٭
مكراد راكان مشوط العجمي  ٭

فاطمة صالح سليمان احلصان  ٭
علياء علي حسن سعدون  ٭

علي هزاع خير اهلل الشمري  ٭
نوف عوض خلف السعيدى  ٭

شيماء حمود علي الراشد  ٭
امانى ناصر صالح السدره  ٭

 ٭ اسمه سليمان عبداهلل القطان
بدريه عبداهلل حباب احلربى  ٭

نوره محمد فهاد العجمي  ٭
هديل غامن سلمان الطويلع  ٭

فاطمة طرقى فهد العنزي  ٭
فاطمة مهدي س���يد حسني السيد   ٭

ابراهيم
افراح رجا عواض الديحانى  ٭

اميان علي راشد العجمي  ٭
منال رثوع عازم العنزي  ٭

م���رمي عبداحملس���ن عبدالعزي���ز   ٭
العويرضى

حن���ان ناش���ي عاي���ض جمعان   ٭
الرشيدي

امثال معوض حثلني الرشيدي  ٭

حص���ه عاي���ش هادي ش���ميالن   ٭
العازمي

نوف محمد صلفيج املطيري  ٭
نوف فالح دليم العازمي  ٭

نوف فهران عبداهلل العدواني  ٭
فاطمة ناصر عويد الرشيدي  ٭

عائشة عوض عبداهلل احلربى  ٭
انوار محمد عبدالعزيز العجمي  ٭

نوف عوض فالح املسيلم  ٭
مرمي حسن مهنا نزال النومس  ٭
صديقه عبداهلل حسن القالف  ٭
منيرة غثيث مطلق احلسينى  ٭

سهى عوض فهد املطيري  ٭
بدور ناصر عايض العجمي  ٭

طيبه محمود عبدالعزيز الصالح  ٭
انوار داود عبداهلل علي  ٭

بيبي سلطان محمد سلطان  ٭
عزيزه محمد خليفه العطيه  ٭

عايده عجمي رمضان الشمري  ٭
الطاف انور جاسم املطاوعه  ٭

 ٭ الطاف صبار تركي الظفيري
فاطمة فاضل احمد محمد  ٭

جنالء احمد محمد الشريده  ٭
مراحب الفى فالح العازمي  ٭
عنود براك ضبيب العازمي  ٭

مرمي مبارك صنيتان العازمي  ٭
ابرار ثعيل ثامر املطيري  ٭
رمي مبارك مهنا السحيب  ٭

امل نايف عبدالرحمن احلربى  ٭
مشاعل ناصر شريف اخلالدي  ٭

نورا حجاج سعد الغريب  ٭
منيرة غازى جاسم اخلليفه  ٭

منيرة محمد مهنا العازمي  ٭
دانه مبارك مهنا السحيب  ٭

عائشة جديع عواد العازمي  ٭
اسماء صلبى شليويح العتيبي  ٭
حسنه ضبيب فخرى الرشيدي  ٭

عائشة نادر سعد القحطانى  ٭
فاطمة مجبل عوض عومير  ٭
لطيفه مبارك غالب العازمي  ٭

نوف خالد فرحان العنزي  ٭
موضى سالم عطا اهلل محسن  ٭

بشاير عواد عباير العازمي  ٭
مشاعل خالد مشرف املطيري  ٭

نوال خلف مسفر الشالحى  ٭
مرمي محمد حسن الهاشمى  ٭

سلمى خليل ابراهيم االنصاري  ٭
منار زيد حربى الزيد  ٭

اقبال محمد ضيدان املطيري  ٭
نوره جمال صالح التنيب  ٭

زهراء صالح جعفر بوشهري  ٭
حال سعد ناصر اجلبرى  ٭

سلمى صالح علي الغريب  ٭
شريفه علي عبدالرحمن احلليل  ٭

تهاني فالح حمد العازمي  ٭
مشاعل عايض حمود املطيري  ٭

فجر فيصل علي عبداهلل البحر  ٭
نوف فيصل عبدالشمري  ٭

سارة احلميدى مناور اخلالدى  ٭
دانه صالح عبداهلل بدو  ٭

خليفه علي عبداهلل الشطي  ٭
بشرى غازي زيدان الالمي  ٭

نواف عبدالرزاق سوادى شهاب  ٭
شذا عبداهلل خليفه احلملى  ٭

ياسني صالح شايع املاجد  ٭
احمد محمد مبارك العازمي  ٭
خزنه هليل مرشد الظفيري  ٭

جاسم فهد عثمان املضف  ٭
عبير نواف حمدى احلربى  ٭

مى ناصر منصور الصقالوى  ٭
منيرة فالح مطلق املطيري  ٭

شيخه علي ابراهيم الدويسان  ٭
افراح بادى هادي الرشيدي  ٭

علي منصور علي الهزاع  ٭
ماجده حمود مشعان الرشيدي  ٭

فاطمة غامن محمد احلربي  ٭
غزيه فالح حامد العتيبي  ٭

هاجر عبدالعزيز عبداهلل محمد  ٭
سارة سلطان فاضل احملمد  ٭

تهاني عبداهلل زنيفر العجمي  ٭
انوار عبداهلل ناصر املرشد  ٭

غازى منشان مخلف منشان  ٭
اسحق احمد اسماعيل اسحاق  ٭
لولوه احمد يعقوب احلمدان  ٭
جمانه جعفر سلمان املتروك  ٭

مرمي بدر حسن الرفاعي  ٭
مساعد فهد محمد املطيري  ٭
منيرة خالد سالم السويلم  ٭

سارة فهد بدر الكحيالن  ٭
محمد صالح خليف العنزي  ٭

مرمي عبداهلل خليل الفرج  ٭
امانى مد اهلل جريدى الرشيدي  ٭

اسماء طارق ناصر البعيجان  ٭
مضاوى محمد السيد عبدالرحمن   ٭

الرفاعى
هبه عبدالرحمن محمد الفارس  ٭

ضحى جمال احمد الساير  ٭
هديل اسماعيل عبداهلل القطان  ٭

اسراء فريد سعود العنزي  ٭
فاطمة كاظم احمد االشوك  ٭
بدريه خالد خليل الرفاعى  ٭
روءيا علي عبداهلل طاهر  ٭

مساعد صالح نزال الشمري  ٭
نوره عبداللطيف مطر املشعان  ٭
دالل اسعد عبدالرحمن الرويح  ٭
احمد عويض سعود الديحانى  ٭

ابرار محمد خالد العامر  ٭
فيصل فهد صنت الديحانى  ٭

فاطمة علي حسن شريف محمد  ٭
صالح يوسف سالم السند  ٭
شعاع محمد ناصر املظفر  ٭

ناديه اغوس عالم شاه ابراهيم  ٭
خلود أحمد جاسم الفداغ  ٭

ميس صبحى اسماعيل ابو عبده  ٭
فجر غازي عبداهلل العنزي  ٭

محمد حسني محمد اكبر  ٭
اسراء اسعد حمد بن عيسى  ٭

جاس���م  ابراهي���م  عبدالعزي���ز   ٭
الصيرفى

هديل محمد عباس املطوع  ٭
شوق سيف محمد السيف  ٭
زينب عادل جاسم غريب  ٭

مناير جاسم احمد احلشاش  ٭
عمر علي عبداهلل احلبيل  ٭

حنان فريد محمد سرى  ٭
حصه سعدون متلع العتيبي  ٭

سارة عبداهلل عبدالرحمن حسن  ٭
عائشة عبداهلل جاسم العتيبي  ٭

شهد خالد خليل الراشد  ٭
مها راشد سالم الدويله  ٭

منيرة سليمان خالد العجيل  ٭
غاليه مبارك ردن املطيري  ٭

سارة فهد فهد البالول  ٭
تهاني سعد مطر املطيري  ٭

نوف عبدالسالم خليل حبش  ٭
منصور حقيب سالم العجمي  ٭

هبه محمد حمود الشطي  ٭

بدريه علي ابراهيم الشطي  ٭
شيخه صالح احمد باقر  ٭

منيرة عبداهلل محمد الرشيدي  ٭
أنوار ناصر بادي السهلي  ٭

دالل عبدالغفور عبداملجيد فرج  ٭
خلود عبداهلل عايد السعيدى  ٭

بدور دغيم دغيم الرشيدي  ٭
سارة مساعد براك اخلالدى  ٭

فاطمة محمد شهاب احمد  ٭
اقبال محمد عثمان املطيري  ٭

حنان جاسم عبدالرحمن الطبيخ  ٭
حنان مطلق فالح ابو غنيج  ٭

سارة علي محمد كرتش  ٭
امنه محمد عبدالعزيز الفرج  ٭

نوف علي عبداهلل النجاده  ٭
مناح���ى  عبدالس���الم  مني���رة   ٭

العصيمي
فيصل ماجد حميدى املطيري  ٭

مها يعقوب بوقريص  ٭
نوره بدر مهنا الهاجري  ٭

علي عبداحلسني سعود القطان  ٭
صفاء عباس سليمان القطان  ٭

يوسف عبداحلميد يوسف الوتار  ٭
مى علي محمد السهلى  ٭

زينب جابر عيد الشمري  ٭
غدير مانع عبيد العتيبي  ٭

عبدالرحم���ن  حس���ن  فاطم���ة   ٭
الشيبانى

عائشة حسني علي املانع  ٭
مرمي محمد سعيد جواد الرمضان  ٭

لطيفه هالل عيسى املذن  ٭
نوره ناصر محمد الدوسري  ٭

بدور عبداللطيف سعود الفارس  ٭
العنود ناصر ابراهيم ابداح  ٭
محمد مصطفى رجب حسني  ٭

علياء حسني مندنى حميد  ٭
بتول علي حسني علي بابا  ٭

احمد ابراهيم عبداملجيد الرفاعى  ٭
عيسى فهد محيل الصالل  ٭
عائشة وليد خليفه الفرج  ٭

جعفر جمال حسني الشطي  ٭
هيا احمد عبدالرحمن الدخيل  ٭
الطاف حمود سلمان االستاذ  ٭

فاطمة مرزوق دهيسان بوشيبه  ٭
حس���ني  عبدالرحم���ن  بدري���ه   ٭

الكندرى
اسراء عبداهلل علي االنبعى  ٭

خالد راشد فالح الفندى  ٭
حصه يعقوب يوسف اجلليبى  ٭

نسيبه عبدالعزيز حسن الكندرى  ٭
خديجة هاني عبداالمير الفيلى  ٭

سارة عبداللطيف صالح املزينى  ٭
مرمي عادل عثمان اجليران  ٭
هيا محمد فهاد القحطانى  ٭

عبداهلل مبارك عبداهلل الريش  ٭
احمد حسن صالح النجاده  ٭
احمد ناصر علي الشهري  ٭

سلمان عبدالرضا علي ملك  ٭
منصور سالم مبارك اخلرينج  ٭
مشاري نايف جايز الديحانى  ٭

يوسف جديان ثعيان الرشيدي  ٭
ش���روق عبداللطي���ف س���ليمان   ٭

اخلبيزى

فهد محمد عبدالهادي العجمي  ٭
مشاري فالح عياد املطيري  ٭

علياء صالح عبداهلل العريفان  ٭
عبداهلل عياد عوض بطي  ٭

حسني عبداهلل محمد العجمي  ٭
نادر مناحى ذعار العبدلى  ٭

فاطمة جاسم خليفه النجم  ٭
زينب خليل عبداهلل محمد  ٭

سارة عبداهلل سلمان االشوك  ٭
زهراء اسحق ابل اشكنانى  ٭

ليلى علي محمد الرشيد  ٭
زينب محفوظ محمد القالف  ٭
فجر مرزوق شبيب اخلالدى  ٭

عذارى قاسم حبيب سليم  ٭
عائشة عيسى محمد بركات  ٭
فاطمة يحيى جاسم محمد  ٭

حوراء جواد منصور احلرز  ٭
العجيل  فاطمة عبدالقادر ضاحي   ٭

العسكر
مرمي حسني صقر الشطي  ٭

مرمي سالم عبداهلل املرجتى  ٭
اسراء ش���مس مراد شمس الدين   ٭

مراد
مجد سعد خلف الربيعة  ٭

شيخه راجح بخيت الدوسري  ٭
هند سالم سعد اجلرى  ٭

عهود محمد مبارك العازمي  ٭
سارة محمد غلوم كرميى  ٭

حن����ان محم����د س����يد يعق����وب   ٭
الرفاعى

منيرة شهاب احمد العثمان  ٭
االء حاجى خضير حاجيه  ٭

سنابل طالل ماضى اخلميس  ٭
وضحه عبداهلل علي املعتوق  ٭

فاطمة شهاب احمد املراقى  ٭
رفيده يعقوب يوسف العمر  ٭

فجر هزاع مفرج العدواني  ٭
العنود جميل ناصر سعود  ٭

منال عوض عبداهلل الهاجري  ٭
عزيزه يوسف عيسى اخلضر  ٭

رمي ناصر داود النصر اهلل  ٭
دالل عدنان فهد املهنا  ٭

دالل محسن سعيد العرفج  ٭
فاطمة ناصر عبداحلى اخلضر  ٭

انوار عامر فيصل املتلقم  ٭
وضحه محمد فهد العجمي  ٭

شيماء راشد ناصر بو خضرا  ٭
هند سلمان دعسان الدعسان  ٭
نوف محمد معجب الهاجري  ٭

كوثر فالح فهد احملمد  ٭
نعيمه محمد جاسم بوناشى  ٭

مى فهد براك السبيعي  ٭
الفىء بدر عبداهلل الشطي  ٭
فاطمة محمد علي شمس  ٭

زهراء صادق حسن ابراهيم  ٭
هبه خالد سعود النهام  ٭

ابرار مجبل حمود املطيري  ٭
فاطمة اسماعيل حسن اتش  ٭

نوره عوض فهد احلربى  ٭
منى عبداحملسن صالح الضبيب  ٭

فاطمة حسني محمد اكبر  ٭
حنان مرزوق شافي العتيبي  ٭

ابرار اسماعيل محمد الكندرى  ٭

هاجر خالد جوهر مبروك  ٭
امينه سعد اهلل عباس فيروز  ٭

منيرة ناصر حسن الزبني  ٭
سارة عادل حمد العريفان  ٭

منى فالح محمد النمران  ٭
وديان صالح عبداهلل الشويع  ٭

دالل فوزى يوسف اليمانى  ٭
اسماء ناصر مدلول اخلالدى  ٭

 ٭ زهراء مصطفى ابراهيم بشير
محمد مصلط عبداهلل السهلى  ٭

اشواق شبيب فالح العازمي  ٭
مشاعل متروك علي العنزي  ٭
سارة صالح عبداهلل العلي  ٭

انيسه مشرف ابراهيم العنزي  ٭
دالل عبدالعزيز عبداهلل املنصور  ٭

محمد عدنان محمد عبداهلل  ٭

وزارة الصحة
نوره خالد عبدالرحمن بستكى  ٭

فاطمة محمد مبارك العجمي  ٭
منيرة محمد خلف  ٭

التفات عدنان لفته عبود  ٭
معالي زايد منصور العازمي  ٭
دالل سليمان مطلق العتيبي  ٭
 ٭ هيفاء فهيد مشيلح املطيري

عاتق حجاج خصيوى املطيري  ٭
سارة خالد عبداللطيف الدويسان  ٭

دانه عبداهلل محمد العثمان  ٭
محمد فاضل صفر عباس  ٭
انس سهيل جنم العيدان  ٭

محمد حبيب راضى العيوس  ٭
عبدالعزي���ز  حس���ني  عائش���ة   ٭

االبراهيم
ابتسام احمد حسن الصايغ  ٭

احمد محمد ص���ادق محمد جعفر   ٭
ال الرشيد

فيصل خليفه عمران البنوان  ٭
حصه صالح ذعار العتيبي  ٭
عائشة مساعد خالد احلقان  ٭

علي جاسم محمد الصقر  ٭
صالح وليد صالح بوحمرا  ٭

يوس���ف  عبدال���رزاق  عيس���ى   ٭
العميرى

علي صالح علي الطبيخ  ٭
احمد صالح علي الطبيخ  ٭

اباء عبدالرزاق محمد العوضي  ٭
بدر جاسم حاجيه اشكناني  ٭
رحب راشد محمد العميرى  ٭

عهود محارب هديب العتيبي  ٭
دعاء عيسى علي الناصر  ٭

سالم غالب صالح ابو رزق  ٭
ح���وراء محم���ود اب���و احلس���ن   ٭

الهاشمى
منصور يعقوب ابراهيم صادقى  ٭

اميان محمد احمد محمد  ٭
عبدالعزي���ز  س���ليمان  ن���وره   ٭

املرداسى
فى خالد عبدالعزيز العجيل  ٭

بدر محمد علي القبندى  ٭
مرمي عبداهلل جاسم ابل  ٭

احمد عبدالعزيز احمد دشتى  ٭
اسراء محمد عباس عبداهلل  ٭

سالم جاسم محمد النجار  ٭

دالل ع���ب���داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن   ٭
التركيت

ياسمني خالد جمعه ساملني  ٭
عهود علي حمود االستاد  ٭

سالم محمد سالم عياد  ٭
بتول حسن علي الفيلكاوي  ٭

عبدالرحمن موسى احمد الكندرى  ٭
سلوى بدر حجى احلجي  ٭

علي مشعل احمد اجلريوى  ٭
اميان صالح عبداحلسني الرشيد  ٭

آالء فوزي طاهر أبل  ٭
سليمان فواز سليمان العثمان  ٭

علياء محمد علي صادق  ٭
اسماء عبداهلل تركي السعدون  ٭

علي عبداهلل احمد العميرى  ٭
عبدالرحم���ن عب���داهلل حس���ني   ٭

احمليسن
اميان محمود عبداملجيد زبيد  ٭

اميره جواد مبارك احلسن  ٭
عب���داهلل عبدالرحم���ن عب���داهلل   ٭

املجلى
عبداهلل يوسف راشد العويشير  ٭

عبدالرحمن علي عبداهلل أحمد  ٭
سلطان محمد عبدالقادر القادري  ٭

اجل���ازى عبداله���ادي س���عدون   ٭
العتيبي

محمد عادل عبداهلل فخر الدين  ٭
احمد محمد جاسم االنصاري  ٭

سالمه حسني سالمه عياد  ٭
جاسم محمد علي ميرزا  ٭

عمر وليد عبداهلل مندنى  ٭
حسني سالم مطر الشمري  ٭

حم���د س���لمان عبداهلل ش���مالن   ٭
الرومي

علي محمد علي القاضى  ٭
اسراء مطر زيد املطيري  ٭

نوف فيصل تركي السعدون  ٭
حس���ن  عب���داهلل  عبدالعزي���ز   ٭

اخلضير
نوره محمود عبداخلالق النورى  ٭
اسراء صادق عبدالوهاب القطان  ٭

عبداهلل صالح محمد اخلوالد  ٭
عائش���ة عبدال���رزاق عبدالرحيم   ٭

العوضي
بتول يوسف يعقوب بوعباس  ٭

يوس���ف عبدالعزي���ز عبدالرزاق   ٭
النجار

هدى نادر عبداهلل احلبيب  ٭
مب���ارك عبداحملس���ن س���ليمان   ٭

العقيلى
سماح حسني مبارك عبيد  ٭

محمد عيسى الياس خداده  ٭
عبدالعزيز جالل خليل القطان  ٭

يوس���ف حبي���ب حج���ى طاه���ر   ٭
الرامزي

علي حسن علي الدباغ  ٭
محمد ياسر محمد صالح  ٭

سارة مجبل جيجان العنزي  ٭
محمد عادل محمد عبدالسالم  ٭

الهنوف فهد عبدالرحمن الكندري  ٭
فاطمة نبيل يوسف فرس  ٭

فهد خالد احمد الرومي  ٭
انوار فيصل احمد الكندرى  ٭
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عبدالعزي���ز عب���داهلل يوس���ف   ٭
اخلميس

حمد فؤاد احمد الغريب  ٭
عنود عادل محمد الناصر  ٭

عب���داهلل س���يد ابراهيم حس���ن   ٭
القالف

لولوه فاضل خليل الطليحى  ٭
احمد خالد سعود العبهول  ٭
دالل جاسم محمد امليعان  ٭

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
عبداحلمي���د احم���د عبداحلمي���د   ٭

الصفار
سارة خالد احمد عبداهلل  ٭

محم���د  عبداللطي���ف  فيص���ل   ٭
الشمالى

مشعل عبدالعزيز سعود العصفور   ٭
الهاجري

منى محمد دويله الدويله  ٭
نور اسحاق محمد اجلوهر  ٭

العنود حنيظل عجمي حنيظل  ٭
هبه فهد عبدالرحمن احلسينان  ٭

هند حمد ضيدان الرشيدي  ٭
خلود حمود احمد حاجيه  ٭
فجر دهام بخيت العتيبي  ٭

سارة علي عبداهلل الشطي  ٭
اسماء فريج عايد اجلنفاوى  ٭

عائشة بدر حمود الزيد  ٭
 ٭ راويه يحيي احمد الكمالي
دالل سامى احمد املخيزمي  ٭

موضى سحمى محمد الهاجري  ٭
ماجده سيد عبداهلل سيد ابراهيم   ٭

الرفاعى
زهره عبداهلل محمد السيافى  ٭

فالح كابد شخير الضفيرى  ٭
انوار نايف بداح املطيري  ٭

وجدان مجيد جبر  ٭
مرمي ثواب سمار العازمي  ٭

بدريه مبارك فالح الهاجري  ٭
خزنه مفرج برجس الدوسري  ٭
عزيزه عوض حليس احلربى  ٭
جوهره عامر صليهم العجمي  ٭

جوزه مناور عالى العازمي  ٭
ناديه ثانى فالح الصواغ  ٭

احمد عبدالعزيز ناصر العيار  ٭
ش���روق حم���ود ناف���ل بوحديده   ٭

الرشيدي
حسنه مطلق عايض العازمي  ٭

بدريه ناصر محمد احلربى  ٭
دالل مناحى زيد العتيبي  ٭
انوار علي مثعى الصواغ  ٭

مى احلميدى علي املطيري  ٭
خالد خلف خليفه الشمري  ٭

بدر فهاد سالم الدوسري  ٭
ش���يخه ضي���ف اهلل عب���داهلل   ٭

املطيري
لقاء خضير عباس  ٭

نوير عبداهلل حسني العجمي  ٭
عبدالعزي���ز عبداحلميد عبداهلل   ٭

الرباح
علي مطلق صنت املطيري  ٭

فالح سحمى سعد الدوسري  ٭
جابر هايف عموش العتيبي  ٭
نايف برجس عقاب الشمري  ٭
فهد رشيد سماوى الظفيري  ٭

سالم سعد سالم احملمد  ٭
سالم حمود سالم العازمي  ٭
ناصر فراج شارع العتيبي  ٭

دالل امني محمد ال صالح  ٭
امل فالح حمود العتيبي  ٭

مصطفى خضير جنم بوعباس  ٭
عمر خالد عبدالعزيز العصيمي  ٭

محمد حمود حمد احلربى  ٭
خالد عبدالعزيز عبداهلل املشعان  ٭

حور عبداهلل محمد املاجد  ٭
دالل انور ناصر الفريج  ٭

مرمي ناجى عبداهلل احلردان  ٭
فجر محمد حسن ابراهيم  ٭

بدريه طالل صالح الطراروة  ٭
هدى غازى فهد الرشيدي  ٭
أمل حبيب ناصر الفضلى  ٭
دالل عبداهلل طاهر البدر  ٭

حصه فهيد عبداهلل عويضه  ٭
خديجة سعد محسن العتيبي  ٭

هيا فهيد محمد العجمي  ٭
سارة عواد محمد احلريص  ٭

س���ليمان  منص���ور  مش���اعل   ٭
الرشيدي

احمد محمد فالح الصليلى  ٭
رمي مطلق صفران الرشيدي  ٭

خلود عايض عوض الديحانى  ٭
خديجة احمد يوسف محمد  ٭

شيخه عبداهلل عامر العتيبي  ٭
بدور ماطر حسن احلربى  ٭

سارة محمد حمد الهاجري  ٭
زمزم فالح عبدالرحيم رشيد  ٭

بدريه جزا حشر الشقراء  ٭
شيخه سعود فريح احلربى  ٭

ياسمني هادي فرحان احلربى  ٭
بشاير مطلق هايس املطيري  ٭

امل ثامر خضر اخلالدى  ٭
عمشه هادي فالح العتيبي  ٭

امنه فهد عيد اجلبعه  ٭
عبداحلس���ني  عيس���ى  فاطم���ة   ٭

البلوشى
نوت عايد سرحان الذايدى  ٭

دالل محمد عبداحلميد بوحمد  ٭
خالد عايض شريد املطيري  ٭

جابر علي ياسني الطراح  ٭
حسني علي حسني بن زيد  ٭
مطلق علي شايع املطيري  ٭

عبدالعزيز سعد عيد اخلالدى  ٭
مشاري سالم ادغيمان العازمي  ٭

وزارة التجارة والصناعة
ابراهي����م  عبداللطي����ف جم����ال   ٭

املنيس
احمد فوزى علي احملمود  ٭

فاطمة احمد محمد الكندرى  ٭
محمد بدر محيا الرشيدي  ٭

منال هادي راضي الشمري  ٭
كلثوم اديب محمد العوضي  ٭
جوزه سعيد سليمان غازى  ٭

حسنة عيد ثامر مرزوق  ٭
حصه مشعل جراح الصباح  ٭

العفاس���ي  اميان محمد محس���ن   ٭
املطيري

لولوه محمد عبداهلل ال بن علي  ٭
العنود مبارك غازى العازمي  ٭

امواج نايف مفرح العتيبي  ٭
علياء مسامح محسن املطيري  ٭

انوار عبداهلل احمد النويبت  ٭
طارق عدنان خلف اخللف  ٭
فجر عبداهلل حمد السهيل  ٭

هيفاء حميدى غازى العتيبي  ٭
بشاير ناصر سعد الدوسري  ٭
دانه عبداحملسن محمد الفايز  ٭
رمي انقيص هادي الرشيدي  ٭
محمد متعب سعود املطيري  ٭

هيا عدنان عبداللطيف اجلابر  ٭
حمدان محمد خليف العنزي  ٭

طالل احمد صقر املهندى  ٭
احمد سليمان عايض الوهيده  ٭

سامى جزاء عشبان احلربى  ٭
عبداهلل علي عبداهلل اخلياط  ٭

عبدالوه���اب رش���يد عبدالوهاب   ٭
الرقم

حسن محمد حسني علي  ٭
امانى عبداهلل سالم العميرى  ٭

محمد علي حسني بن مكى  ٭
محمد وادى خلف سليمان  ٭

 ٭ سعد برجس جزاء برجس
محمد طامى فهد العازمي  ٭
امانى عبيد محمد رويعى  ٭

حنان عبداهلل محمد الشمري  ٭
رشا عادل عبدالكرمي العوضي  ٭
دانه ابراهيم حسني الفيلكاوي  ٭

بدريه طارق فاروق الغريب  ٭
مرمي بدر مصطفى القدميى  ٭
فرح صالح محمد صرخوه  ٭

منى احمد سعيد مبروك  ٭
نور عبدالرزاق حجاب احلميدى  ٭

دالل عبداهلل مزبان عون  ٭
عبير خلف شاوى عبداهلل  ٭
احمد انور احمد بوناشى  ٭

فاطمة مرزوق مبارك الغضورى  ٭
فاطمة سعد سيف العتيبي  ٭

هاجر سليمان سالم العتيبي  ٭
حنان مجيد عبداهلل بو حمد  ٭

محمد احمد محمد العجيل  ٭
سارة عبداجلبار عبدالقدوس شاه   ٭

زاده
هبه حسن ابراهيم الفارسي  ٭

نوره محمد محمود العبداالله  ٭
آمنه حسن احمد البلوشي  ٭

منى محمد سمري وقيان العازمي  ٭
نوف محمد مناور العجمي  ٭
لطيفه خالد سيف املشعل  ٭

اروى سعود عبدالعزيز الزيد  ٭
سارة جاسم محمد زكريا  ٭

الط���اف عبداللطي���ف فرح���ان   ٭
الغريب

فهد علي فهد السويجى  ٭
خالده سالم جاسم الشمري  ٭
افنان عيسى صالح املكيمى  ٭

منال فارس احمد العنزي  ٭
عبير محمد غلوم القطان  ٭

امل محمود جابر علي  ٭
غزالن وليد خالد خليفوه  ٭

انوار فيصل محمد الضامر  ٭
اثار خالد املسعود الفهيد  ٭
مرمي جاسم علي الكندرى  ٭

حصه سليمان علي املشوطى  ٭
محمد مسلم عبداحملسن املسلم  ٭

فجر فيصل فهد بورسلى  ٭
محمد صبيح نعمان الكاظمى  ٭
حوراء ناصر حسن اشكنانى  ٭
نوف فيصل فيحان العتيبي  ٭
فاطمة فوزى علي احلميدى  ٭

رفيده يوسف خالد العنجرى  ٭
فاطمة محمد تقي اشكنانى  ٭

حسني مهدي حسني نزر  ٭
محمد حمد عبدالرحمن العجمي  ٭

سميه حيدر عبداهلل صادق  ٭

علياء سالم محمد الدوسري  ٭
عبدالعزيز فراج محمد العدواني  ٭

وسميه مفرج مبارك اجلرى  ٭
فاطمة منصور سالم العجمي  ٭
نوف محمد عبداهلل السعيد  ٭

عبدالعزي���ز  فيص���ل  لول���وه   ٭
النورى

حنان سالم حمود الدويهيس  ٭
فهد نداء سارى املطيري  ٭

هنوف عصام ياسني محمد  ٭
فجر نعمه غلوم زيد العوضي  ٭

نوف يعقوب يوسف االسد  ٭
حسن احمد حسن الصباغه  ٭
كوثر شبير مراد اشكنانى  ٭

ابرار صالح عبداهلل املوسوى  ٭
مرمي حسني حسن احمد  ٭

فاطمة سليمان فهد احلويل  ٭
بدريه عبداهلل شهاب الوهيب  ٭
فاطمة صالح حسني السبيعي  ٭

عبدالعزي���ز  س���عود  هن���ادى   ٭
عبدالرحمن

فاطمة خليل عبداهلل العوضي  ٭
عبدالرحمن يوس���ف عبداللطيف   ٭

العومى
امنه عيسى عبداهلل االنصاري  ٭
امامه عبداهلل محمد الفارسى  ٭

فاطمة علي غلوم اشكنانى  ٭
جنان شعبان حسني احمد  ٭
عبير حسني ابراهيم أحمد  ٭

منيرة خليفه سعود اجلويعد  ٭
نوره عبدالرحمن سعود العوام  ٭

س���ارة عبدالعزي���ز عبدال���رزاق   ٭
النجار

اميان سالم السيد محمد بهبهاني  ٭
فاطمة نبيل خالد جعفر  ٭

رمي عشوى حميد العنزي  ٭
شيخه محمد سعود الغامن  ٭

بشاير فالح عبداهلل العنزي  ٭
دالل حمزة عباس اخلليفه  ٭

اسراء راشد حامد العبداهلل  ٭
محمد عبداحملسن عبداهلل حاجيه  ٭

عادل فارس جاسر العدواني  ٭
علي اسامه جاسم العصفور  ٭
سحر محمد سعيد النوفلى  ٭

الدرباس  طيب���ه أحم���د جاس���م   ٭
الزعابي

عبدالوه���اب وائ���ل عبدالوه���اب   ٭
الزواوى

مبارك عبداهلل صباح الفضلى  ٭
محمد جمال ابراهيم الربيع  ٭

حس���ني  عبداحملس���ن  حس���ني   ٭
شيشتر

حمد صالح حبيب القطان  ٭
محمد عبدالرحمن احمد االحمد  ٭

 ٭ نوف ناصر حجي املزين
مضاوى سالم علي العدواني  ٭

ش���مائل عبداللطي���ف س���ليمان   ٭
اخلبيزى

هادي عبدالرسول حسن اجلمعه  ٭
اميان علي عبدامللك العوضي  ٭

مرمي مجيد مراد حسني  ٭
فرح علي عبداهلل الصايغ  ٭

سارة محمد عبداحملسن الطيار  ٭
معاذ موسى عبداجلبار اخلشتى  ٭

بدر جمعه علي القديرى  ٭
عقيل شاكر احمد السلمان  ٭
اسراء فالح صالح مهاوش  ٭

محمد عماد حسني العلي  ٭
محمد فوزى محمد القصار  ٭

عبداللطيف جاس���م عبداللطيف   ٭
العدواني

رمي محمد الطرقى الذايدى  ٭
مصطفى هاني عيسى احمد  ٭
محمد مانع ناصر العجمي  ٭

خالد فيصل عبدالعزيز الصباح  ٭
اسامه عبداهلل جاسم الزايد  ٭

حمد عصام بدر طاحوس  ٭
بشاير ذياب فرج اخلشتى  ٭

احمد عبداهلل احمد اخلميس  ٭
فهد عبدالرحمن يوسف السيف  ٭

هاش���م  س���يد  جم���ال  عالي���ه   ٭
الطبطبائى

سارة عادل محمد الربيعى  ٭
ليلى عبداحلسني بهروز حسن  ٭

علي طالب ساير العنزي  ٭
حمد خليفه حمد الغامن  ٭

حمد فوزى حسن العميم  ٭
حمد احمد ابراهيم العصفور  ٭

محمد موسى ابراهيم اجلريدان  ٭
عبدالرحم���ن ص���الح عب���داهلل   ٭

املعتوق
اسامه احمد محمد االنصاري  ٭

علي حسني جنم حبيب  ٭
شيخه حمد خالد العدواني  ٭

عبداحملس���ن عل���ي عبداحملس���ن   ٭
الثوينى

امينه محمد عبداهلل احلبيل  ٭
شريفه عبدالعزيز عبداهلل نابت  ٭

منار احمد بدر املطوع  ٭
محمد ياسني شمالن احلساوى  ٭

محمد فهد عثمان االمير  ٭
عبداهلل صباح حمود الصباح  ٭

روان عصام بندر املطيري  ٭
عبدالرحمن محمد صالح الصالح  ٭

عبدالرحم���ن عبدالعزي���ز احمد   ٭
الشطي

فجر جاسم محمد جرخى  ٭
خالد محمد مصبح احلزمى  ٭

مرمي عبداهلل مال احمد مال علي  ٭
منيرة عامر محمد الصرعاوى  ٭

عبدالعزيز محمود محمد مال اهلل  ٭
شريفه محمد عبداهلل البدر  ٭

ناصر طوارى ناصر حمد  ٭
فاطمة احمد حسني يوسف  ٭

سارة بدر عبداهلل التناك  ٭
ربيعة اسامه احمد عبدالرحيم  ٭

عذبى نايف احلميدى اجلحيدلى  ٭
احمد حمود مرزوق املطيري  ٭

عيسى محمد عيسى املذن  ٭
طالب تقي سيد طالب مصطفوى  ٭

حمد خالد عبداهلل كندرى  ٭
عب���داهلل عبدالرحم���ن عب���داهلل   ٭

الكندري
حسن فؤاد عبداجلليل الصفار  ٭

دالل عبدالرحمن محمد البديوي  ٭
سند راشد جمعه العويصى  ٭

محمد عبداهلل حسن الكندرى  ٭
معصوم���ه ص���ادق عبداللطيف   ٭

احلياة
نايف ناصر عباس العنزي  ٭

هنادى علي راضى الشنيتير  ٭
سارة عيد مبارك الدوسري  ٭

امل عبداهلل منر عبداهلل  ٭
شعاع عجاب شقير املطيري  ٭

سلطانه متعب طرقى العنزي  ٭
عائشة محمد عبدامللك النورى  ٭

حوراء ناصر فاضل العطار  ٭
منال شاكر جدعان العتيبي  ٭

فاطمة كاظم احمد بوفتني  ٭
لولوه جنم عبداهلل الفيلكاوى  ٭
عائشة بدر مجبل الغضورى  ٭

منى خالد عبداهلل حسني  ٭
ناصر عبدالرضا محمد البزاز  ٭

محمد حامد حبيب ابل  ٭
ثماير شريد مطلق املطيري  ٭
عنود مرزوق محمد الدلوم  ٭

سكينه منصور احمد امليرزا  ٭
مرمي حامد محمد حاجيه  ٭

فاطمة ابراهيم محمد املزيدى  ٭
الطاف علي دريول الشمري  ٭

مى خالد احمد اخلراز  ٭
زهراء يوسف عيدان عبدالرزاق  ٭

شيخه فيصل مبارك الدعى  ٭
سارة رجب غلوم البلوشى  ٭
سارة جاسم محمد بوحمد  ٭

جناه بدر حاجى احلداد  ٭
نور جاسم محمد سعيد  ٭

مرمي مبارك سعيد احلضرمى  ٭
منار راشد حميدى العازمي  ٭

ابليعي����س  صي����اح   ٭عالي����ه 
العتيبي

مش���عل عبداملنع���م عبدال���رزاق   ٭
العبيد

مرمي خالد محمد الغريب  ٭
ميساء امين يوسف جعفر  ٭

محمد كاظم صادق جعفر حسن  ٭
حوراء علي كاظم حسن  ٭

منال غلوم كاظم الكندرى  ٭
غدير منديل جعفر احلداد  ٭

شيماء فاضل عباس املطوع  ٭
اسماء حطاب ذعار العنزي  ٭

زهره يعقوب محمود اسيرى  ٭
رحاب فيصل احمد بو خضور  ٭
غدير سليمان رمضان مال علي  ٭

نوره انور محمد الهوميل  ٭
طيبه وليد عبداهلل املرطه  ٭

حصه عبدالكرمي عبداهلل الرباح  ٭
س���ارة محمد معرفي عبدالرحمن   ٭

معرفي
سارة محمد عبداخلضر خداده  ٭

عائشة غامن سالم مطبقى  ٭
ابرار سعدون عجيل اخلالدى  ٭
سارة حسني عبداهلل االستاذ  ٭

خلود فالح محمد الشالحى  ٭
اسراء فاضل عباس بهزاد  ٭
زينب احمد طاهر القطان  ٭

وفاء رجعان مفرح الهرشانى  ٭
ابرار هاشم محمد الهاشمى  ٭

رواء عبداهلل عيسى الشعيب  ٭
مروه حسن مطر الفيلكاوي  ٭

مرمي صالح راشد العباد  ٭
فاطمة صالح غازى العدواني  ٭

سارة عبدالعزيز حمود الكدموس  ٭
نور خليفه ناصر مخلف  ٭

مرمي فهد زيد القريان  ٭
ذكريات خالد مصلح الزعبوط  ٭

انفال احمد خضر الشطي  ٭
سميه عيسى علي الكندرى  ٭

فاطمة خالد اسماعيل عثمان  ٭
حنان احمد باقر مراد  ٭

دالل حسني محمد اخلويتيم  ٭
نوف مانع بندر اخلالدى  ٭

رفعه عبداهلل محسن العجمي  ٭
هناى سليمان عبدالرزاق مال علي  ٭

انوار عباس علم تقي  ٭
مها عبداهلل حمد عنيزان  ٭

محمد هاشم عبداهلل هاشم العلي  ٭
عبدال���رزاق  ري���اض  مراح���ب   ٭

الكاظمى
زينب عبداهلل سلمان العريعر  ٭

منيرة احمد غريب ذياب  ٭
اسماء عبداهلل سالم الدوب  ٭

مى عبداهلل جاسم ابل  ٭
حصه علي حسني اردينى  ٭

هديل بدر سالم الشطي  ٭
عائشة سالم تركي التركي  ٭
فاتن محمد حطاب العجمي  ٭
خالده علي محمد الكندرى  ٭

عبير صالح علي القطان  ٭
نشميه رجعان محمد الرشيدي  ٭

ياسمني سالم عبدالرسول حاجيه  ٭
انوار محمد احمد كرمي  ٭

عبدالعزي���ز احم���د عبدالعزي���ز   ٭
الهاجري

سلمى سعد غامن الدخيل  ٭
فاطمة علي حسني البلوشى  ٭

عبدالرس���ول  جاس���م  محم���د   ٭
الصراف

سعده محمد عوض سليمان  ٭
افراح عبداهلل حسن الكندرى  ٭

سارة علي عبداهلل النجدي  ٭
ندى محمد ابراهيم سالم  ٭

فاطمة محمد احمد الفارسى  ٭
اميان علي حاجي ابراهيم  ٭

محمد عبدالعزيز علي الصفار  ٭
ياسمني نشار ضاحي اخلالدى  ٭
يوسف جليل مطر فرج مطر  ٭

احمد محمد احمد الرقم  ٭
ناديه احمد خلف العنزي  ٭

مشاعل اسماعيل محمد جعفر  ٭
فاطمة عبدالرضا علي العطار  ٭

حصه بدر ضايف عبداهلل  ٭
زينب علي حسني محمد  ٭

هاجر نايف سعود العتيبي  ٭
ناصر بدر عبدالقادر خدا بخش  ٭

اسراء بدر عمران القالف  ٭
نوف فاضل اسماعيل اجلدي  ٭
الطاف خالد يوسف السلمان  ٭

دالل براك مهدي هادي  ٭
االء صالح طاهر القطان  ٭

عبدالعزيز بدر عبداهلل البالول  ٭
راشد علي محمد الكندري  ٭

حصه فهد عبدالرحمن املهنا  ٭
رشا حمد عبيد الرشيدي  ٭

العنود خالد صقر اجلمهور  ٭
نور ناجى محمد الصقر  ٭

عبداهلل علي مد اهلل الصالل  ٭
فيصل فاضل ماجد بورسلى  ٭

امينه عيسى علي البغلي  ٭
امنه يوسف حسني البلوشي  ٭

دالل سعد سعود الزامل  ٭
احمد عريفان شبيرم العازمي  ٭

مرمي عيسى حسن حاجى مقيم  ٭
طيبه فيصل عبدالرحمن العمر  ٭

خليفه عبدالهادي سالم املرى  ٭
فاطمة غسان جاسم ابل  ٭

احمد امير عبداهلل القطان  ٭
والء عبداهلل سعود العنزي  ٭
سلطان محمد عامر العجمي  ٭

انوار حزام راشد الزعبى  ٭
دانه علي ابراهيم الشطي  ٭
خالد فهيد بنيان العجمي  ٭

دالل علي محمد الدريع  ٭
مشاعل عقيل مرزوق الشعالن  ٭

بدور علي خالد القبندى  ٭
سالم غزاى جبر العنزي  ٭

نوف نادر محمد الدوسري  ٭
اميان علي عيد العليوى  ٭

سارة محمد مجلعد العجمي  ٭
لولوه طارق محمد علي  ٭

نورا هادي حمدان الرشيدي  ٭
امانى بدر ناصر املطيري  ٭
اقبال مطلق مناحى هادي  ٭

امن���ه عبدالرحم���ن عبدالرحي���م   ٭
الكندرى

ياسمني احمد عبداهلل املكيمي  ٭
امينه مصطفى عبدالرسول محمد   ٭

علي
لولوه جمال فهد العبيد  ٭

منيرة الفي سالم احمليلبي  ٭
دعاء محمد عبداهلل اسماعيل  ٭

دالل فالح محمد العجمي  ٭
خديجة عبدالعزيز محمد اسود  ٭

نوال خالد فالح العازمي  ٭
عواطف متعب بنيان العازمي  ٭

عذارى شمخى جابر الهندال  ٭
لولوه جاسم حسن الغريب  ٭

عبير غامن لهيميد الفليج  ٭
حوراء يعقوب عبداهلل الناصر  ٭

احم���د  عبدالواح���د  اروى   ٭
عبدالرحيم

بشاير مرزوق راشد العازمي  ٭
ريهام راشد فالح القعابى  ٭

خلود مسلم سعود بن راكب  ٭
زينب احمد عبداهلل الصيرفى  ٭

نوف فهيد سالم الظفيري  ٭
منى عبيد جديع العازمي  ٭

 ٭ زينب فيصل عبدالعزيز غلوم
فاطمة فارس عبداهلل شوق  ٭

ابرار رياض محمد الربيع  ٭
جهيله احمد بداح العازمي  ٭
مرمي مبارك عجيل احلربى  ٭
سعده سالم نداء الشمري  ٭

فاطمة فيصل عبدامللك عبدامللك  ٭
فاطمة ناصر ضحوى العنزي  ٭
انوار سليمان قحطان العنزي  ٭

حنان فاضل أحمد أميري  ٭
وفاء سعود بانى العازمي  ٭

فاطمة عبدالعزيز علي النفيص  ٭
شهد صالح عبدالرزاق الظاهر  ٭
 ٭ انفال احمد عباس عبداحلسني

منيرة هشام سعود الوهيب  ٭
دميه علي رغيان الشريع  ٭

لطيفه مبارك فهد الرشيدي  ٭
فاطمة عميم مبارك العازمي  ٭

ابتسام ضبيان نشمى املاجدي  ٭
رابحه عالى علي الرشيدي  ٭

شيماء عقيل نويديس احلسينى  ٭
مرمي غنام غزاى املطيري  ٭

فائزه عبداهلل مصلح العتيبي  ٭
عائشة عيد مصبح العازمي  ٭

امنه عادل احمد الدريعى  ٭
انوار خليل ابل الشطي  ٭

دانه محمد مشعان العجمي  ٭
شعاع عكرش عيد محمد  ٭

انوار محمد احمد العبداهلل  ٭
مشاعل عبيد فالح البرازى  ٭

غدير يعقوب حبيب االبراهيم  ٭
مرمي عبدى سعد الرشيدي  ٭

لطيفه احمد عبداهلل الشرقاوى  ٭
الطاف احمد سنافى الشمري  ٭

ريهام احمد عبداهلل حسني  ٭
بدريه فهد هادي العازمي  ٭

دانه عقله الطرقى الرشيدي  ٭
مى سعود العبدى املطيري  ٭

عبدالعزيز حامد مريف احلريجى  ٭
امينه صالح حسن العباد  ٭
منى محمد مطلق السهلى  ٭

عنود مسهوج عوض الصليلى  ٭
شايعه خالد ابراهيم احمد  ٭
منى عادل رضا عبدالعزيز  ٭
حال حسن تركي العتيبي  ٭

عهود حمود سارى املطيري  ٭
عائشة سالم عماش احلربى  ٭
فاطمة يوسف راشد النجدي  ٭

هياء مجبل حمد املطيري  ٭
لطيفه سعد حمود الهاجري  ٭
سارة عانى سخنان مديليع  ٭

فاطمة بدر صالح املزيد  ٭
أمل أسعد محمد اجلربا  ٭

اسماء علي ردن اخلالدى  ٭
عبير حامد محمد املطيري  ٭
دليل مفرج فهاد العجمي  ٭

علي منصور محمد البقشى  ٭
عثمان طالب عثمان املسيليم  ٭

محمد احمد علي العطار  ٭
اسعد نصار عزران بطي  ٭

عبداحلس���ن عب���اس حس���ني بن   ٭
نخي

احمد سعد جريوى احليان  ٭
اسراء حبيب علي الصفار  ٭

عب���داهلل فه���د مدع���ث النبه���ان   ٭
الشمري

عبداهلل منصور عثمان الفريح  ٭
عثمان حسن احمد العوضي  ٭
فايز مساعد مزيد الطفيرى  ٭

عثمان نبيه يوسف الفرحان  ٭
علي يحيى محمد املتروك  ٭

نايف بندر ضيف اهلل الديحانى  ٭
فهد حمود فرحان الغريب  ٭

عبداهلل عامر دويحان الرشيدي  ٭
فيصل محمد عبداهلل العنزي  ٭

مشعل براك محمد البراك  ٭
منص���ور عبدالرحم���ن محم���د   ٭

العتيبي
فالح شارع حجاج العجمي  ٭
موضى سعود سعد العراده  ٭

محمد عبداهلل مب���ارك احلجيالن   ٭
العازمي

راشد فالح رجا العازمي  ٭
سارة عبدالقادر ناصر الوهيب  ٭

محمد ناصر طاهر الشمري  ٭
نوره راشد عبداهلل التوحيد  ٭
حسني علي عبداهلل البغلي  ٭

امينه محمد سالم بوتلف  ٭
فيصل رشيد خريص املطيري  ٭

حمد سامى شريف العوضي  ٭
محمد ياسر جاسم النجار  ٭

محمد عايض باين املطيري  ٭
خالد فهد عبدالرحمن الفضلى  ٭
احمد مضيان محمد املضيان  ٭

محمد جابر باقر حسن  ٭
حوراء نادر عبداهلل احلبيب  ٭
احمد حمود صالح العازمي  ٭

صالح علي حسني العصفور  ٭
عبداهلل طارق عبداهلل الذياب  ٭

غامن فهد غامن الغامن  ٭
عبداهلل خلف رشدان العازمي  ٭

مشعل فالح خصيوى الديحانى  ٭
عبدالعزيز علي احمد بوقماز  ٭

احمد صقر ناصر الدويله  ٭
بدر عبداهلل عياد اجلنفاوى  ٭

عبداهلل محمود عبدالعزيز الفرج  ٭
محمد شاكر ابراهيم القطان  ٭

عبداهلل صالح عبداهلل احلداد  ٭
احمد شريده علي الدماك  ٭

نوره بندر رماح القحطانى  ٭
بتول احمد سليمان العامر  ٭

عيده عبداهلل فرحان الرشيدي  ٭
سعود امين عبداهلل املضف  ٭

مشاري ياسني فيصل اخلالدي  ٭
عبدالوهاب فؤاد عبداهلل احلنيان  ٭

ش���يماء ابراهيم جاسم اسماعيل   ٭
كمال

احمد حسني علي القابندى  ٭
مطلق قديران مطلق هليل  ٭

عاليه احمد علي اخلباز  ٭
حمد موءيد فارس الشامى  ٭
اسراء رياض محمد املطوع  ٭

فهد مطر عاشور بشير  ٭
سعود سعد سالم العنزي  ٭

فيصل محمد يوسف النجم  ٭
فهد سالم عبدالكرمي السالم  ٭
فجر مفرج عوض اخلليفه  ٭

كوثر عبدالرزاق يوسف خضر  ٭
سعيد سعود محمد العبيدى  ٭
عبداهلل احمد يوسف الثنيان  ٭
اميان حمود محمد الرشيدي  ٭

سالم محمد سالم الهاجري  ٭
فرح حامد محمد الرفاعى  ٭

حليمه يوسف شاهني الفيلكاوي  ٭
فهد فارس ماجد الديحانى  ٭

احمد ملحم ساطى العتيبي  ٭
مها عدنان عبداللطيف الدعى  ٭

خزنه فالح عبداهلل سعيد  ٭
صافيه علي عبدالهادي املرى  ٭
مرمي يوسف محمد الكندري  ٭

دانه عبداهلل علي القبندى  ٭
نوف عبداهلل حمد املطيري  ٭
عائشة جاسم محمد املنيع  ٭
 ٭ منيرة محمد خلف حسن

سارة امير عبداحلميد نقى  ٭
مساعد احمد حمود احلمود  ٭
 ٭ مها عيسى جاسم السيافى

صقر فاروق علي باقر  ٭
علي احمد علي اجلدي  ٭

 ٭ مشاري فؤاد يعقوب الراشد
فهد خليل ابراهيم اخلليفه  ٭
نواف محمد ناصر املظفر  ٭
مشعل خالد يوسف العمر  ٭

حسني املهى محمد العجمي  ٭
هيا حمد سعيد الهاجري  ٭

نوره خير اهلل فهاد الصواغ  ٭
عائشة شعوف مسلم الشالحى  ٭

العنود سالم حميد العنزي  ٭
فاطمة عبدالكرمي غايب عويد  ٭

نوف محمد سبيت احليص  ٭
باسمه علي مزيد العازمي  ٭
خلود بدر ناصر رويعي  ٭

خزنه خالد هادي العازمي  ٭
سارة فيصل عبداهلل املطر  ٭

منيرة مضحى عوض احلربى  ٭
عائشة سليمان زامل الرشيدي  ٭

نوف رغيان قريان سعدان  ٭
عايشه سعد فريج املطيري  ٭

اسماء غازى منيع اهلل الرشيدي  ٭
لطيفه مشعل عيسى القطان  ٭
ريهام راشد سعوى البذالى  ٭
مها مسعد مرزوق الديحانى  ٭

عبير مطر بجاد الديحانى  ٭
افراح غالب ماجد املطيري  ٭

 ٭ تهاني عبداهلل فاضل العجمي
تقوى اسماعيل حمزة ابراهيم  ٭

اميان بادى محمد العتيبي  ٭
رمي علي عواض املطيري  ٭

عنود عبيد حمدان العتيبي  ٭
ساميه محمد غالب محمد  ٭

بشاير عبدالرضا رجب الصراف  ٭
اميان جبر ضاوى الرشيدي  ٭
شيخه يوسف محمد شعيب  ٭

دانه فواز فهد الفجى  ٭
سارة نايف ادغام فرحان  ٭

خلود فراج فيحان املطيري  ٭
منيرة مشعل عبداهلل عطا اهلل  ٭

فجر فالح مجبل العازمي  ٭
جميله غالى قطيم الهرشانى  ٭

سارة علي زايد املكيمى  ٭
بدريه خالد جاراهلل احلبيب  ٭
هبه سعود جحيل اخلالدى  ٭
جمانه نادر اسماعيل دشتى  ٭

 ٭ ياسمني ماشع ماطر الظفيري
هدى مهدي مختار رضا  ٭

حنان نواف راشد الطيار العنزي  ٭
شيخه ثامر براك الهاجري  ٭

شيماء ناصر عبدالوهاب الصفى  ٭
هند هايف عبود الضفيرى  ٭
منى حمود مجبل العازمي  ٭

عائشة مبارك ناصر العازمي  ٭

حنان شبيب فالح العازمي  ٭
بدور بدر عايض العتيبي  ٭

سارة عبدالرضا حسني الناصر  ٭
بنا فهيد محمد العازمي  ٭

خزنه راشد براك الصليلى  ٭
العنود محسن عواض املطيري  ٭

نوف راشد وثير العازمي  ٭
خلده مطلق علي العتيبي  ٭

فيحاء عبداهلل مزيد املطيري  ٭
منال سويلم فالح الرشيدي  ٭

عبير عبدالكرمي يحيى سليمان  ٭
رائده صايل زايد شافي  ٭

انوار خالد حسني سرحان  ٭
نوره مسلم فالح العدواني  ٭

ابتسام ساير مسلم عبدالعزيز  ٭
عاليه رجعان فراج العازمي  ٭

وسميه حسن مبارك العجمي  ٭
عهود خالد سعد احلجيالن  ٭

فاطمة جريثم حسن العازمي  ٭
حليمه رجعان سالم العازمي  ٭
رفعه فرحان مبارك العجمي  ٭

افراح سعيد حسن سالم  ٭
مرمي حامد عشوى عويد  ٭

شيخه حمدان ابراهيم العتيبي  ٭
مى عتيج مرزوق بطحانى  ٭
ابتسام احمد عيد الصليلى  ٭

عهود دخيل مبارك الرشيدي  ٭
منيرة محمد علي العجمي  ٭

ميثا جاعد مطلق الرشيدي  ٭
خلود برجس نهار املطيري  ٭

خلود حمدان مفلح الرشيدي  ٭
نسيبه فيصل فهد العبداجلادر  ٭

عفيفه محمد راضى الظفيري  ٭
اميان مسعود ابراهيم صرخوه  ٭

ناصر بدر عيسى املطر  ٭
مرمي حسن عبداهلل حسني  ٭
رائد يحيى محمد الربيعان  ٭

فاطمة سالم عبدالرضا سفر  ٭
علي محمد صخى العنزي  ٭

سعد متعب صلبى املطيري  ٭
يوسف صالح احمد بندر  ٭

فهد جميعان محيالن العنزي  ٭
محمد سيف حمران خشمان  ٭

وضحه رفاعى معيض العازمي  ٭
عذارى محمد ناصر العجمي  ٭

علي ضاوى علي الرويله  ٭
هدى رشيد غامن الشمري  ٭
فهد حامد تركي الشمري  ٭

سعيد محمد سعيد الهاجري  ٭
نواف محمد شاهر الشمري  ٭
فهيد عبداهلل فهيد الظفيري  ٭

مشعل محمد راشد الدوسري  ٭
عبدالعزيز عبداهلل محمد علي  ٭
عبدالعزيز سعود محمد حسن  ٭

هدى مفرح محمد الهاجري  ٭
دالل باسم مبارك املونس  ٭
علي ناصر جنم القتناب  ٭

نوف عادل ثامر علي  ٭
نوف مهدي رجا الرشيدي  ٭
نوال جابر فيحان العنزي  ٭

مشاعل مسير ماطر احلربى  ٭
ختام عبيد عبود الرشيدي  ٭

مشعل زبن مشعل الضفيرى  ٭
مشاري زايد عوض احلربى  ٭

سارة محسن برجس العجمي  ٭
شيخه عارف ضارى العاقول  ٭

دالل مبارك علي العجمي  ٭
عيده قبالن سعدون الطشه  ٭

مبارك شهاب دوشان الشمري  ٭
غاليه ناصر سالم العازمي  ٭

سحر مرزوق عوض احلربى  ٭
سارة خالد عبدالواحد السدره  ٭

حوراء حسني محمد أحمد  ٭
نوره سليمان صالح املولى  ٭

عبداهلل محمد شيحان العنزي  ٭
بدور عليان محرى البذالى  ٭
تهاني بجاد بجيد الصلبى  ٭
انوار عيد زعيل املطيري  ٭

 ٭ دانه احلميدى سعود احلريجى
احمد عايد جابر العنزي  ٭

فاطمة قاسم حسن ياديكار  ٭
جازى زامل محمد الزامل  ٭

س���حر عبداحلمي���د عبدالنب���ي   ٭
املوسى

اميره احمد عبداهلل العنزي  ٭
رمي بندر حمد الظفيري  ٭

 ٭ غدير صباح مدلول اخلالدى
خالد علي فهد القشعان  ٭

رودنيه محمد حمد العوفان  ٭
يوسف فاضل رضا علي  ٭

هاشم طالب غلوم غضنفرى  ٭
خالد جمال حسن امني  ٭

مهدي احمد علي العطار  ٭
حسن هشام عبدالنبي االربش  ٭

اميان عجيل بدر الظفيري  ٭
عبدالرحم���ن عب���داهلل عيس���ى   ٭

الشاهني
عزيزه بدر علي مظفر  ٭

خديجة طالب عبداهلل الهاشم  ٭
نايف عبداهلل فالح معترم  ٭

فواز فالح مقطوف فالح  ٭
جاسم محمد شريف العوضي  ٭

عائشة محمد حسن مذكور  ٭
محمد حبيب حسني الدشتى  ٭
مهدي باسل حسني الدشتى  ٭
مرمي محمد عبداهلل الشطي  ٭
خالد هالل سالم الصليلى  ٭

احمد علي يوسف التميمى  ٭
عيسى خالد مبارك الوزان  ٭

شيماء حسن محمود سعدون  ٭
خال���د نام���ى س���عود الضليعى   ٭

احلربى
هبه عياد سالم الفضاله  ٭

محمد سعد احمد الصالح  ٭
نادر سالم حمدان العازمي  ٭

محمد ضيدان خلف العارضى  ٭
اهلل مجع���د  عب���داهلل ضي���ف   ٭

العتيبي
ناصر بتاع خلف املطيري  ٭
علي عصام علي النعمانى  ٭

 ٭ موسى فؤاد عبداهلل العطار
فهد دعيج خليفه املريشد  ٭

عبدالرزاق فؤاد عبداهلل العطار  ٭
فواز فوزى جنم اخلضر  ٭

مشاري سعد صباح احلالبيك  ٭
اسماعيل محمد احمد يوسف  ٭

عبداهلل محسن عواض املطيري  ٭
بدريه عوض بهلول احلربى  ٭

مها فالح رغيان العازمي  ٭
هيا عواض بليهيد العازمي  ٭
دالل مصبح حمود العازمي  ٭

معالى مرزوق فليح الصواغ  ٭
فرجه سعود فريح احلربى  ٭

بدريه عبيد قطيم هادي  ٭
نوف محمد عاطف العجمي  ٭

هنادى فهد فراج العنزي  ٭
خزنه مسعود فهيد العجمي  ٭

هيا سفر خالد الهاجري  ٭
فاطمة محمد فارس العجمي  ٭
سارة مرزوق طلق العازمي  ٭

البطي  انتص���ار احم���د خليف���ه   ٭
بوطيبان

فاطمة محمد صالح العجمي  ٭
مشاعل طريجى صالح الشالحى   ٭

ناديه محرف كرينيس العازمي  ٭
معالى رجعان عايض اجلويسرى  ٭
ب���و هدلك  عيده س���عود س���عد   ٭

الرشيدي
دالل رحيل مزيد الشمري  ٭
حنان عيد مطلق العازمي  ٭
مها عايض فراج السبيعي  ٭

بنوا عامر حماد عامر  ٭
ابرار قيس يوسف علي  ٭

تهاني ظاهر متعب الشمري  ٭
اميره سعد حشاش الدوسري  ٭
لولوه خليفه مجبل احلسينى  ٭

نشور علي غازى عبدالعالى  ٭
منى محمد سعد شداد  ٭

نوره محمد مجرى العصيمي   ٭
فاطمة فالح ناصر الهاجري  ٭

امالك طالع صنيتان املطيري  ٭
اميان مجيبل ليلى العنزي  ٭
معالى بادى محمد العتيبي  ٭
معالى فهيد سالم العجمي  ٭

منى محمد شلوان الشلوان  ٭
كفايه ابراهيم عجاج املطوطح  ٭
جنالء نومان مريزيق العازمي  ٭

ن���وره س���عود عب���داهلل املي���ع   ٭
العازمي

موضى محمد مشعان املرزوق  ٭
سهام سالم صياح الشمري  ٭

خلود هليل شويهني الظفيري  ٭
رمي عل���ي اس���راهيد اجلب���ري   ٭

العتيبي
ناديه سالم فرحان العازمي  ٭

عاليه عبداهلل مطلق العنزي  ٭
حوراء محمد غلوم عبداهلل  ٭

مشاعل محمد مرزوق الرشيدي  ٭
مرمي علي سفر املطيري  ٭

اميان محمد عواد العازمي  ٭
ش���عاع هاي���ف حم���دان غري���ب   ٭

العازمي
موضى ناصر محمد الهوميل  ٭

عبير سعد ندا العازمي  ٭
اميان محمد حسن بوعباس  ٭

سلوى سعد علي العازمي  ٭
وضحه راشد ناصر الرقيب  ٭
مها محمد حشاش الدوسري  ٭

 L’INSPIRATION: " يزده���ي 
الوقت ب���زي مونتانا  مع س���اعة 
L’INSPIRATION ، ليس���ت س���اعة 
l’inspiration جوه���رة وحس���ب 
إنها  وليست من األكسيس���وارات، 
طق���م مجوه���رات بح����د ذاته���ا. 
ش���كلت ق���ارورة العطر الش���هي�ر 
Air du Temps  مص���در اإليح���اء 
 L’INSPIRATION لتصميم س���اعة
واقُتبست منها اخلطوط املتعرجة 
للش���كل املج���دول، نق���ش عال���م 
مونتان���ا الرمز - املس���توحى من 
الزخرفة املعمارية الداخلية لبوتيك 
أفينو مونتاني  األكسيسوارات في 
الس���وار حسب  في باريس. صمم 
طريق���ة حياكة الزرد احلصرية في 
ميالنو التي ش���كلت شهرة املوديل 
املعَل���م L’INSPIRATION . يلت���ف 
هذا الس���وار كدثار ح���ول املعصم 
ويحضن داخ���ل ثناي���اه املعدنية 
الدقيقة علب���ة ذات حواف مجدولة 
أيضا. أم���ا امليناء املتوافر بش���كل 
مطبوع أو مكس���و  بع���رق اللؤلؤ 
أو بالروديوم، فق���د رصع ب�28 أو 
ب�56 ماسة. ولكي تتحلى بطقمها، 

تنس���اب اليد بني س���اقي الس���وار 
املشرعتني، املزدانتني عند طرفيهما 
بحلقت���ني م���ن ف���والذ مصق���ول، 
واحلاملتني لنقش مونتانا. تعطي 
ساعة L’INSPIRATION  وْهم قماش 
ثمني ومتثل اجلرأة املس���تجدة في 
دار مونتان���ا. اس���تقت م���ن حيث 
الش���كل م���ن عالم األزي���اء بحيث 
نكتفي به���ا رداء فري���دا. متوافرة 
بكامل تشكيالتها وتصاميمها لدى 
الوكي���ل احلصرى : ش���ركة روائع 

جنيف للساعات  بكامل فروعها. 

من روائع جنيف للساعات
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اميان علي احمد النجدي  ٭
عاليه خليف حسني العنزي  ٭
سعود عدنان سعود الزايد  ٭

فاطمة محمد علي امليلم  ٭
مرمي غازى بطحى املطيري  ٭
ابرار يوسف فاضل الشطي  ٭
فاطمة عبداهلل مطر العيدان  ٭

بشاير فيصل جاسم الربيعان  ٭
جناح عوض رجا الرشيدي  ٭

ناصر صالح ناصر الشايجى  ٭
مرمي فتحى جاسم العبيد  ٭
اميان سعد مراد البلوشى  ٭

لولوه جاسم عبداهلل احلسينى  ٭
مرمي راشد عبداهلل مظفر  ٭

عمر علي عبدالقادر العثمان  ٭
ايوب يعقوب عبدالرحمن الصغير  ٭

عبداللطي���ف  خال���د   ٭عبداللطي���ف 
الثوينى

فرح عثمان خالد اليحيى  ٭
هاني حمزة محمد عبدعلي  ٭

زينب محمد حبيب الكندرى  ٭
عائشة عبداهلل محمد الفارس  ٭

دانه محمد سند العجمي  ٭
علي محسن صعيب العتيبي  ٭

علي حسني علي العبداالله  ٭
احمد خالد جاسم العبيد  ٭

سارة رمضان هزاع العنزي  ٭
منيرة عبدالكرمي سعد املعيلى  ٭
هدى دخنان ضحوى الرشيدي  ٭
محمد عبداحلميد احمد القطان  ٭

ماجد مبارك حسني مبارك  ٭
شيخه سعود عبدالكرمي احملارب  ٭

يوسف حسن عباس الطيب  ٭
العنود شافي محمد العجمي  ٭

وزارة الكهرباء والماء
ناصر محمد حسني االطرم  ٭
عمر صالح احمد العثمان  ٭
سعد نايف جبر الديحانى  ٭

اسيل شالل كمعان احلربى  ٭
دالل ناشى عجل العازمي  ٭

عبيد العتيبي عبيد املطيري  ٭
 ٭ افنان ناصر يعقوب العبدالهادي

فواز حمد ابراهيم الناصر  ٭
ابراهيم محمود ابراهيم الدمخى  ٭

عبدالعزيز عباس مسلم القديحى  ٭
نواف حمود عياد اجلنفاوي  ٭

منصور مبارك مطلق العازمي  ٭
راشد هادي عايد العازمي  ٭

مشعل محمد عبدالكرمي الشبعان  ٭
ريحان فهد مبارك مسعد  ٭

محمد سالم عبداهلل العجمي  ٭
علي عدنان محمد علي  ٭

يوسف سعود محمد الرشيدي  ٭
عايد راشد راشد الهاجري  ٭

ابراهيم عويد صقر العازمي  ٭
نايف شبيب نايف العتيبي  ٭
مطلق فالح محمد الهاجري  ٭

سلطان محمد مرزوق العتيبي  ٭
عبداهلل عبداجلليل شاوي القالف  ٭

دبى خالف سعد املطوطح  ٭
عبداهلل سعد فالح الدوسري  ٭

فهيد غربى عثمان العيبان  ٭
ثومير حمود محمد الرشيدي  ٭

طالل حمود زايد الهاجري  ٭
عبدالرحمن حجاب سعد العجمي  ٭

سعد مدعث بادى العجمي  ٭
مشاري احمد يعقوب احمد  ٭
مرزوقه سعد عبيد املجرن  ٭
سعد كروز بادى العجمي  ٭

فجر فهد مفلح النامي  ٭
روال رأفت رفيق عبدالرازق  ٭

مستوره علي سليمان الرشيدي  ٭
خالد عماش فهاد عماش  ٭
علي حسني علي املسرى  ٭
عيد فهد حسني العازمي  ٭

ايالف عبداخلالق خليفه فتح اهلل  ٭
 ٭ احمد خليف نهير العنزي

محمد جازع محمد الصهيبى  ٭
عبداهلل احمد محمد طالب  ٭

احمد حمود حمدان احلصم  ٭
مطلق سعد منير السهلى  ٭

ناصر حمدان منير العازمي  ٭
محمد راضى محمد القطان  ٭

أحمد عايض مبارك العازمي  ٭
محمد فريان عياده العنزي  ٭

ثامر فهد جدعان العازمي  ٭
علي سالم راشد املرى  ٭

سعد مدعث سعود عيد  ٭
بدر مطلق راشد السبيت العازمي  ٭

محمد حميدى حامد العازمي  ٭
ملفى مبارك فهد العازمي  ٭

عبداهلل سعود سعد العازمي  ٭
فوزى فالح مناور املطيري  ٭

حس���ني عبدالعزي���ز مصطف���ى عريان   ٭
حسن

منصور محمد فراج العجمي  ٭
ذكريات علي فهد عالج  ٭
خالد عبيد سويد عمير  ٭

نايف سعد محمد العجمي  ٭
عيسى محمد يوسف العبداهلل  ٭

سعد ناصر ناصر بخيت  ٭
سالم حمد حسن العجمي  ٭

عبدالعزيز بدر عبداهلل املضف  ٭
ضاري فرج ضيدان الشمري  ٭

مشاري عادل احمد حسني  ٭
عبداهلل زيد شمروخ املطيري  ٭

نادر محمد عبيد الدوسري  ٭
محمد احمد عبداملجيد اجلدي  ٭

عبداهلل راشد فالح العازمي  ٭
ماجد خيران رباح الرشيدي  ٭

عثمان احمد حمود الدويهيس  ٭
مهدي عبداهلل احمد املسرى  ٭

حامد احمد درويش الزيد  ٭
محمد محمود حمزة حيدر  ٭

حصه عيسى عبداهلل الهزمي  ٭
منى مهدي احمد الصفار  ٭

عبير عيسى عبداهلل املسلم  ٭
عثمان محمد اسماعيل عثمان  ٭
فواز صقر عواض الرشيدي  ٭

عبداهلل مشعان سبيت مشعان  ٭
عبدالعزيز فواز عواض املطيري  ٭

محمد عبداهلل مانع العجمي  ٭
وليد عمر حمود محمد  ٭

نواف مساعد حمد الشيخ مساعد  ٭
مساعد فالح صقر بن عيد  ٭
عبداهلل محمد تركي رجب  ٭
شيخه ذياب فالح العجمي  ٭

فهد سعد سالم العجمي  ٭
صديقه علي احمد دشتى  ٭

سارة حسن ابراهيم احلداد  ٭
نوره احمد مزيد العتيبي  ٭
نوف الفى غالب املطيري  ٭

فاطمة فالح غنام العازمي  ٭
غاليه ناصر مشعل الشعالنى  ٭

العنود عوض ثامر مرزوق  ٭
هيا مجبل سعيد العازمي  ٭

مشاعل حمد حزام العنزي  ٭
فجر ابراهيم بالل حوشان اخلالدي  ٭

امانى سعد رومي الرومي  ٭
 ٭ وضحه احمد خليفه اجلالهمه

عبداهلل حامد احمد املفرج  ٭
مها جزا هليل العتيبي  ٭

بشرى صالح فواز العنزي  ٭
انفال عبدالرضا درويش صادق  ٭

نوره عوض ابنيه الرشيدي  ٭
امنه عايض عايد الرشيدي  ٭

العنود زيد محسن الدوسري  ٭
انوار بشير محمد العنزي  ٭

عذاري منيف علي املطيري  ٭
دالل طعيمس صالح العتيبي  ٭

ورود فالح فالح العازمي  ٭
بتله خالد رجا الرشيدي  ٭

بشاير سالم محمد القريشى  ٭
لولوه فوزى سليمان الشهاب  ٭

حنان براك كنيهر الشمري  ٭
العنود خلف سعد اجلويسرى  ٭

منى سعيد هزاع علي  ٭
نوف راشد براك العدواني  ٭
مشاعل بدر محمد العازمي  ٭

تهاني مناحى ذعار العبدلى  ٭
منى خالد مطلق احلربى  ٭

مرمي سليمان احمد الفرحان  ٭
نوره جابر حمد العجمي  ٭

عذارى عطا اهلل فرحان العنزي  ٭
حنان حمود جنم الشمري  ٭

وفاء عبداهلل عوض اخلضير  ٭
عاليه فايز حامد البغيلى  ٭

امانى رداس عبداهلل املطيري  ٭
غدير مطر انخيالن املطيري  ٭
عايشه فريح مطر الشمري  ٭
نوره مخلد خالد البطحانى  ٭

انتصار عقيل جدعان املطيري  ٭
معالى الفى محمد املطيري  ٭

باسمه مسلم مرزوق العازمي  ٭
العنود دخيل مبارك الرشيدي  ٭

جوزه عيد عبداهلل العنزي  ٭
سهام ذياب خلف الفضلى  ٭

افراح جمعان شداد املطيري  ٭
وفاء خالد منصور احملرول  ٭

الهنوف راشد فهاد زبن العازمي  ٭
عهود عشوى تنوش العنزي  ٭
نعمه معجب لهمان الدوسري  ٭

وضحه سعيد جابر املرى  ٭
امل ساطى عبدالرحمن املطيري  ٭

هيا حمود مفلح العازمي  ٭
منى خالد ايوب القيص  ٭

بشاير طفيل مقذل العازمي  ٭
فجر عادل فالح الهيفى  ٭

نوف عفيف خلف الشمري  ٭
شروق عبداهلل عايض العتيبي  ٭

منيرة مساعد مرزوق الشحيتاوى  ٭
مرمي هادي عايض العتيبي  ٭

مشاعل حمدى محمد العتيبي  ٭
 ٭ حصه جابر صالح البطي
الطاف عيد راضى العازمي  ٭

 ٭ نورا فيصل معضد احلويله العجمي
لولوه محمد عجاج الظفيري  ٭

مرمي عبدطوفان الشمري  ٭
هويا متعب فالح العازمي  ٭

سارة محمد جروان العازمي  ٭
فجر أحمد عبداهلل املطيري  ٭

منيرة فريج عيد العجمي  ٭
انفال مطلق علي النصافى  ٭

وفاء شعف ربيعان السعيدى  ٭
ندى عامر سالم العجمي  ٭

شيخه ناصر رفاعى الدوسري  ٭
 ٭ عنود عبداهلل عواد املطيري

انوار راضى زيد الزعبى  ٭
هدى جاسم عوض علي  ٭

فاطمة سعود فالح العازمي  ٭
مرام علي سيف الشبلى  ٭

جنالء عبدالرحمن محمد خضير  ٭
فهد جابر محمد الفيلكاوى  ٭

منيرة عفاس عبداهلل العجمي  ٭
روءيا اسحاق ابراهيم عرب  ٭

عبير صالح يوسف الرقم  ٭
نايف عياده فهاد احلربى  ٭

احمد اسماعيل علي عبدالهادي  ٭
راشد سند محمد حسني يوسف  ٭

شيخه حمدى ضيف اهلل العازمي  ٭
عماد مرزوق محمد الدماج العازمي  ٭

علي عمر دحيم العتيبي  ٭
ظاهر حبيب ظاهر حسني  ٭

حسن متروك علي العنزي  ٭
يوسف سليم ربيعة مطر  ٭

زهراء حامد حافظ العبداهلل  ٭
هبه محمود عبدالعزيز يعقوب  ٭

جراح ضارى براك الشمري  ٭
نوره يونس محمد الياسني  ٭

شعاع فهد نفل الشمري  ٭
شيماء عبداهلل عبدالرحمن بوعركى  ٭

حمد محمد عطيه صغير  ٭
رغد محمد جاسم الشمالى  ٭

وفاء مكى حسني غامن  ٭
منال فالح الفى العازمي  ٭

عمار خالد محمد العمارى  ٭
سارة عبداللطيف يوسف السنان  ٭

نرجس عباس حسني جاسم  ٭
محمد عوض عبود العنزي  ٭

سارة جاسم محمد الفارسى  ٭
عبداهلل عبداللطيف صالح املزينى  ٭

عبداهلل حيدر علي حيدر  ٭
فاطمة صالح ابراهيم محمد علي  ٭

ناصر برجس فالح العجمي  ٭
محمد عدنان عيد السعد  ٭

محمد حمود سليمان العتيبي  ٭
محمد شافي غليفص العجمي  ٭

هيا محمد حمد العجمي  ٭
بتول خالد جعفر الكصيمي  ٭
فيصل نايف منير املطيري  ٭

عيسى عبدالرحمن عبداللطيف احمد  ٭
اميان كاظم محمد اجلمعه  ٭
هشام علي محمد العتيقى  ٭
علي ناصر ماجد الشماع  ٭

رمي يوسف حواس العيسى  ٭
صديقه منصور مجيد كوت  ٭

مرمي عيسى عبدالرزاق العبدالرزاق  ٭
لطيفه طارق يوسف املال  ٭
علي حسني علي الشمالى  ٭

عبدالرحمن صالح سعيد العجمي  ٭
فجر عيد ناشى النصافى  ٭

هند حسني علي العلي  ٭
مساعد عبداهلل يوسف املهنا  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل العجمي  ٭
جراح عبدالرحمن علي دربي  ٭

حمد محمد ناصر العجمي  ٭
فواز عيد فرحان العنزي  ٭

رمي يوسف عبداللطيف احلبشى  ٭
عبدالعزيز عبدالرحمن محمد سعيد  ٭

منال مجيد عزيز الرحيم  ٭
فاطمة ضيدان بدر املطيري  ٭

مها نهار شديد الشمري  ٭
نادر نافل سعد اجلويسرى  ٭

عمر سلمان سعد العازمي  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عائشة عبداهلل عبدالعزيز البديوي  ٭

حصه صخى مدعج الديحانى  ٭
محمد ناصر محمد العجمي  ٭
محمد فاضل علي بوعباس   ٭
نايف مطلق دحام العنزي  ٭

سهيله جاسم سليمان عجران  ٭
محمد سعود فهد العجمي  ٭
نوال عيفان الديس عيفان  ٭

امينه حمد عيسى الكندرى  ٭
فاطمة حمد عبداهلل السعيد  ٭

سارة احمد علي النجدي  ٭
فؤاد محمد صالح مسرى  ٭

احمد محمود عثمان العثمان  ٭
احمد عبدالرحمن صالح النسيم  ٭

رمي انور احمد البناي  ٭
افراح غالب غازى املطيري  ٭

فيصل راشد فهد الناصر  ٭
يوسف محمد عبدالرحمن الدخيل  ٭

حسن راشد عايد عاشور  ٭
مشعل عدنان عبدالرحمن العلي  ٭

حمد صالح ابراهيم موسى  ٭
رهام سلطان احمد شعيب  ٭

جابر محمد شخير العازمي  ٭
خديجة وليد علي العوضي  ٭
جالل شاكر محمود البغلي  ٭

االء ياسر عباس حسني  ٭
ضارى جاسم محمد بويابس  ٭

منيرة بدر احمد الوشمى  ٭
انفال محمد حسني الكندرى  ٭

بدر نوري خلف القالف  ٭
دالل حمد ثامر الدغيلبى  ٭

عادل كاظم السيد رضا املزيدى  ٭
سناء محمد تقي العوضي  ٭
يوسف محمد شايع املاجد  ٭
مرمي جاسم احمد البالول  ٭

آمنه رضا حسني دشتي  ٭
زمزم حسني يوسف الرشيد  ٭

منى احمد حسني سيف  ٭
محمد يوسف شهاب البحر  ٭

هاشم خالد عبدالعزيز القطان  ٭
فجر سعود عبدالعزيز شمالن الرومي  ٭

أحمد فؤاد عبدالرحيم علي أكبر  ٭
عبدالوه���اب  ص���الح  عبدالوه���اب   ٭

العبدالوهاب
براك فهيد فارس الرشيدي  ٭
يوسف حسن فرج الدابى  ٭

وزارة الداخلية
سارة جاسم محمد التناك  ٭

محم���ود محمد جنيب محمود ش���وقى   ٭
االيوبى

محمد خليل ابراهيم املسرى  ٭
بدر فهد بدر ناصر  ٭

حميد عبدالهادي راشد الدوسري  ٭
جمانه علي حسني عبداهلل  ٭

شيخه عبدالوهاب عبداهلل القليش  ٭
حوراء عبدالرسول عبداهلل القطان  ٭

بدر الدين رياض مهدي حامت  ٭
سلمى عبدالعزيز صالح الهنيدى  ٭

نصار رجاء نصار العجمي  ٭
ناصر خالد ناصر خداده  ٭

عبدالعزيز خالد علي السليمان  ٭
مصعب جاسم مروح الشمري  ٭

عبداللطيف داود سليمان اخلميس  ٭
عبداهلل وادي راشد الفضلي  ٭

فهد علي نعيس املطيري  ٭
مبارك عبداهلل صالح املطيري  ٭
طالل عوض ضويحي العنزي  ٭

فايز فالح شجاع احلربي  ٭
عدنان قاسم محمد عبداهلل  ٭

بندر بخيت فهد العتيبي  ٭
فاطمة احمد عبداهلل الفريج  ٭

فاطمة عبداهلل صالح النتيفى  ٭

وزارة النفط
اسماء عباس جواد يعقوب  ٭
مشاري مالك بدر الصباح  ٭

فيصل محمد اسماعيل حجى  ٭
امل غالب علي املراد  ٭

عبدالعزيز سعود محمد الفيحان  ٭
حمود ثنيان حمود الردعان  ٭

انفال عيسى علي القالف  ٭
جناح محمد احمد الشطي  ٭

حمد علي سعد عبداهلل  ٭
عناد ميسر جاسر العياف  ٭

لطيفه سلطان احلميدى املطيري  ٭
احمد عادل غلوم بولند  ٭

طارق عبداهلل سليمان احلسينان  ٭
سعد عجيل مجالد الضفيرى  ٭

ناصر غازى نهار العتيبي  ٭
عبدالوهاب احمد مبارك البغدادى  ٭

نواف عبداهلل احمد الكندرى  ٭
محمد حبيب حمود صخي راضي  ٭

علي عبدالرسول غلوم حسني  ٭
مشاري فيحان فايح املطيري  ٭
عبداهلل هزاع صالح العتيبي  ٭
دالل محمد سعود احلويتان  ٭
غدير مطلق حمود الصالل  ٭

حمود يوسف سالم الفضلى  ٭
حور خالد حسني الفيلكاوي  ٭

نفله مزعل عايد الرشيدي  ٭
سارة محمد احمد العبيد  ٭

عبداهلل مطر عبداهلل العنزي  ٭
نوف احمد فارس الدويهيس  ٭
هدى صنهات رباح املطيري  ٭

سارة علي محمد حياتى  ٭
ابراهيم عبداللطيف صالح العثمان  ٭

مرمي محمد احمد املخيزمي  ٭
خالد عبيد ضويحي الشمري  ٭

حسن غيث حسن الغيث  ٭

وزارة التعليم العالى
حصه عيسى سعد العربيد  ٭

مرمي سالم احمد الهارون  ٭
بشائر فالح فرحان العازمي  ٭

سارة خالد مناور املثال املطيري  ٭
بشاير لزام ضبيب املطيري  ٭

رفاع عبداهلل محمد العجيمان  ٭
فيصل سعود غامن جمران  ٭

علي حسني خليل اجلريدان  ٭
منى بدر ناصر النشيط  ٭

راشد دغش راشد السهلى  ٭
شروق تيسير عبدالعزيز الرشيدان  ٭

مبارك منصور فهد الدوسري  ٭
شيخه حمود عوض الرشيدي  ٭
لطيفه محمد عبداهلل الكندرى  ٭
مرمي سليمان علي املنصورى  ٭
غيضه ضاحي فالح الهاجري  ٭

سمر وليد يوسف الشاهني  ٭
كوثر عماد حيدر بن نخى  ٭
سارة بدر محمد بن ضيف  ٭

عذارى نافع ثامر جابر  ٭
زينب يوسف عبدالرضا قبازرد  ٭

هبه انور يوسف اللهو  ٭

هادي محمد صويان العجمي  ٭
بشاير عبداهلل مناحى العتيبي  ٭

دانه مبارك سعد اجلرى  ٭
عبدالعزيز سعد مبارك املطيري  ٭
مرمي وليد عبدالعزيز احلبيشى  ٭

نوري���ه س���عود عبدالعزي���ز ش���مالن   ٭
الرومي

علي حسني علي املال  ٭
عبدالعزيز احمد عثمان التويجرى  ٭

إدارة الفتوى والتشريع  ٭
جواهر كمال مسيب يتيم  ٭

منيرة عبداهلل صالح اجلطيلى  ٭
محمد سالم حمد العنزي  ٭

دالل سالم فالح دخيل اهلل  ٭
شيخه عبدالعزيز جاعد العتيبي  ٭

اإلدارة العامة للجمارك
فهد سند ايوب علي  ٭

ناصر بلوى ياسني مزعل  ٭
يوسف محمود حسني الرشيدي  ٭

منيرة حسني حمود الرومي  ٭
بدر عبداحلكيم عيسى السليم  ٭
عبدالعزيز وليد حسني املراغى  ٭
مى يوسف عبداهلل الصقعبى  ٭

فاطمة محمد محمود العبدالغفور  ٭
ابراهيم فيصل مبارك الدعى  ٭
محمد جاسم محمد الشراح  ٭

احمد ماجد عبدالصمد الصالح  ٭
فالح فهد فالح الهمالن  ٭

بدر سعد مبارك ابو حيمد  ٭
نايف رجا حامد املطيري  ٭
حصه وليد داود النجار  ٭

رائد فراج ماوى املطيري  ٭
نشميه فهد شامان الظفيري  ٭

عهود شداد محمد املطيري  ٭
امنه كميخ نهار املطيري  ٭

مشاعل فالح مرضى العازمي  ٭
 ٭ عبداهلل سعد بليق العازمي

حسني علي حسن الشواف  ٭
عبدالوه���اب  حم���ود  عبدالوه���اب   ٭

العسعوسى
عبدالعزيز محمد صالح العمران  ٭
عبدالرحمن سعود خليل احلربى  ٭

اميان صالح رجب الصراف  ٭
عطاف راوى محمد العنزي  ٭
مساعد احمد صالح حسن  ٭

عبداهلل هزاع راضى العنزي  ٭
مشعل محمد يوسف اخلليل  ٭

حسن علي حيدر يتيم  ٭
خالد احمد عبداهلل احمد  ٭

حمد عبدالعزيز خلف مال اهلل سلمان  ٭
عبدالعزيز حسني شاهني ابراهيم  ٭

عبداهلل محمد قبالن العازمي  ٭
يوسف عبداهلل عايش عايض  ٭

هدباء نواف عبدالكرمي النومس  ٭
اجلازى عبداهلل احمد املطر  ٭

عبداهلل حجاب جريوي احليان  ٭
فى منصور محمد السابج  ٭

فاطمة عبداهلل سعد الربيعان  ٭
لطيفه خالد جاسم املير  ٭

روان عادل محمد اخلليفه  ٭
دالل عبدالوهاب عبدالرحمن التركي  ٭
خلف سطام عبيد العياده الشمري  ٭

كوثر علي رضا محمد نور الدين  ٭
دالل مسلم عبداهلل غريب  ٭

فاطمة مشاري احمد حماده  ٭
نوف جمال عبداهلل احلملى  ٭
فاطمة علي حسني عبداهلل  ٭

عائشة عبدالعزيز علي املبارك  ٭
منيرة عبدالعزيز محمد العبيدى  ٭

مرمي فهد سعود الرغيب  ٭
اسماء محمد جاسم الصيرفى  ٭

مرمي رشيد حمد العنزي  ٭
فاطمة محمد عبدالعزيز املسعود  ٭

فاطمة عبدالعزيز حسني اشكنانى  ٭
حصه فهد عبدالرحمن بن عريعر البني   ٭

خالد
حوراء عبداملجيد عبداحلميد فرج  ٭

تسنيم محمد عبداملجيد زبيد  ٭
جند منير محمد املهنا  ٭

تهاني جاسر قبالن العازمي  ٭
فاطمة محمد حسني مهدي  ٭

مرمي عبداالمير محمد رفيع معرفي  ٭
سارة عبداهلل يوسف روح الدين  ٭

احمد حمد مهلهل املرى  ٭
امل احمد محمد البقشى  ٭

هناء محمد أحمد العيسى احلوطى  ٭
موضى عبداحلكيم عبداهلل املضف  ٭
عبدالرحمن عبداهلل محمد الدخيل  ٭

سعدون فهد محمد احمد  ٭
محمد عبداهلل محمد الضامر  ٭

احمد عبداهلل احمد املراد  ٭
علي احمد حسني خاجة  ٭

عبدالعزيز اسد عبداهلل محمد  ٭
محمد حسن عبداهلل احلداد  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدنى
انوار محمد داود سليمان  ٭

خالد محمد صالح العليان  ٭
عبدالعزيز عبداحلكيم عامر العسكر  ٭

العنود عبدالسالم يوسف آل هيد  ٭
محمد رضا علي القطان  ٭

محمد رحيم عبداللطيف دخيل  ٭
حسن ضيف اسماعيل اجلدي  ٭

محمد رضا علي اخلباز  ٭
ابتسام حسن عايد الفضلى  ٭

وضحه هزاع سعد طامى  ٭
سبيكه عبدالوهاب احمد ديني  ٭

هند فؤاد محمد العوضي  ٭
عيسى علي حسني القطان  ٭
زهره احمد سلطان القالف  ٭

احمد امير علي الباذر  ٭
احمد حسني حسن الشويكر  ٭

عجران فيصل سعد السبيعي  ٭
عمر عبدالصمد محمود بوشهري  ٭

فيصل نهار عبداهلل املتلقم  ٭
خالد حمد حمود احلربى  ٭

هميجان خالد هميجان املطيري  ٭
ميثم محسن سيد احلسينى  ٭

حمد مشاري حمد الدبوس  ٭
انور اسماعيل ابراهيم النجار  ٭

عبداهلل طارق عبداهلل الصراف  ٭
عبدالعزيز عبدالصمد محمد اسماعيل  ٭

علي عدنان نورى الشريده  ٭
عباس محمد حسن الشواف  ٭

علي عقيل خليل احلمر  ٭
حمد حامد مرزوق الفضلى  ٭

محمد احمد ناصر املسفر  ٭
يعقوب يوسف سلطان طارش  ٭
سليمان محمود احمد ماه كرمي  ٭

مشاري زيد عايض العتيبي  ٭
اميان مساعد بخيت البخيت  ٭

زينب حسني نظر محمد  ٭
حمد يوسف سالم . اجليران  ٭

عبدالعزيز احمد عبداهلل الصيرفى  ٭
مى بدر ناصر اخلالدى  ٭
علي حسني علي محمد  ٭

علي خالد علي كمال  ٭
محمد مساعد عبدالعزيز اجلناحى  ٭

محمد هادي ساير الظفيري  ٭
عبداهلل محمد عبدالهادي الهاجري  ٭

جاسم حسن جاسم املعيلى  ٭
احمد حميد عبداهلل البقشى  ٭

فواز سيف هزاع الهلفي الرشيدي  ٭
محمد عبدالوهاب جمعه الفهد  ٭

حسني احمد صفر اشكنانى  ٭
دالل خالد محمد صالح القرينى  ٭

مها خالد محمد العقيلى  ٭
مقداد عباس هاشم اجلزاف  ٭

وليد خالد موسى علي  ٭
صالح نبيل عيسى الصفار  ٭

عبداهلل عبدالرضا عبداهلل معتوق  ٭
حسن جاسم محمد احمليمد  ٭

سالم محمد عبداهلل الشمري  ٭
فواز محمد فهد بن حسني  ٭
خالد جمال عباس القالف  ٭

عبدالعزيز عبداهلل محمد العوضي  ٭
بشار فاضل محمد معرفي  ٭

المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب
عائشة حسن مال اهلل عبداهلل  ٭
امنه عبداهلل حسني اشكنانى  ٭

غدير احمد حسني ارتى  ٭
االء عيسى طه الدوسري  ٭

مشاعل وليد محمد القحطانى  ٭
مرمي كاظم علوان اكروف  ٭

حوراء محمد سيد احمد املوسوى  ٭
منيرة قلفيص ناصر الهاجري  ٭

العنود رفاعي فارس السهدي العازمي  ٭
شريفه عبدالعزيز احمد بوناشى  ٭

فالح هادي فالح العتيبي  ٭
مرمي عثمان محمد القاطى  ٭

قيس مصطفي مهيوب سباتي  ٭
اسماعيل عبداهلل اسماعيل محمد  ٭

رمي رجعان عايض العازمي  ٭
مساعد محمد عبدالوهاب الزنكى  ٭

مشاعل علي عباس العازمي  ٭
نوف سليمان مرزوق العنزي  ٭
جاسم محمد حسني الوثيقى  ٭
فاطمة شداد غريب العازمي  ٭

عمر فوزى عبدالعزيز العسالوى  ٭
عواطف نايف عوين الشمري  ٭

محمد صادق جعفر البدرى  ٭
غنيمه توفيق علي محمد  ٭

جنالء بشير رجا الرشيدي  ٭
طالل عبداهلل حسن الشراح  ٭

احمد محمود سيد اسماعيل بهبهاني  ٭
ياسمني عبداهلل مشعل املطيري  ٭
حنان محمود عبدالرحمن محمد  ٭

عبداهلل حسني عبدالرحيم عبداهلل  ٭
عبدالعزيز زاكى مسدح العنزي  ٭
بتول اسماعيل عبداهلل احلداد  ٭

لولوه احمد صالح حسن  ٭
ناصر موسى عيسى املوسى  ٭
خالد محمد علي عبداجلادر  ٭

فرح جهاد عبدالعزيز الغربللي  ٭
عبداهلل سعود عبداهلل املخيزمي  ٭
نواف فهيد ضيف اهلل املطيري  ٭

سارة حسن عبدالرحمن اشكنانى  ٭
كوثر احمد صادق احمد  ٭
علي عادل محمد حسني  ٭

بدور محمد سليمان السمحان  ٭
حمد وليد حمد العمار  ٭

سامى رشيد سماوى الظفيري  ٭
براك عبداحملسن صالح السليمان  ٭

الهيئة العامة للتعليم التطبيقى 
والتدريب

مبارك عواد رمضان السعيدى  ٭
عبدالرحمن زعابى حسني الزعابى  ٭

 ٭ دالل خالد عبدالرحيم العوضي
فرح غازى مشعان الديحانى  ٭

انفال انور صقر الصقر  ٭
سارة بدر احمد الناشى  ٭

فجر عبداهلل محمد النصار  ٭
دالل محمد فالح الداود  ٭

فاطمة يوسف احمد املوءمن  ٭
عائشة صالح محمد املرشد  ٭
محمد دخني سالم العازمي  ٭

مها عبداهلل عبداملغنى العبداملغنى  ٭
ابرار بدر ناصر املنيع  ٭

احمد ابراهيم احمد املناعى  ٭
اميان غازى عطا اهلل الشمري  ٭

سارة صالح عبدالرحمن محمد  ٭
منال مناحى عباس شويب  ٭

عائشة سمير ياسر الرمياوى  ٭
مرمي نورى محمد البزاز  ٭
علي محمد علي اخلضر  ٭

مشاعل محمد رصد املطيري  ٭
جمانه عبدالرحيم يوسف العبيدلى  ٭

فاطمة يوسف عبدالرحيم بوكبر  ٭
انوار حسني محمد يعقوب  ٭

مها حسني عبدالرضا ششتر  ٭
شيماء عبداهلل طاهر الشمالى  ٭
نوف فهد عبدالرحمن عبداهلل  ٭
انوار سعود دعيس الراجحى  ٭

فاطمة محمد شعبان عبدالرضا  ٭
فاطمة جالل جالل الرمح  ٭

افراح وليد عبدالوهاب الزواوى  ٭
عال احمد حفيظ الذهبى  ٭

مرمي محمد ابراهيم احملمد  ٭
جاسم محمد فالح الهيفى  ٭

منال محمد عبداهلل العمهوج  ٭
عائشة عبدالرحمن سيد أحمد العقيل  ٭

عادل يوسف علي العلي  ٭
عبداهلل ناصر يوسف الصقر  ٭

دالل حمد صالح اخلنه  ٭
منال سامى محمد جرى  ٭

السيد علي السيد حسن املوسوى  ٭
صالح رخيص عطشان البرازي  ٭

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
محمد جاسم محمد النبهان  ٭

رمي صالح عدس النمران  ٭
فهد عبدالرحمن محمد القوبع  ٭

اميان عواد خميس الغريب  ٭
حبيبه سلمان محمد الهليلي  ٭

مرمي مجيد عباس كوت  ٭
شذى صالح جمعه مرزوق  ٭

افراح سعود عبدالعزيز العويس  ٭
حصه خالد عبداهلل احلبيتر  ٭

مى سند حميدى السند  ٭
لطيفه جاسم محمد الفرح  ٭

انوار خلف مهوس السعيدى  ٭
محمد مزعل عشوى الظفيري  ٭

عبدالرحمن محمد مصلح املطيري  ٭
مها محمد عطيه العتيبي  ٭

عبدالكرمي حسن جراغ احلداد  ٭
جراح رمضان ظاهر العنزي  ٭

مساعد فالح عبيد الصواغ  ٭
خالد شبيب دغيم املطيري  ٭

حنان عبداهلل سليمان العميرينى  ٭
مراحب سامى منصور االذينه  ٭

فجر غامن رشود الرشود  ٭

لطيفه محمد عبدالعزيز بوطيبان  ٭
وليد خالد نهابه حماده  ٭

نوره هندى مبخوت العجمي  ٭
فاطمة حضيرم حسني سعد  ٭
فجر احمد سليمان املنصور  ٭

سارة ابل محمد العوضي  ٭
مشعل حمد خضير العنترى  ٭

بلدية الكويت
سناء ابراهيم خليل كمال  ٭

معالى خليفه حديد الشمري  ٭
سارة حسن مبخوت العجمي  ٭

نوره عبداهلل عناد املطيري  ٭
دليل سعد مناحى الدوسري  ٭
حصه دعيع عليان الرشيدي  ٭

نوره عامر براك العجمي  ٭
منى عبداهلل بعيجان العتيبي  ٭
بتله دحام نايف صقر املصرب  ٭

أمل محمد ناصر العدواني  ٭
بدريه مدلول وسمى الظفيري  ٭

شعاع حمد سوباط الفضلى  ٭
زبن علي عايش املطيري  ٭

منصور فهد عبداهلل ابو متر  ٭
عبداهلل عيد مبارك الشدقم العازمي  ٭

علي خليفه اجليغم خالد  ٭
سعد فريح مجبل الرشيدي  ٭

منصور قبالن عواد العازمي  ٭
حسني عباس عبدعلي  ٭

محمد فالح جهيران هدمول  ٭
عزيزه طالب حليويس مزبان  ٭

سعود عبدالعزيز محمد اخلميس  ٭
عقيل علي مصطفى مراد  ٭

فاطمة محمد عبدالرزاق العطار  ٭
امنه جاسم محمد الهولى  ٭

بدور عيسى عبدالوهاب الرشود  ٭
احمد شاهر زامل العازمي  ٭

عذاري أحمد حسني الفيلكاوي  ٭
مشاري محمد سعود العنزي  ٭

اسماء محمد عيد الغامن  ٭
شيماء حسني حسن ندوم  ٭

سمر عبداهلل فارع املطيري  ٭
طالل مصبح مبارك الوسمي  ٭

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الضويحي  ٭
اميان ابراهيم محمد احلجي  ٭

خلود زيد محمد سبيل  ٭
عبدالرحم���ن عبدالعظي���م يعقوب بو   ٭

البنات
يعقوب يوسف احمد دشتى  ٭

ورود وليد عبدالكرمي الشيحه  ٭
جمانه عبداالمير بدر حسني  ٭
حنان خليف محمد الفدعان  ٭

رمي مناع حماد العجمي  ٭
عيده منير عواد العازمي  ٭

امنه سالم محمد الهاجري  ٭
نوف سعد طلق العازمي  ٭
ابرار باقر محمد املطوع  ٭

اسماء مرضى حمدان اجلدعان  ٭
 ٭ عبير مرزوق مسير املطيري
فوزيه فالح عبداهلل العجمي  ٭
خلود عايد حمدان الظفيري  ٭

امانى هايف قطيم درهوم  ٭
منال خميس خليفه الهرشانى  ٭

هيا بدر ناصر اخلضر  ٭
دالل ناصر غازى املطيري  ٭
محمد علي احمد بن اسرى  ٭
عيده مبارك محمد العجمي  ٭

جالينا فولكوفا  ٭
نوره عبداحملسن الفى املطيري  ٭

سلوى عبداهلل عبدالرحمن العبيدلى  ٭
عبداهلل هادي مبارك هادي  ٭

فهد راشد فهد الدويله  ٭
هدى محمد عبداهلل العنزي  ٭

رمي رشيد رباح الرشيدي  ٭
عايشه فهد عامر املطيري  ٭

هبه عبدالرحمن بداى غنيمان املطيري  ٭
هاجر عبدالرزاق حسني العبداهلل  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء
 ٭ منى عبداللطيف محمد اجلمل

مبارك عبداهلل حسن القطان  ٭
بسام احمد حسني العبدالرزاق  ٭
احمد خلف عبدالعزيز العتيبي  ٭

امل شتحان شاهني الظفيري  ٭
حمود محسن االفنس العنزي  ٭

محمد جديع مزيد الدعمى  ٭
موضى محمد حبيب العتيبي  ٭

شيماء حسن محمد حسن محمد  ٭
منار محمد شايع منصور  ٭

غنيمه حاجى اسماعيل خالدى  ٭
صيته مفرج برجس الدوسري  ٭
رقيه عبدالعزيز سفر املوءمن  ٭
استقالل جاسم زابن الرشيدي  ٭

ياسمني حاجى حسني بوشهري  ٭
هدى ابراهيم محمد امليلم  ٭

رمي حمد بداح العجمي  ٭
شيخه محمد عيد ثانى  ٭

افنان فهد يوسف احلريبى  ٭

الهيئة العامة للشباب والرياضة
سبيكه عدنان يوسف بوناشى  ٭

نوره عبداهلل محمد املزيد  ٭
يوسف عباس حسن الرشيد  ٭

مرمي اياد احمد العوده  ٭

الهيئة العامة لشئون القصر
منى ضيف اهلل مطر العنزي  ٭
سارة جماش دحل الشمري  ٭

نواف خلف حواس الديحانى  ٭
محمد مفرج محمد النشاط  ٭

خالد وليد خالد القبندى  ٭
منصور حامد منصور احلسني  ٭

انوار صباح مذخر العنزي  ٭
وسميه شديد عواد املياس  ٭
حصه صالح خالد الفليج  ٭

نسيبه حامد عبداهلل الفزيع  ٭
بشاير ناصر حمد حميان  ٭

امينه ابراهيم اسماعيل مال اهلل  ٭
راويه عبداهلل يوسف اخلميس  ٭

اسماء عبدالهادي محمد الصقران  ٭
رمي عبدالرحمن حمود العميرى  ٭

اسماء طالل عبدالكرمي العرب  ٭
نوره مشعل سعد املطيري  ٭
مرمي عبداهلل أحمد عبداهلل  ٭

محمد حمود حطاب احلطاب  ٭
فاطمة محمد احمد الشطي  ٭

علي حسني علي بوحمد  ٭
اميان محمود فرج بخش  ٭

العنود احمد خالد املطيري  ٭
شيخه عائد حربى احليص  ٭
وداد رشيد عايش الرشيدي  ٭

عبدالرحمن رياض عبدالرحمن اخلليفه  ٭
دانه عبدالكرمي سليمان الشراد  ٭

اميان فهد سعود العازمي  ٭
دالل سعدى سالم املطوع  ٭
سارة بدر علي بن ناجي  ٭

معالى نوفل يالوس اخللف  ٭
ابرار حسني محمد احلبابى  ٭

عاليه سليمان عايض احلربى  ٭
زياد عبداهلل حسني الرشيد  ٭
سارة فؤاد ابراهيم بوعركى  ٭
مرمي جاسم علي بوارحمه  ٭
روزه ناصر علي العجمي  ٭

فواز جاسم عبدالرحمن الهندى  ٭
عبدالرحمن علي خالد العتيقى  ٭

دالل عبدالرحمن يعقوب العبدالهادي  ٭
عبداهلل احمد محمد الكندرى  ٭

سارة حمد محمد احلصان  ٭
اوضاح فهاد زنيفر العجمي  ٭

علي محمد صالح السهلى  ٭
فيصل سعد قحيصان املياس  ٭

عبدالوهاب فهد فهيد الضفيرى  ٭
فيصل راشد عبداهلل الشطي  ٭

فاطمة صالح محمد الياس  ٭
علي احمد صادق القالف  ٭

 ٭ يعقوب يوسف عبدالرضا قبازرد
سالم محمد سالم عبدالسالم  ٭

حسني حبيب شعبان غضنفرى  ٭
فهد صالح عبداهلل العريفان  ٭

محمد عيسى ابراهيم الفيلكاوى  ٭
محمد اسماعيل سالم محمود  ٭

فهد عبداهلل عيسى أحمد  ٭
علي مسلم جاسم الساعى  ٭

عبدالرحمن بدر يعقوب احلوال  ٭
هدى مطر جعيالن الزعبى  ٭

حوريه فهد عبداهلل الصواغ  ٭
نوره راشد صايل العازمي  ٭
منيرة جابر موسى اخلشم  ٭

وفاء بدر ناصر العازمي  ٭
حنان عبيدان مرثع العازمي  ٭

عبداهلل فاضل يوسف محسني  ٭
منيفه فرج ساكت الضفيرى  ٭

فهد جمال خلف الفرحان  ٭
سعد عبداهلل جنم احلميدان  ٭

عبدالرحمن بدر عبدالكرمي العيدان  ٭
سارة خليل احمد الكندرى  ٭

يوسف محمد سليمان البحرانى  ٭
يوسف حسن السيد هاشم الهاشمى  ٭

مرمي محمد علي محمد  ٭
مشاعل علي محمد علي محمد  ٭

وسميه شويش ارميح املطيري  ٭
سعيد شافي سعيد الهاجري  ٭
عبداهلل ابراهيم راشد شتيل  ٭

رهام عبدالهادي حتالن العجمي  ٭
عائشة راشد سعد الهاجري  ٭

لنا سليم ابراهيم  ٭
محمد كاظم محمد ماحسني  ٭
شريفه خليفه احمد احلداد  ٭
 ٭ حمد ناصر صالح النجاده

شريفه عبدالوهاب أحمد اسماعيل  ٭
اسرار محمد جاسم الطويرش  ٭

طيبه اديب يوسف العلي  ٭
سليمان سامى حمد اسماعيل  ٭
عبداهلل مرزوق فالح مطيران  ٭

فهد حسني حمود احلربان  ٭
 ٭ نايف بدر ماطر الديحانى

مشاري عيد محمد املطيري  ٭
طالل علي حمد الشالل  ٭

اسيل صليبى صليبان العنزي  ٭
حذيفه وليد خالد املواش  ٭

امينه يعقوب يوسف اخلوارى  ٭
تهاني فالح محمد مشيلح  ٭

مشعل محمد جبر خلف  ٭
اسامه خالد بشيت اخلالدى  ٭

سارة زيد عواد املطيري  ٭
عدنان خالد عبداللطيف النجدي  ٭

محمد عيد جابر اخلالدى  ٭
عبدالواحد احمد حسن العوضي  ٭

عائشة يوسف عيد بن عبيد  ٭
وضحه عبدالعزيز ابراهيم املفرج  ٭

شريفه محمد ربيعة الربيعة  ٭
فيصل غازى عيسى املطيري  ٭
احمد صباح فرحان العنزي  ٭

عبدالرزاق عدنان عبدالرزاق العلي  ٭
عبداهلل عيسى حسن املعيلى  ٭

فاضل حسن مهدي طاهر  ٭
مشاري محمد خالد العدواني  ٭

عبداهلل فهد محمد العجمي  ٭
مشاري نايف ظاهر الظفيري  ٭

شيخه علي حسني العمر  ٭
 ٭ نوره توفيق عبدالوهاب زبيد

عبدالعزيز سعود مبارك املخيزمي  ٭
فاطمة عبدالرسول علي اخلليفي  ٭

مشعل رثوع عازم العنزي  ٭
فجر راشد لهيميد النجار  ٭

أحمد حمود حسني الشريكه الرشيدي  ٭
محمد ناصر مطلق املطيري  ٭

سلطان سعد سلطان العجمي  ٭
عبدالرحمن علي عبداحلميد الصالح  ٭

 ٭ عبداهلل سعود عبيد املطيري
فهد ردن مرزوق املطيري  ٭

لولوه عبدالعزيز عبداحملسن البكور  ٭
امينه محسن عوض الرشيدي  ٭

زبن مزعل زبن عماش  ٭
عثمان عبداهلل محمد حسني  ٭

فهيد محمد فهيد العجمي  ٭
حسني مانع صنيهيت املطيري  ٭

شوق مبارك علي العبيد  ٭
محمد فالح شارع املطيري  ٭
عمر محمد علي العوضي  ٭

اسامه راشد ضايف سالمه  ٭
احمد علي حسني االستاذ  ٭

نسيبه فهد سليمان السعيد  ٭
عيسى سامى عيسى بوهادي  ٭
محمد احمد عبدالرحمن جالل  ٭

الهيئة العامة للبيئة
مرمي احمد علي عبداحملسن  ٭

ابرار عبدالعزيز عبداهلل املخلف  ٭
خالد فيصل خالد الشمري  ٭
يعقوب يوسف فهد الفريج  ٭

يوسف ابراهيم جعفر يوسف  ٭
محمد ناصر محمد التميمى  ٭
جاسم محمد جاسم الفداغ  ٭

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
سيد عباس عبدالرضا املوسوى  ٭

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
خالد عادل عبدالرسول البغلي  ٭

فاطمة مشرف الفى النجدي  ٭
لطيفه علي عبداحلميد بوعباس  ٭

دالل فؤاد صالح االثرى  ٭
ناصر احمد علي ابراهيم  ٭
بدر علي محمد الكندرى  ٭

سلطان سامى سلطان الشايع  ٭
حنان عبداملجيد عبدالرزاق زلزله  ٭

عبدالعزيز احمد محمد عبداهلل  ٭
مرمي ونس عنوز العنزي  ٭
نوره احمد خلف الشراح  ٭

حوراء حسني حبيب عباس  ٭
دالل جمال خالد بوحمد  ٭

احمد زيد مطلق اخلالدى  ٭
مشعل سعد ثواب املطوطح  ٭

هناء عبداهلل راشد فهد  ٭


