
الجمعة  31  ديسمبر 2010 15محليات
الغريب: عليهم مراجعة جهات العمل المرشحين لها مباشرة مصطحبين معهم المستندات المطلوبة

أسماء 2429 مرشحًا ومرشحة للتوظيف في الوزارات والجهات الحكومية
العريف�ان: إدارة االختي�ار مس�تعدة الس�تقبال ورعاي�ة ذوي الح�االت الخاص�ة وال�رد عل�ى استفس�اراتهم

مناير رواد مناحي الشمري  ٭
مبارك بدر محمد العيار  ٭

شيخه احمد محمد العمر  ٭
س���لمان  ناي���ف  مب���ارك   ٭

املطيري
جراح سعود تيعان البغيلي  ٭
عي���د عبداهلل ملح���م جري   ٭

العجمي
مب���ارك محمد عبداحملس���ن   ٭

ظافر

وزارة التربية
هند حمد عبدالعزيز الشايع  ٭

ش���يخ�ه حم�������ود راش���د   ٭
البحيري

زهراء كاظم مجيد كوت  ٭
دالل ناصر عجيل العجيل  ٭

ش���وميي  مس���اعد  من���ال   ٭
السبيعي 

هند حزام فالح امليع  ٭
مرض���ي عاي���ض مرض���ي   ٭

الهاجري
تهاني تركي حمود الظفيري  ٭

ه���دى دخي���ل اهلل مذك���ر   ٭
الهرشاني

س���اره عبداهلل عبداللطيف   ٭
الليفان

منى احمد مبرك احليص  ٭
عاليه فواز مصيخ الشمري  ٭

محم���د  حم���ود  الهن���وف   ٭
الرشيدي

فاطم���ه فه���د عبدالرحم���ن   ٭
الكندري

انوار فيصل ناصر املطيري  ٭
حنان طارق محمد اخلليفي  ٭
نوره محمد مرزوق العجمي  ٭

عبدالس���ام  محم���د  دالل   ٭
شعيب

كوثر حسن غلوم جمال  ٭
سعود فهد محمد املرشاد  ٭
العنود طال خالد الغنيم  ٭

محمد خالد عبداهلل الدريس  ٭
االء فريد عبدالكرمي العوده  ٭
دالل خلف دميثير العنزي  ٭

مها غازي عيد العتيبي  ٭

امل مساعد كميخ الديحاني  ٭
مشاعل غامن خلف الهاجري  ٭
خالد عبيد عايض السعيدي  ٭

فهد عبداهلل جمعه الكعاك  ٭
عبدال���رزاق مثق���ال محمد   ٭

العنزي
دانه سليمان محمد املطر  ٭
لطيفه خالد جاسم املير  ٭

دالل عبدالوهاب عبدالرحمن   ٭
التركي

زينب نعمان محمد املهنا  ٭
مرمي فهد سعود الرغيب  ٭

ابراهي���م دغي���م عب���داهلل   ٭
الهاجري

منص���ور عي���د منص���ور   ٭
احملرول

بشاير بدر مصطفي خلف  ٭
مش���اعل يعقوب يوس���ف   ٭

الدريس
محمد عايد عجيل الصليلي  ٭

فهد سعيد فاح الرشيدي  ٭
البتول عدنان حمد الشمري  ٭

فهد محمد احمد العماني  ٭
رؤيا علي عبداهلل طاهر  ٭

عبدالعزي���ز عل���ي احم���د   ٭
بوقماز

عبدالرحمن جنيب عبدالرحمن   ٭
أحمد

مرمي رشيد حمد العنزي  ٭
مرشد ناصر مرشد الدويله  ٭

دانه احمد ثنيان املشاري  ٭
عنود خالد مفرح العنزي  ٭

فاطمه بدر نصف العصفور  ٭
روان شاهني سليمان الغامن  ٭
حصه عبداهلل علي التويس  ٭

فاطمه فائق خالد الشاهني  ٭
لولوه صالح راشد العباد  ٭

عبدالعزيز زيد حمد الفاح  ٭
محمد عيسى محمد بورحمه  ٭

محمد عيسى خالد العمر  ٭
ن���ور طال���ب عبداللطي���ف   ٭

الرشيد
ضحي محمد عناد الهيفي  ٭

عيس���ى عبدالرحم���ن براك   ٭
الشايجي

رحمه محمد علي امان ٭

ساره سعد عيد العتيبي  ٭
س���عد  ناف���ل  ن���وال   ٭ 

اجلويسري
دالل راشد سعد احلضيري  ٭

س���اره عبداحلي خش���مان   ٭
العازمي

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

فاطم���ه حس���ني عب���داهلل   ٭
العجمي

عنود هديان اذعار املطيري  ٭
 ٭ هديل ناصر مناحي مبارك

ثني���ان  مه���دي  عف���اف   ٭
السليماني

هناء مهدي براك العميره  ٭
مرمي عايد فرحان الغريب  ٭

خلده سعد رغيان العازمي  ٭
اميان ذياب جنر ملوح  ٭

رمي محمد منيخر العنزي  ٭
نوره سعود ناصر العجمي  ٭
انوار جسار غريب اجلسار  ٭

 ٭ مش���اعل محم���د ش���اش 
العجمي

 ٭ اريج براك قبان العازمي
وعود فه���د فه���اد الصواغ   ٭

العازمي
اكدميي���س  ش���داد  ه���دى   ٭

املطيري
مب���ارك  خال���د  ش���يخه   ٭

السبيعي
جنود خالد سعد حضرم  ٭

حنان خلف ابهيدل الشمري ٭

أعل��ن الوكيل املس��اعد للش��ؤون القانونية في دي��وان اخلدمة املدنية 
فيصل الغريب اس��ماء 2429 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني 
للعمل في اجلهات احلكومية من املتقدمني لدى الديوان والراغبني في العمل 
بوزارات وهيئات ومؤسس��ات الدولة من املس��جلني بقوائم التوظيف لدى 

الديوان خالل فترات التوظيف السابقة.
وأوض��ح الغريب ان الديوان مس��تمر في تلق��ي االحتياجات الوظيفية 
م��ن قبل اجلهات احلكومي��ة بهدف اصدار دفعات جديدة من املرش��حني، 
ويأت��ي ذلك في اطار التنس��يق والتعاون املس��تمر بني الدي��وان وجميع 
اجلهات احلكومية والس��يما في تزوي��د الديوان باالحتياج��ات الوظيفية 
من التخصصات التي تتناس��ب وطبيعة عم��ل كل جهة حكومية، موضحا 
ان الدفعة اجلديدة من املرش��حني جاءت م��ن مختلف التخصصات ووفقا 

الحتياجات اجلهات الطالبة.
وطالب الغريب املرشحني في الدفعة احلالية مبراجعة جهات العمل التي 

رش��حوا لها مباش��رة دون الضرورة ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية وذلك 
اعتبارا من يوم االثنني 3 يناير املقبل مصطحبني معهم املستندات التالية:

1� اصل + صورة عن البطاقة املدنية.
2� أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.

3� أصل + صورة عن شهادة امليالد.
4� صورة عن اجلنسية.

5� عدد 4 صور شخصية 4 × 6.
م��ن جهته لفت مدير إدارة االختي��ار راتب العريفان الى انه في اطار 
ح��رص الديوان على رعاي��ة ذوي احلاالت اخلاص��ة )ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة، أبناء وزوجات األس��رى واملفقودين وأبناء وأرامل الش��هداء( 
املرش��حني للعمل لدى اجلهات احلكومية ولديهم استفس��ارات بش��أن 
الترش��يح أو اس��تكمال اجراءات تعيينه��م، فإنه يس��ر إدارة االختيار 

استقبالهم او الرد على استفساراتهم.

منيره عبداهلل نهار الهاجري  ٭
مرمي سالم احمد الهارون  ٭

عائش���ه حس���ن عب���داهلل   ٭
الكندري

عيده عبداهلل محمد محسن  ٭
مرمي محمد فهد العتيبي  ٭

دالل جاسم احمد العبداهلل  ٭
فاطمه هزاع احمد الهزاع  ٭

محمد احمد مناور العازمي  ٭
نوره سعيد محمد العجمي  ٭

خلود عيد محمد احلربي  ٭
فجر صقر مرزوق العازمي  ٭
بشاير شعبان محمد خلف  ٭
بزه عيسى احمد العثمان  ٭

اسراء احمد حسني شمساه  ٭
نداء سليمان احمد ابو عزيز  ٭

فهد محمود عيسى حافظ  ٭
ف���ارس عبداحملس���ن ع���واد   ٭

اخلالدي
هميج���ان خال���د هميج���ان   ٭

املطيري
امنه كميخ نهار املطيري  ٭

عبداهلل مشعان مرزوق مناور   ٭
الرشيدي

جراح سالم سكيان املطيري  ٭
الهام وليد محمد االيوب  ٭

احلمي���دي محم���د مس���عود   ٭
املري

وضحه مدعث ذيبان املدعث  ٭
دالل عادل يوسف احلجي  ٭

ابراهي���م  محم���د عيس���ى   ٭
الفيلكاوي

زه���ره يعق���وب محم���ود   ٭
اسيري

محمد هاش���م عبداهلل هاشم   ٭
العلي

ليل����ى جاس����م عبداللطي����ف   ٭
الشبيب

في بيان يعقوب خلفان  ٭
مرزوق محمد مبارك كميخ  ٭
احمد زيد كميخ الشريعان  ٭

افنان خالد ابراهيم العوضي  ٭
عب����داهلل  ط����ال  عب����داهلل   ٭

احلوطي
لطيفه محمد صالح مشيلح  ٭

ابراهي����م عب����داهلل ابراهي����م   ٭
املرزوق

امينه بدر محمد عبداهلل  ٭
عبداهلل احمد هال الشمري  ٭

دارين سعد علي الشويب  ٭
هبه عادل عبداهلل العصفور  ٭

محم���د  س���ليمان  محم���د   ٭
التركيت

باسل محمد ملفي العدواني  ٭
فهد عبداهلل فهد احلمدان  ٭

عبدالرحم���ن اياد س���عدون   ٭
املطوع

جاس���م صالح عبداللطيف   ٭
العتيقي

عبداهلل خليل محمود جوهر   ٭
حيات

بس���ام متعب عبداحملس���ن   ٭
البسام

عبدالرحمن حمزه علي زيد  ٭
محمد بدر ناصر بورسلي  ٭

مهدي حسني رجب علي  ٭
عب���داهلل ب���در عبدالس���ام   ٭

العدساني
عبدالعزيز توفيق عبدالواحد   ٭

الكلبي
فه���د عبدالرحم���ن عام���ر   ٭

البيدان
عثمان احمد عبداهلل احمد  ٭

محمد فؤاد حسني قاسم  ٭
حم���د عبدالعزيز س���ليمان   ٭

احللبي
علي حمد مناحي العجمي  ٭

محمود علي عبداهلل حسني  ٭
محم���ود عب���داهلل ناص���ر   ٭

القبندي
محمد يوسف محمد الغيث  ٭
مبارك مزيد سالم الشمالي  ٭

محمد عبيد حثلني الرشيدي  ٭
امي���ان مصطف���ي محم���د   ٭

الكندري
عبير فالح سعد العازمي  ٭

زينب غام حسني حمزاوي  ٭
حسن هال ناصر العلي  ٭

بشاير بدر مخلف الديحاني  ٭
خالد طال جعيدان مرزوق  ٭

احمد قاسم علي مراد  ٭
فيصل عباس رجب محمد  ٭
فاطمه محمود زامل الفجي  ٭

كوثر حسني علي االنصاري  ٭
غدير ثابت ابراهيم الهارون  ٭
خديجه هال طاهر القطان  ٭
ساره سلطان ذعار العتيبي  ٭

فهد راشد فهد العثمان  ٭
س����عود خالد محسن ضبيان   ٭

املطيري
حمد فيصل حمد البناي  ٭

نواف علي حسن الكندري  ٭
محمد شهاب احمد العبداهلل  ٭

ابتسام خالد محمد الصيخان  ٭
عبي����د  معي����وف  فضيل����ه   ٭

الرشيدي
عبداحلمي����د  فه����د  فاطم����ه   ٭

الصايغ
عيسى علي احمد الكندري  ٭
محمد مسفر زايد العجمي  ٭

محمد يعقوب يوسف محمد  ٭
عبداهلل يعقوب محمد كلندر  ٭

فيصل سعد ذياب العنزي  ٭

األمانة العامة لألوقاف
عثمان محمد صالح الصالح  ٭
جميله غالي قطيم الهاجري  ٭

انفال حمد مجبل العازمي  ٭
هند هال فراج السعيدي  ٭

فاطم���ه محم���د عب���داهلل   ٭
اخلالدي

فيحا غايب مقذل العازمي  ٭
 ٭ منى فهد علي العازمي

دانه جاسم محمد الرشيد  ٭
مرمي راشد عبداهلل مظفر  ٭

منيف راكان سلطان العنزي  ٭

وزارة العدل
عائش���ه عبدالعزيز سعود   ٭

العويهان العنزي

ف���اح  س���الم ضي���ف اهلل   ٭
العتيبي

عايد راهي ذوقان غصن  ٭
خالد فهد نافع العدواني  ٭

خلفه علي خضر العنزي  ٭
مي عبداهلل محمد املطيري  ٭

ليلى ابراهيم غزال  ٭
رذاذ خالد محمد العنجري  ٭
استقال علي عثمان سند  ٭

فهي���د  فه���د  عبدالوه���اب   ٭
الضفيري

لطيفه علي عثمان الهويدي  ٭
ب���در يعقوب  عبدالرحم���ن   ٭

احلوال
 ٭ رمي مطلق صقر الهيم

مشاعل علي عباس العازمي  ٭
برج���س  مف���رج  صيت���ه   ٭

الدوسري
افراح حمد مبارك العجمي  ٭
نوره راشد صايل العازمي  ٭
اسماء محمد عيد العويهان  ٭

وفاء بدر ناصر العازمي  ٭
نوره مرزوق عيد العازمي  ٭

لطيف���ه س���ليمان مضحي   ٭
الصليلي

فاطمه عامر محمد العجمي  ٭
حنان عبيدان مرثع العازمي  ٭

مع���دي  حم���ود  عزي���زه   ٭
الرشيدي

رفعه ناصر حماد العجمي  ٭
رمي رجعان عايض العازمي  ٭
خلود عايد حمدان الظفيري  ٭

اماني هايف قطيم درهوم  ٭
مشاري عوض سالم الثاب  ٭

يوس���ف  عب���داهلل  عل���ي   ٭
بوعباس

سالم يوسف حميد العنزي  ٭
نصار بدر ناصر الشمري  ٭
 ٭ محمد حمد احمد الصايغ
خالد بدر عبداهلل اجلري  ٭

خالد فاضل عبداهلل العلي  ٭
ناصر هشام ابراهيم محمود  ٭

احم���د حم���د عبدالرحم���ن   ٭
التركيت

حم���د  س���امي  س���ليمان   ٭
اسماعيل

عدن���ان خال���د عبداللطيف   ٭
النجدي

بدر عباس صالح السالم  ٭
عب���اس  حم���زه  ج���راح   ٭

العباسي
عل���ي عبدالعزي���ز صال���ح   ٭

املجيبل
طال فالح صالح الضويحي  ٭
راشد محمد عبداهلل حلمده  ٭

عدن���ان هان���ي عبداحلميد   ٭
الصالح

حمد حمود حمد العلي  ٭
صاهود فاح غازي املطيري  ٭

داود  مصح���ب  كمال���ه   ٭
الضفيري

س���ليمان رش���يد م���رزوق   ٭
الرشيدي

محمد ناصر طاهر الشمري  ٭
سليمان ياسر هبر الفضلي  ٭

ناص���ر عبدالفتاح س���لمان   ٭
العريعر

عبدالرحم���ن صال���ح فالح   ٭
النامي

فيص���ل محم���د عب���داهلل   ٭
العنزي

بدر احمد نهار احلسيني  ٭
سامي محمد مزعل الشمري  ٭

احم���د  عب���داهلل  س���عود   ٭
عبداحملسن

ابراهيم عادل راشد بوفتني  ٭
عدنان محمود حاجي حسن  ٭

احمد رشيد حامد بن صبح   ٭
الرشيدي

محمد راشد محمد الزعبي  ٭
مشاري ثامر محمد املطيري  ٭

عبداللطي���ف ولي���د صالح   ٭
ابوحمرا

جراح محمد رحيم الشمري  ٭
ابراهي���م عبدالعزيز محمد   ٭

احلميد
عب���داهلل محم���د عب���داهلل   ٭

الكندري
عبدالرحم���ن ف���ؤاد رج���ب   ٭

عبدالوهاب
نوره محمد عبداهلل الفارس  ٭

مرمي علي محمد الكندري  ٭
احمد عايد رويان الظفيري  ٭
احمد صقر ناصر الدويلة  ٭

حامد قطيم طماح املطيري  ٭
محمد راشد فاح الوسمي  ٭

س���الم  عب���داهلل  س���الم   ٭
البلوشي

شيخه فيصل مبارك الدعي  ٭

ان���وار عب���داهلل اس���ماعيل   ٭
محمد

العنود احمد يونس السيب  ٭
امار حمود ابراهيم السهلي  ٭

علي محمود حسن علي  ٭
حس���ن دغيليب عبداحملسن   ٭

العجمي
ساره محمد غزاي العتيبي  ٭

فوي���زان  زين���ب س���عود   ٭
املطيري

محم���د ابراهي���م ج���ار اهلل   ٭
الشريفي

علي موس���ى يوس���ف رضا   ٭
بومريوم

عائش���ه جمعه اس���ماعيل   ٭
راسمال

امنه خالد احمد ابل  ٭
 ٭ اميان عوض ذياب حجي
رقيه حيدر حسن احلمر  ٭

عيس���ى  عب���داهلل  مه���ا   ٭
اجلساس

ساره جمال خالد املفرج  ٭
صاح جاس���م محم���د امني   ٭

عبدالرحمن
شقحه بداح متعب العجمي  ٭

مشعل فهد يوسف الغامن  ٭
حمد محمد علي املري  ٭

مطل���ق  محم���د  م���رزوق   ٭
العازمي

نايف عايش مفلح العازمي  ٭
مه���درس  مزي���د  عي���ده   ٭

الهرشاني
س���مران  مج���اد  جن���اح   ٭

العتيبي
ليلى راشد حجاب العتيبي  ٭
رمي عايض عيد الرشيدي  ٭

فيصل فهيد محسن املطيري  ٭
مرمي مناور حجنف املطيري  ٭
جزعاء فاح عايش املطيري  ٭

صال���ح  مصل���ح  تهان���ي   ٭
احلريص

امل مشل حمود الرشيدي  ٭
نوره سعد عيسى الدوسري  ٭

فيصل عوض عيد عوض  ٭
محمد حمدان منور الشمري  ٭
جراح سعد محارب اجلسار  ٭

حم���د  م���رزوق  عب���داهلل   ٭
صعفاك

جاس���م  س���عود  س���عيد   ٭
املطيري

س���عود  مصل���ح  حس���ن   ٭
العجمي

خالد بدر عبيد الديحاني  ٭
فجح���ان  مب���ارك  احم���د   ٭

الهرشاني
فيصل شلوا غازي جاهم  ٭

ج���ال  مصب���ح  عل���ي   ٭
السليماني

مطي���ر  ابراهي���م  ص���اح   ٭
اخلالدي

ناصر سالم ناصر العازمي  ٭
صالح هادي مهدي العجمي  ٭
عيسى صالح جهز العتيبي  ٭

عبدالعزي���ز صال���ح عل���ي   ٭
الدوسري

أحمد نايف عبداهلل العنزي  ٭
محمد حسني فرحان سامه  ٭

حس���ني  عاش���ور  ج���واد   ٭
كنكوني

محمد بشير مد اهلل عجيل  ٭
مصطف���ي عب���داهلل غل���وم   ٭

محمد
ع���وض  ناص���ر  خليف���ه   ٭

العازمي
 ٭ فواز عبداهلل مطر العنزي

سالم مبارك سالم العامر  ٭
 ٭ عب���داهلل ش���ايع عب���داهلل 

العجمي
عبداهلل احمد عبيد الونده  ٭

حمود احمد مطلق العازمي  ٭
فاي���ز احلمي���دي صال���ح   ٭

الشاحي
خالد عبداهلل بندر القماس  ٭
لولوه احمد جاسم البالي  ٭
حمد سالم جابر املطيري  ٭
خالد علي فهد القشعان  ٭

نواف خالد حمود املزيني  ٭
حامد حمد سالم السالم  ٭

عيس���ى ع���وض ع���واض   ٭
املطيري

ساره عبدالكرمي عبدالرحمن   ٭
الصفران

وضحه محمد راشد مرزوق  ٭
الس���يد محمد عبداهلل  عمر   ٭

السيد
محمد حسني مانع العجمي  ٭

عبدالرزاق رياض عبدالرزاق   ٭
الصالح

احمد مطلق محمد املرشاد  ٭

وزارة المالية
فواز عبداهلل مهدي العنزي  ٭

م���رمي عبدالرض���ا احم���د   ٭
الهندياني

عقيل كاظم محمد احلسيني  ٭
محمد حسن محمد الهال  ٭

محمد ناصر عزيز العتيبي  ٭
زينب عبدالعزيز علي عزيز  ٭

علي���وي  ربي���ع  حس���ن   ٭ 
العتيبي

خالد مشعل جزاع العنزي  ٭
محم���د احمد عبدالرس���ول   ٭

العوضي
احم���د  ش���اكر  اس���يل   ٭

الطبطبائي
ناصر بدر خالد املطيري  ٭

صاح منصور كتاب الشويش   ٭
العتيبي

حسني علي حسن الشواف  ٭
محمد علي حسني بن مكي  ٭

جن���اة حبيب س���يد ش���بر   ٭
عباس

خلود فهد محمد هادي  ٭
عب���داهلل  محم���د  خال���د   ٭

الدعيجاني
علي حسني علي محمد  ٭

دانه علي شخير العنزي  ٭
فواز صالح ثاني التويتان  ٭
 ٭ فاطمه احمد حيدر احمد

 ٭ ساره ناصر هزاع العدواني
هاجر عبداهلل محمد حسن  ٭
نوره احمد حمد الهاجري  ٭

عبدالرحم���ن مجب���ل فالح   ٭
ابحار

احمد يونس حاجي بهمن  ٭
عبدال���رزاق برج���س جابر   ٭

املطيري
حامد حسني علي القامس  ٭

مهم���ل  عب���داهلل  محم���د   ٭
الهاجري

لطيفه جمال ابراهيم حسني  ٭
مرمي فيصل عبداهلل املطوع  ٭

عم���ر عبدالك���رمي محم���ود   ٭
امليعان

ن���وف س���عد حرميي���س   ٭
العتيبي

مني���ره عب���داهلل س���رحان   ٭
السرحان

محمد كاظم محمد ماحسني  ٭
احمد بسام محمد القناعي  ٭

حميد علي حميد البام  ٭
خالد نادر سلطان الدبوس  ٭

عبداللطيف سعود عبدالعزيز   ٭
العوضي

هيا راشد عبداهلل الزير  ٭
علياء سالم عطا السالم  ٭

فاطمه نوري جعفر العلي  ٭
سلمان عبدالرضا علي ملك  ٭

فاطمه يوس���ف عبدالسام   ٭
العدساني

ه���دى عب���داهلل طاح���وس   ٭
العتيبي

ناص���ر عب���داهلل ابراهي���م   ٭
الرخيص

محمد عيسى عبدامللك رضا  ٭
مش���اري م���رزوق مب���ارك   ٭

املطيري
محمد مساعد مدلج املدلج  ٭
حسن قاطع فنطل العنزي  ٭

مشعل خالد مجبل املطيري  ٭
فاطم���ه عبدالرض���ا محمد   ٭

جمعه
أحمد مطلق مفرح الرشيدي  ٭

سالم حسني محمد حسني  ٭
قوت جاسم يوسف حماده  ٭

خال���د عبداللطيف ش���عيب   ٭
البكر

حم���زه  عيس���ى  حم���د   ٭
الفيلكاوي

مزع���ل  عب���داهلل  ن���وره   ٭
السميري

وزارة الدفاع
حمود سعد شريد املطيري  ٭

اسماء صالح اسحق الصالح  ٭
عبدالعزيز اسماعيل عبداهلل   ٭

البناء
يوسف علي حسن الفارس  ٭

عبداهلل محم���ود عبدالباقي   ٭
البستان

هيث���م محم���د عبداحلمي���د   ٭
قاسم

محم���د  عب���داهلل  من���ار   ٭
الفيلكاوي

مش���عان  عاي���ش  س���عد   ٭
الرشيدي

ساره كحيل مجول العتيبي  ٭
علي وليد علي احلساوي  ٭

راتب العريفان فيصل الغريب
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عذاري مفلح محمد الصعيد  ٭
غزالن خيري شال العنزي  ٭

احم���د عبدالرض���ا رمضان   ٭
بوشهري

سند فهاد سعود املطيري  ٭
حس���ن صادق محمد حسن   ٭

الشواف
خالد حسن مصطفي محمد  ٭
ناصر جاسم ابجاد الشامي  ٭

محم���د عبداللطي���ف ماجد   ٭
احلملي

يعقوب يوسف جعفر غلوم  ٭
ع���وض  متع���ب  فيص���ل   ٭

الرشيدي
اماني عبداهلل احمد الراشد  ٭

عبدالعزي���ز احم���د محم���د   ٭
الكندري

ب���در عبدالعزي���ز  ناص���ر   ٭
املذكور

مس���اعد عب���داهلل حس���ن   ٭
الشمري

يوسف جاسم محمد يوسف  ٭
عائشه مبارك علي الشويع  ٭

عب���داهلل ناص���ر عجي���ل   ٭
العنزي

نوره خالد عبداهلل شعيب  ٭
حم���ود  رجع���ان  رخي���ه   ٭

الرشيدي
نوره حمد خالد محمد  ٭

امين���ه ع���وض عبداملنع���م   ٭
العتيبي

مب���ارك  م���رزوق  ب���دور   ٭
العتيبي

مثي���ب  عب���داهلل  خزن���ه   ٭
العجمي

مرمي عقله مران العنزي  ٭
 ٭ حميده علي حمود عويد

بشاير غامن صالح ذياب غامن   ٭
الذياب

مب���ارك  حس���ني  امي���ان   ٭
بوقماشه

الطاف محيان سلطان الذايدي   ٭
العنزي

ربيع���ان  ش���عف  عف���اف   ٭
السعيدي

منى محمد صالح الياسني  ٭
باسل حسني علي تقي  ٭

راوي���ه عب���داهلل يوس���ف   ٭
اخلميس

 ٭ انوار عيسى موسى مظفر
الزين���ه حام���د عبدالعزيز   ٭

املعجل
سلوي حسني علي السامني  ٭

ن���وال ابراهي���م ج���ار اهلل   ٭
الدغيشم

صق���ر  س���لمان  مش���اعل   ٭
البريكي

ن���واف ضي���ف اهلل مرزوق   ٭
العتيبي

محم���د  ع���ادل  محم���د   ٭
عبدالرحيم

عب���داهلل  س���امي  دالل   ٭
العبدالهادي

اسماء حمد فالح الرشيد  ٭
حص���ه ابراهي���م س���ليمان   ٭

اخلراز
اكتيب عبداهلل  عبدالعزي���ز   ٭

املطيري
رجا حمود رجا الهاجري  ٭

عبداهلل حمد عبداهلل حمد  ٭
علي مبارك ضاوي املطيري  ٭

مضح���ي  خال���د  س���امي   ٭
الرشيدي

بدر خنيفر حمود الرشيدي  ٭
خالد سلطان سالم الفضلي  ٭

عب���داهلل صنيتان ش���باب   ٭
البريك

حمد سرور صعفك املطيري  ٭
عبدالعزيز رشود عبدالعزيز   ٭

الرشود
عبداهلل ناصر سعد العجمي  ٭

شايع زعال مطني الفضلي  ٭
نواف سعود علي العنزي  ٭

علي بدر يوسف خضر  ٭
طال جهز سيف املطيري  ٭

شوق جاسم حسني عبداهلل  ٭
احمد قاسم ابراهيم حسني  ٭

عبداهلل مسعود طالب املري  ٭
ناصر فهيد قناص العجمي  ٭
شريفه محمود محمد الفهد  ٭

عمران عبداحملس���ن عبداهلل   ٭
الكندري

فواز حسني عيدي عيدي  ٭
يوسف عبدالرسول عبداحلسني   ٭

خاجه
لول���وه س���ليمان نص���ف   ٭

العماني
سالم عصام جمعه عبداهلل  ٭

حسن علي حسني بحروه  ٭
ناه���ي  س���امه  ابراهي���م   ٭

العازمي
احم���د  عب���داهلل  احم���د   ٭

السلطان
مشاري خالد علي حاجيه  ٭

عب����داهلل س����فيح عب����داهلل   ٭
العازمي

ادويهي����س  س����عد  عالي����ه   ٭
الرشيدي

حسن غلوم محمد اكبر  ٭
خليل مناور فالح العنزي  ٭
مرمي عبداهلل علي حسني  ٭

نوف هابس بهيشان املطيري  ٭
س����ليمان  حس����نني  من����ال   ٭

حسنني
ابتسام محمد محسن العنزي  ٭

شيمه حمد ناجي عوض  ٭
ابراهي���م عب���داهلل  س���اره   ٭

املشعان

بدر ناصر مطلق العتيبي  ٭
بدري���ه عل���ي عبدالعزي���ز   ٭

احلجرف
بشاير فهد مبارك سالم  ٭

ع���ذاري جاس���م محم���ود   ٭
الفودري

دالل دوخي رفاعي الرشيدي  ٭
جواه���ر مطل���ق جري���ان   ٭

العازمي
منيره جابر موسى اخلشم  ٭
عايشه سعد فريج املطيري  ٭
افراح غاب ماجد املطيري  ٭

 ٭ نورا فيصل معضد احلويله 
العجمي

عندا عيد براك العازمي  ٭
امي���ان غ���ازي عط���ا اهلل   ٭

الشمري
بتله سعد ناجع الرشيدي  ٭
ساره جمال سعد عبداهلل  ٭
 ٭ رمي مبارك عواد العازمي

صبا ماطر محمد مسير  ٭
محمد مناحي عايد العنزي  ٭

عوي���ض  عتي���ق  محم���د   ٭
املطيري

افراح صاح خالد اخلالد  ٭
وضح���ه عبدالرحمن محمد   ٭

املطيري
ساره عصام جاسم احليدر  ٭
لولوه جنيب فهد املرزوق  ٭

خليف���ه عبدالهادي س���الم   ٭
املري

فاطمه جمال عبداهلل نعمه  ٭
ابتسام عبداللطيف يوسف   ٭

العومي
احم���د عريف���ان ش���بيرم   ٭

العازمي
مرمي عيس���ى حسن حاجي   ٭

مقيم
حوراء محمد احمد العوض  ٭
هنادي مبارك بركه املطيري  ٭

منص���ور  أس���امه  بيب���ي   ٭
الصايغ

علي عبداحلس���ني س���عود   ٭
القطان

فجر فؤاد خليل ميرزا  ٭
انفال محمد حسني الكندري  ٭
امنه حامد يوسف السعيد  ٭

دانه عبداهلل فوزان الفوزان  ٭
شوق بدر نعيم العجمي  ٭

مني���ره فيص���ل عبدالعزيز   ٭
الصباح

ساره فيصل احمد الهاجري  ٭
حليمه بدر عمر العمر  ٭

حص���ه يوس���ف س���عود   ٭
احلسن

ناص���ر  مس���اعد  فج���ر   ٭
الصقعبي

دانه جاسم زيد الشايجي  ٭
ساره احمد عبداهلل العازمي  ٭

عب���داهلل  ناص���ر  ب���دور   ٭
الشمري

دالل عبداحلميد حبيب شكر   ٭
اهلل

امنه فؤاد نصف العصفور  ٭
عب���داهلل  ع���وض  من���ال   ٭

الهاجري
انوار وليد يوسف الراشد  ٭

اسماء عبداهلل مطر الشمري  ٭
دالل عبداهلل محمد عبداهلل  ٭

عب���داهلل  ع���ادل  امي���ان   ٭
العصفور

نوره صاح احمد العوده  ٭
لطيفه خالد أحمد اجلسمي  ٭

انتص���ار ناص���ر رجع���ان   ٭
العازمي

عبير ناصر رجعان نصار  ٭
محم���د  جاس���م  جن���ان   ٭

عبدالوهاب
هن���اء طحي���ش جحي���ش   ٭

الرشيدي
عب���داهلل عاج���ل نقيم���ش   ٭

العنزي
س���لطان  عاب���ر  س���لطان   ٭

احلسيني
جمع���ه  فيص���ل  جمع���ه   ٭

احلسينان

وزارة الصحة
حس���ني  محم���ود  كوث���ر   ٭

العبدالرزاق
ش���يماء عبداحلمي���د محمد   ٭

القطان
نوره محمد جاسم احلذيفي  ٭

نورا فهيد زيد العجمي  ٭
حنان حمود مخلف العنزي  ٭

ساره عبدالرزاق حسن اجلار   ٭
اهلل

دانه طارق يوسف العليان  ٭
ثني���ان  مس���اعد  احم���د   ٭

العميري
عبدالعزي���ز محم���د عي���د   ٭

الشيتان
انفال حسن صباح احمد  ٭

خل���ف  محم���د  عب���داهلل   ٭
الفضلي

مشعل مطلق سمره مشعل  ٭
أب���رار عبدال���رزاق عبداهلل   ٭

الرميان
ابو  جناء م���روان صال���ح   ٭

رزق
م���رمي عل���ي عبداحلمي���د   ٭

البغلي
زهراء محمد جواد املهري  ٭

زهره نوح علي املهنا  ٭
زينب علي كاظم اخلياط  ٭

هاش���م عبداحملس���ن محمد   ٭
املوسوي

خالد علي حسني جراق  ٭
طال صاح محمد اليوحه  ٭

ناديه يوسف احمد الكندري ٭

عارف مانع فهيد الدوسري  ٭
احمد عبداهلل محمد مبارك  ٭

صفاء عبداحلمي���د عبداهلل   ٭
محمد

عائشه محمد العزوي   ٭
نبيله عبداهلل سالم العبيد  ٭

مشاري احمد عباس صالح   ٭
فاطم���ه عبداحلميد س���عيد   ٭

شيبه
معت���ق  ش���امي  ابتس���ام   ٭

الرشيدي
 ٭ رمي سعود صياح العراده
مزنه حجاب سابج الفليج  ٭

حنان نافع سمير الصليلي  ٭
 ٭ بشاير بدر ارشيد الضرباح

 ٭ انوار مطلق رجا العازمي
فاطمه نافل عبداهلل فجري  ٭

خل���ود االس���ود النغي���ص   ٭
العازمي

صال���ح  محم���د  ش���يخه   ٭
الهاجري

هاجر فاح احمد محمد  ٭
دليل محمد سعد الدوسري  ٭
عهود ناصر حشر العازمي  ٭
جابر حمود محمد املطيري  ٭

محمد عيسى صفر غلوم  ٭
اي���وب عبدالنب���ي جمع���ه   ٭

دشتي
م���رمي عبدالعزي���ز محم���د   ٭

البغلي
وليد خالد نهابه حماده  ٭

س���الم عبداحللي���م س���الم   ٭
عبداهلل

حسن عيسى حسن كمشاد  ٭
صديقه عبداهلل حس���ني بن   ٭

نخي
سعود عبداهلل حمد املكراد  ٭

مهدي محمد غلوم بارون  ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل بدو  ٭

مني���ره عبدالرحم���ن احمد   ٭
السميط

مرمي عبداهلل محمد البناي  ٭

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
امنه محمد سعد رويشد  ٭

مي سليمان مبارك القعود  ٭
زينب علي السيد اسماعيل  ٭

عبير مكي سالم القاف  ٭
هناء زعال أدهم العنزي  ٭

حم���زه  يوس���ف  رمي   ٭
الفيلكاوي

منال صلف علي املطيري  ٭
ب���داح  عبدالعزي���ز س���عد   ٭

العازمي
فه���د عب���داهلل عبدالعزيز   ٭

العازمي
ع���وض  س���عود  صال���ح   ٭

العنزي
مي���رزا  جاس���م  احم���د   ٭

عبدالرضا
حزوه شافي فهد شافي  ٭

بشري س���ليمان عبدالعزيز   ٭
الكبان

عنود جاس���م محمد فجري   ٭
الغريافي

مرمي حمد غنيم العازمي  ٭
عنود فاح عيد العنزي  ٭

مي���رزا  س���الم  عب���اس   ٭ 
عبدالرضا

صالح حمد حماد العازمي  ٭
بدر عويضه مناحي العجمي  ٭
استقال عبدالرحمن ناصر   ٭

القطان
عليا نواف ناصر املطيري  ٭
ثريا عبدالصاحب عامري  ٭

امل سعود جمعان العازمي  ٭
زهره احمد ابراهيم القطان  ٭
ساره فهد مبارك الرشيدي  ٭
زينب جواد عبداهلل احلرز  ٭
فاطمه سعود علي السعدي  ٭
مشعل ماجد حامد املطيري  ٭
مشاعل مونس بجاد املفلح  ٭
 ٭ اميان نعيم حمد العجمي

محس���ن  س���مير  حس���ني   ٭
اجلعفر

طيبه عبداملجي���د ما أحمد   ٭
الفيلكاوي

حصه وليد فيصل املشاري  ٭
موسى رشيد محمد املطيري  ٭
ابراهي���م  فج���ر عب���داهلل   ٭

العجيل
مرمي كاظم علوان اكروف  ٭
محمد حميد زويد العنزي  ٭
حسني احمد محمد بوحمد  ٭

العليوي  فهد أحمد صال���ح   ٭
العازمي

احمد رجا فهد الهران  ٭
عثمان صالح حمد البناي  ٭
فيصل علي محمد جمعه  ٭
جناه علي محمد منصور  ٭

رس���ميه م���روي خصيوي   ٭
املطيري

مراحب علي عبيد الكحاوي  ٭
عايش���ه احلمي���دي مجعد   ٭

سعيد
يسرى مثال شجاع املطيري  ٭

مضح���ي  غن���ام  فاطم���ه   ٭
الرشيدي

فوزي���ه حج���رف مطل���ق   ٭
العتيبي

الهام الرويس راشد املري  ٭
ساره احمد مالح اخلالدي  ٭

انوار حصني مزعل السرهيد  ٭
معصومه سعد اهلل سلطان   ٭

مبروك
هنادي محمد نهار املطرفي  ٭

عب���داهلل  فال���ح  فوزي���ه   ٭
العجمي

يوس���ف عل���ي حس���ني ما   ٭
يوسف

عي���اد  فيح���ان  عب���داهلل   ٭
املطيري

عبدالرحمن مرزوق اضحيان   ٭
العتيبي

 ٭ منيره محمد خلف حسن
بدر ناصر حيان املطيري  ٭
عوض سعد عوض العمر  ٭

غازي سعود راجح املطيري  ٭
خالد محمد فهاد العجمي  ٭

اسراء فريد سعود العنزي  ٭
انوار حسني ابراهيم معرفي  ٭

زينب عبدالرحيم عبدالكرمي   ٭
يوسف

زه���راء عدن���ان محمد علي   ٭
مقدس

نوره فيصل محمد اخلضير  ٭
ساره فيصل معضد احلويله   ٭

العجمي
ابراهي���م عطي���ه  عب���داهلل   ٭

الباطني
س���ليمان  محم���د  من���ور   ٭

الرشيدي
ثني���ان احم���د عبدال���رزاق   ٭

الياقوت
عبدالعزيز احمد اسد حسن  ٭

امي���ان محمد مه���دي عباس   ٭
الشواف

مرمي علي محمد ابو زلوف  ٭
هدى ردن بويتل املطيري  ٭
فاطمه فهد شالح العتيبي  ٭

فاطمه محمد يوسف الغامن  ٭
غاده حسني احمد البناء  ٭

عب���داهلل س���الم عبداحلميد   ٭
العنزي

احم���د عبدالس���ام حس���ن   ٭
الرفاعي

خالد وليد سهيل احلميدان  ٭
محمد بندر علي العتيبي  ٭
نادر محمد سعد احلربي  ٭

وزارة المواصالت
فهد جنيب عبداملنعم السالم  ٭

ساره فهيد محمد فهيد  ٭
ناديه محمد مطلق العازمي  ٭

بدور راشد محمد املري  ٭
خالد وليد خالد القبندي  ٭
حوراء محمد أحمد حسن  ٭
غامن صالح محمد العنزي  ٭

محمد يحيي محمد املسعود  ٭
خليف���ه  دعي���ج  ش���كريه   ٭

العربيد
انتصار علي اجلربوع  ٭

مهدي محمد مسفر احليان  ٭
هاني عبدالكرمي عايد فرج  ٭

جاس���م  يوس���ف  هدي���ل   ٭
العثمان

ابراهي���م احم���د عب���داهلل   ٭
الشطي

هادي محمد هادي العجمي  ٭
هناء احمد حسن الكندري  ٭

خالد محمد علي ثاني  ٭
فاح محمد سراح الرشيدي  ٭

من���ى عبدالعزي���ز محم���د   ٭
العنزي

ش���امان  فري���ان  احم���د   ٭
الغضوري

محم���د  مش���اري  احم���د   ٭
الظبيبي

منار محمد عبداهلل املانع  ٭
بدر عادل محمد الصانع  ٭

راض���ي  ه���ادي  عب���داهلل   ٭
الشمري

محمد سالم عوض املري  ٭
حنان خليف محمد الفدعان  ٭
منيره محمد خالد العجمي  ٭

صافي���ه عل���ي عبداله���ادي   ٭
املري

عالي���ه س���ليمان عاي���ض   ٭
احلربي

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

فاطمه ملفي صحن زياد  ٭
عهود عوض محمد الهاجري  ٭

فاطمه غامن محمد احلربي  ٭
اميان بدر عبداهلل العتيبي  ٭

حم���دان  ف���اح  انتص���ار   ٭
الرشيدي

عذاري مبارك براك مبارك  ٭
هبه احمد خالد الشرف  ٭

خديج���ه يعقوب يوس���ف   ٭
محسني

فجر هاني عبداالمير مرزوق  ٭
ساره خالد محمد البديح  ٭

طيب���ه ماج���د عبداللطيف   ٭
اللهو

موضي سعود سعد العراده  ٭
دالل عبدالوه���اب يوس���ف   ٭

احلمود
مها حسني عبدالرضا ششتر  ٭
بدريه عبدالرحمن حس���ني   ٭

الكندري
عائشه احمد عبداهلل علي  ٭

يوس���ف  فيص���ل  امي���ان   ٭
العثمان

اماني محمد راشد احلفيتي  ٭
رمي محمد الطرقي الذايدي  ٭
فرح علي عبداهلل الصايغ  ٭

مرمي حمود خيران احلربي  ٭
عذب���ي ناي���ف احلمي���دي   ٭

اجلحيدلي
س���عدون معي���وف خال���د   ٭

مرزوق
ه���دى عبداحلس���ني عل���ي   ٭

شهاب

وزارة اإلعالم
عبداهلل جاسم محمد املرشد  ٭

مها محسن مهدي العجمي  ٭
ب���در   ٭ عبدالس���ام ع���ادل 

عبدالسام

حصه سعيد مبارك سعيد  ٭

وزارة األشغال العامة
حسني علي خليفه عباس  ٭
محمد هزاع سعد املطيري  ٭

حصه عيسى سعد العربيد  ٭
سلطان فهد مالك الصباح  ٭

عبداله���ادي هلي���ل عل���ي   ٭
املهندي

 ٭ بندر سالم مبارك العازمي
احمد فاح محمد الرشيدي  ٭

الس���هدى  مه���دي  ه���ادي   ٭
العازمي

احمد سعد حمود العازمي  ٭
فال���ح جمع���ان  عب���داهلل   ٭

احلميدي
 ٭ عبدالرحم���ن س���يف عي���د 

الرومي
نايف صلبوخ فراج العازمي  ٭
أمان���ي عب���داهلل ضويحي   ٭

العنزي
 ٭ احمد فالح سعد العازمي

من���ى ضي���ف اهلل مط���ر   ٭
العنزي

ساره علي عبداهلل القاف  ٭
عبدالعزي���ز مطيل���ق ثابت   ٭

العصيمي
عب���داهلل هي���دان س���مير   ٭

الشمري
سعد فهد مرزوق املطيري  ٭

س���عود حمي���دان عجي���رم   ٭
العازمي

مشعل مفلح عبداهلل مجبل  ٭
دالل حبيب علي الصفار  ٭

عبداهلل خالد ردن الدويش  ٭
عيس���ى  محم���د  س���بيكه   ٭

الرجيب
مب���ارك  م���رزوق  احم���د   ٭

الغضوري
عائش���ه يوس���ف س���عود   ٭

العون
احم���د  عص���ام  ش���يماء   ٭

البصيري
ض���اري محم���د انغيم���ش   ٭

الشمري
جابر فالح عبداهلل الصليلي  ٭

 ٭ بشاير محمد دخان عقله
مبارك سعد حميان العازمي  ٭

علي سالم عيد العازمي  ٭
عبدالعزي���ز مطن���ي توفيق   ٭

مطني توفيق
حمدان حمد عواض العازمي  ٭
اسراء ماجد سلطان القاف  ٭

مرمي عصام محمد حجي  ٭
فوزيه مطلق فراج الشمري  ٭
شيخه سليمان احمد املاجد  ٭

زينب محمد رضا ابراهيم  ٭
فواز بدر هايف املطيري  ٭

محم���د  عب���داهلل  محم���د   ٭
البريكي

ابراهي���م  احم���د مس���اعد   ٭
الردهان

دنيا فيصل بدر حسني  ٭
عبداخلال���ق حس���ن احم���د   ٭

عبداخلالق
بدريه مجبل صالح العازمي  ٭
مشعل راشد فارس احلشار  ٭

ناصر بطي مطر الشمري  ٭
حم���دي طل���ق ذاي���ر راجح   ٭

العتيبي
محمد عبدالكرمي عبدالرضا   ٭

محمد
ب���راك  ض���اري  عب���داهلل   ٭

الشمري
محمد عايد مبارك العازمي  ٭

منص���ور ش���باب عاي���ض   ٭
امليموني

محم���ود م���ال اهلل عب���اس   ٭
محمد

س���عد س���ليمان مضح���ي   ٭
الصليلي

محمد جلوي ناصر العازمي  ٭
 ٭ فهد عبيد هادي العازمي

ناص���ر  حس���ني  ض���اوي   ٭
العازمي

محم���د داود عقاب يوس���ف   ٭
العمر

عدنان اسعد محمد مزيعل  ٭
حسني فهد سعود القرضام  ٭
ناصر محمد سالم العازمي  ٭

 ٭ نواف احمد محمد املصيجر
حمد خالد خميس العازمي  ٭

مطلق مبارك محمد العجمي  ٭
مبارك فهاد دغيم العدواني  ٭

سعود مبرد خليفه احلنوان  ٭
عبدالوه���اب صاحب حبيب   ٭

املزيدي
رمي نادر عبداهلل اجلال  ٭

ع���ذوب عبدالعزي���ز عثمان   ٭
احلمدان

ساره محمد غنيم احليص  ٭
ساره علي زيد الدحملي  ٭

احمد حسني فهيد العدواني  ٭
ياسمني عباس ميرزا األطرم  ٭
ميثم محسن سيد احلسيني  ٭

عب���داهلل  يوس���ف  رن���اء   ٭
السعيد

فاطمه عبدالوهاب عبدالهادي   ٭
فرج

نوره بدر سعود الصالح  ٭
هدى قاسم محمد العلي  ٭

زين���ب حمي���د عبداملجي���د   ٭
الكاظمي

مرمي علي احمد الكندري  ٭
يوسف راشد محمد العازمي  ٭

منى علي محمد خميس  ٭
عبي���د  عب���داهلل  مني���ره   ٭

العازمي
غاليه مرزوق فهاد العازمي  ٭

علي محمد سعد العجمي  ٭

زينب عب���داهلل اس���ماعيل   ٭
عوض

م���رمي عبداله���ادي محم���د   ٭
القحطاني

منى محمد غلوم احمد  ٭
ابرار بدر احمد اخلضري  ٭

عب���داهلل يوس���ف عب���داهلل   ٭
االنصاري

محمد حسني عطيه الشمري  ٭
عادل عناد هال شريف  ٭

عبير محمد ماجد احلملي  ٭
عبدالرحمن عيس���ى حس���ن   ٭

بورحمه
فاطم���ه عبدالرض���ا محم���د   ٭

حسني
محمد سعد محمد العتيبي  ٭
حسن فاضل مندى خدادا  ٭
مرمي خالد خليل الرفاعي  ٭

عا مناحي دغش املطيري  ٭
ظاف���ر  منص���ور  محم���د   ٭

القحطاني
عذاري اسماعيل محمد اني  ٭
محمد ناصر يوسف رجب  ٭

اريج ع���ادل صال���ح صالح   ٭
السبتي

فاطمه ناصر فهد العيسي  ٭
رمي فهد ناصر الرغيب  ٭

مرمي عبداالمير عيسى املهنا  ٭
ط���ارق يوس���ف عبدالرزاق   ٭

النجار
عبدالعزي���ز  داود  دان���ه   ٭

املرزوق
هيا خالد خلف السعيد  ٭
ساره محمد علي دشتي  ٭
بدر نوري خلف القاف  ٭

ساره عادل سالم اسماعيل  ٭
عبداهلل جاسم محمد اخللف  ٭

حصه عبداهلل محمد العجمي  ٭
مرمي ناصر محمد املصري  ٭
عنان خالد علي احملبوب  ٭

لولوه عبداهلل فوزان الفوزان   ٭
النجاده

زهره عبدالناصر عبداالمير   ٭
مرزوق

انوار صاح احمد باقر  ٭
جن���ان يعق���وب يوس���ف   ٭

الشعيب
منص���ور عبدالوهاب عباس   ٭

خورشيد
منيره براك خالد املرزوق  ٭

احم���د  عبداحملس���ن  لن���ا   ٭
الدارمي

لول���وه خال���د عبدالرحمن   ٭
املجحم

جل���ني عبدالوه���اب محمد   ٭
اجلوعان

نوف حامد محمد العيبان  ٭
بش���ائر عبدالوهاب عباس   ٭

العلي
وضح���ه عبداملنع���م مط���ر   ٭

الظاهر
محمد جمال ابراهيم الربيع  ٭
غاده حسني سليمان البدر  ٭

بدري���ه س���لطان يعق���وب   ٭
البصاره

محم���د  س���عود  ش���ريفه   ٭
الفارس

عاي���ض مب���ارك عاي���ض   ٭
اجلسار

هب���ه ابراهي���م عبدالرحمن   ٭
الدعيج

بصائر حسن علي العطار  ٭
ش���ريفه عبدالرحمن س���عد   ٭

املعوشرجي
فجر رياض سليمان احلمد  ٭
مرمي صالح راشد القراوي  ٭

يوسف حسن صالح يوسف  ٭
عه���ود احلمي���دي ش���امي   ٭

الرشيدي
دالل فرج سعد العازمي  ٭

اسيل مسلم علي العازمي  ٭
امل محمد بهيدل الشمري  ٭

اميان خليفه مسلم العميره  ٭
فريده حسن ميرزا رحيم  ٭
امنه محمد يوسف احلماد  ٭

نوره سالم عبداهلل القطان  ٭
زينب خليل عبداهلل محمد  ٭
نوف ابراهيم حسن القعود  ٭

عذبيه عبدالرحمن بطيحان   ٭
املطيري

نوف محمد معجب الهاجري  ٭
عبدالرضا مصطفي عبدالرسول   ٭

البناي
منى فالح محمد النمران  ٭

دالل عبدالرحم���ن س���لطان   ٭
الفضلي

سوس���ن عبداخلالق حميد   ٭
صادق

عبير عبداهلل سعد هال  ٭
عاطف فهد عاطف القحطاني  ٭

نواف عفات عزيز العنزي  ٭
عبدالعزي���ز ك���ردي ت���راك   ٭

الشمري
احمد مهنا عطوان العنزي  ٭
ساره مبارك سعد العازمي  ٭

فوزيه عبدالرس���ول حسن   ٭
محمد علي

فهد عامر ثفنان العجمي  ٭
انوار مروح الفي العازمي  ٭

زمزم مرزوق دغش العازمي  ٭
وسميه حمد محمد العتيبي   ٭

فالح حمد فالح العجمي  ٭
دارين منيف رجب العنزي  ٭

نوره عبداهلل حماد العجمي  ٭
عنود راشد عوض املهيميل  ٭

م���رمي مبخ���وت عب���داهلل   ٭
العجمي

مرمي محمد عيسى السدره  ٭
عبداهلل س���عود عبدالعزيز   ٭

املنديل

ح���وراء عبدالرضا جاس���م   ٭
محمد

عامر جهز مشعل احلربي  ٭
باق���ر محم���د عل���ي كاظ���م   ٭

عبداحلسني
عبدالوهاب سعود عبدالوهاب   ٭

اخلراز
عبدالعزي���ز  فه���د  خال���د   ٭

السبيتي
 ٭ نوره توفي���ق عبدالوهاب 

زبيد
فاطمه حسن علي محمد  ٭

جاسم محمد جاسم جمعه  ٭
مها احمد مبارك احلوطي  ٭
هيا خالد محمد الهاجري  ٭

طيبه عجيل صالح العجيل  ٭
فاطم���ه محم���د عبدالعزيز   ٭

املسعود
دالل محمد مطلق اجلاسر  ٭

باسمه فاضل رحمان رحيم  ٭
لولوه علي خالد البحر  ٭

عيده حمود معدي الرشيدي  ٭
خلود خلف مخلد املطيري  ٭
فاطمه مسفر علي شليويح  ٭

وليد محمد خالد العنزي  ٭
غزيل هندى سعد العجمي  ٭
راشد فهد مبارك العدواني  ٭

هي���ا عبدالرحم���ن محم���د   ٭
السعدون

حص���ه معي���ض عاي���ض   ٭
العازمي

هدى فهد فهاد العجمي  ٭
حصه عبداهلل عيسى العود  ٭
شيماء ملفي منسي العنزي  ٭
اسماء جابر سيف اجلروان  ٭
دالل عساف صحن املطيري  ٭
معالي سالم ناصر العازمي  ٭
رشيد نايف دريب العنزي  ٭

فاطمه عباس علي تقي  ٭
بدريه فهد جاسم املسبحي  ٭
يوسف فؤاد محمد املزيدي  ٭

ورود عدنان محمد العتيقي  ٭
ايوب احمد محمد العوضي  ٭

محم���د  س���عد  س���عيد   ٭
القحطاني

دالل جاسم محمد الصراف  ٭
صالح حسن صالح العلي  ٭

عيس���ى خويل���د خليف���ه   ٭
الهرشاني

مصلح علي مصلح العتيبي  ٭
محمد مناور صاطي العارضي   ٭

املطيري
جعف���ر  عب���داهلل  خول���ه   ٭

الصحاف
العن���ود عبدالعزيز عبداهلل   ٭

احلسن
نوره ناصر فاح العلي  ٭

عب���داهلل حي���در حس���ني   ٭
الدشتي

صيت���ه ش���ويرب س���الم   ٭
العجمي

احام شداد دعيج شنات  ٭
زينب محمد جبار ناصر  ٭

ابراهي���م  ياس���ني  ن���وره   ٭
االبراهيم

هديل محمد عباس املطوع  ٭
زهراء فيصل احمد القطان  ٭

س���فر  س���لطان  الط���اف   ٭
السميري

عبداهلل محمد ثامر املطيري  ٭
فاطم���ه محمد علي ش���اهني   ٭

الغامن
بدور محمد مسعود العجمي  ٭

عبدالرحم���ن علي س���لمان   ٭
ابراهيم

زينب عادل جاسم غريب  ٭
صابرين بسام فهد الفهد  ٭

مرمي طارق محمد الطراروه  ٭
فجر خالد عبدالعزيز الرباح  ٭

محمد خالد محمد املرشد  ٭
هي���ا احم���د عبدالرحم���ن   ٭

العربيد
ابراهي���م  ناص���ر محم���ود   ٭

القطان
س���ليمان  محم���د  بس���مه   ٭

العنزي
نوره عادل ابراهيم العثمان  ٭

نور بسام فهد املطوع  ٭
دالل سعد سعود الزامل  ٭

بشاير سالم راشد العجمي  ٭
بت���ول عبداخلض���ر عباس   ٭

علي
زينب صالح عطيه العطيه  ٭

عب���داهلل  مب���ارك  ن���وره   ٭
الهاشمي

مرمي حيدر عبداهلل دشتي  ٭
هيا يوسف عيسى القعود  ٭
مي بداح مسلم اجلعيدان  ٭
هديل جعفر محمد الوايل  ٭

ابرار عبداللطيف حسني جراق   ٭
اسماعيل

منار جاسم محمد القناعي  ٭
نوره عماد ثنيان املاجد  ٭

دالل فاضل ابراهيم احلذران  ٭
دالل صالح حسني الكندري  ٭

مرمي احمد حسن ابراهيم  ٭
كوثر احمد صادق احمد  ٭

ماجده جابر بدران  ٭
دليل مهدي مسفر مسعود  ٭
هاجر محمد أحمد الكندري  ٭

س���اره عبداهلل يوسف روح   ٭
الدين

ندى وليد خالد النفيسي  ٭
رمي عبداهلل حمد املشوط  ٭

عبدالفت���اح  عبداحملس���ن   ٭
عبداحملسن العلي

مشاري سليمان عبدالرزاق   ٭
السجاري

اميان ثنيان سهيل الزنكي  ٭
علي عادل محمد حسني  ٭

عل���ي  محم���د  يوس���ف   ٭
السميطي

ن���دى عبدالرحم���ن صالح   ٭
احملياني

فاطمه علي حس���ن شريف   ٭
محمد

ميس صبحي اس���ماعيل ابو   ٭
عبده

ساره صقر حمد احلميده  ٭
اس���ماء عبدالعزي���ز احم���د   ٭

العجيري
ابراهي���م  مش���اري حم���د   ٭

العنزي
علي حسني أكبر عباس  ٭

عبداهلل عيسى حسن محمد  ٭
محم���د  حم���د  مش���اعل   ٭

الدوسري
ابراهي���م  ابراهي���م جم���ال   ٭

الربيع
عائشه فهد مرزوق املطيري  ٭
ساره خالد صالح الضفيري  ٭

محم���د عبداللطي���ف محمد   ٭
الشطي

محم���د احم���د عبدالعزي���ز   ٭
املتروك

حصه خليل ابراهيم الشطي  ٭
ساره محمد حسني زكريا  ٭

ن���وف ع���ادل عبداحلمي���د   ٭
اخلميس

دمثه صالح محمد العجمي  ٭
ساره جماش دحل الشمري  ٭

عبداللطيف مش���اري سفاح   ٭
الظفيري

نوال عبداهلل محمد صديقي  ٭
مناي���ر محم���د عبدالرحمن   ٭

الشارخ
امين احمد سالم الهزاع  ٭

يوس���ف  فيص���ل  انف���ال   ٭
الزنكوي

ناص���ر  مناح���ي  ن���وف   ٭
العصيمي

هن���د محم���د عبدالرحم���ن   ٭
امللحم

محم���د  خال���د  العن���ود   ٭
الصبيحي

عبدالرزاق هاش���م مس���اعد   ٭
الطبطبائي

جنان احمد حمد الصبيح  ٭
اميان راشد مبارك بن بحر  ٭

بش���اير جاس���م عبدالرضا   ٭
البلوشي

خال���د  محم���ود  خال���د   ٭
العدساني

هبه خلفان محمد كنعان  ٭
محمد احمد محمد النفيسي  ٭

بتل���ه عره���ان عبدالعزيز   ٭
الهرشاني

عائشه سليمان معرفي سفر  ٭
مه���ا عبداهلل س���يد هاش���م   ٭

الناصر
ب���دور عبدالعزي���ز مرزوق   ٭

املشيلح
نهله خليفه جاسم املسكتي  ٭

بدر يعقوب يوسف العمر  ٭
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن   ٭

الوادي
عادل علي عيسى اخلياط  ٭

محم���د منص���ور رفاع���ي   ٭
العجمي

يوس���ف جاس���م عب���داهلل   ٭
الطواري

انوار خالد حسن بن حسني   ٭
عبداهلل

انفال علي عبداهلل صغير  ٭
فاطمه احمد شهاب احلسن  ٭
اسماء ناصر راشد البربر  ٭

وضح���ي ناي���ف مجلع���د   ٭
العجمي

حنان منيف فاح املطيري  ٭
 ٭ زين���ب حس���ن عبداحلليم 

محمد
منى يوسف محمد عطا  ٭

حمد علي احمد اجلسمي  ٭
صالح سهيل صالح بارون  ٭
نسيمه جاسم محمد علي  ٭

يوس���ف محم���د يوس���ف   ٭
االربش

مس���توره محم���د مب���ارك   ٭
الرشيدي

يوس���ف يعق���وب يوس���ف   ٭
القاف

محمد علي خليل الدريع  ٭
عبدالهادي محمد عبدالهادي   ٭

املري
مطي���ران  احم���د  اس���ماء   ٭

العازمي
معجب سالم صالح العجمي  ٭
نوف توفيق يعقوب الفريح  ٭
حسني حميد عبداهلل مظفر  ٭

محمد حامد محمد علي  ٭
حوراء عبدالعظيم محمد رفيع   ٭

معرفي
ناصر مصطف���ي عبدالنبي   ٭

محمد علي
مب���ارك  عب���داهلل  امان���ي   ٭

الرشيدي
منى ماضي فيصل فيروز  ٭
بدريه غازي مهنا العتيبي  ٭

دانه صغير فالح الدوسري  ٭
صال���ح  س���عود  ع���ذاري   ٭

الصالح
فاضل رمضان مختار ميرزا  ٭

عل���ي  عب���داهلل  فاطم���ه   ٭
شعيبان

مرمي علي شامخ العنزي  ٭
امل مبارك محمد العازمي  ٭

نوره فاح سليم الديحاني  ٭
البقية ص17ساره متعب علي الرشيدي ٭
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فاح مطلق عوض الرشيدي  ٭
فيصل عبداحملس���ن عجيل   ٭

الظاهر
فهد مقعد سلطان العتيبي  ٭
خلف مرزوق فهد العنزي  ٭
زايد محمد هادي العجمي  ٭

ش���يخه س���عود عبدالعزيز   ٭
الصالح

عيس���ى  عب���داهلل  م���رمي   ٭
املتروك

فيصل هادي فهاد العازمي  ٭
عبداهلل مبارك راشد سيف  ٭

روزه ظافر حسن اليامي  ٭
 ٭ محمد نايف سالم الهاجري
جاسم جميل محمد الفودري  ٭
عب���داهلل غامن ه���ال آل بن   ٭

علي
 ٭ بطي علي هادي العجمي

عب���داهلل خال���د س���ميليل   ٭
العازمي

 ٭ محمد مطلق هزمي العازمي
فهد علي غنام. العنزي  ٭

عم���ار عبدالعزي���ز قاس���م   ٭
اسيري

محمد ثنيان محمد العراده  ٭
فرح احمد يوسف دشتي  ٭

فاطمه حمد عبداهلل السعيد  ٭
انوار حسني صفر بهمن  ٭

ذعار مسلط ذعار العتيبي  ٭
عبدالعزيز محمد احمد علي  ٭
طيبه يوسف حسن حجي  ٭

فريح سعد فريح الرشيدي  ٭
خالد وليد محمد الشعيب  ٭

حسني هادي براك الدوسري  ٭
فاطمه الزهراء احمد عبداهلل   ٭

اخلرس
محمد وليد علي الربيعه  ٭

احمد محمد عيفان العازمي  ٭
جمع���ان س���رور جمع���ان   ٭

املجري
علي سعود علي صنيدح  ٭
فهد فاح مفرج املطيري  ٭

محمد جمعان فاح العازمي  ٭
منصور عبدالهادي منصور   ٭

العجمي
عبدالعزيز جم���ال عبداهلل   ٭

الشايع
هج���اج  محم���د  ابراهي���م   ٭

العازمي
م���اوي  س���ليمان  احم���د   ٭

املطيري
ث���واب  مب���ارك  ض���اري   ٭

املطوطح
ابراهيم حمد راضي العازمي  ٭
راش���د  محم���د  عل���ي   ٭

العسعوسي
س���عود  س���لمان  محم���د   ٭

العازمي
عبداله���ادي مه���دي عوض   ٭

الشمري
خالد نادر محمد الدوسري  ٭

محم���د س���ليمان خالد مال   ٭
اهلل

حماد مبارك حماد الزايد  ٭
خال���د عبداحلمي���د محم���د   ٭

الرومي
سيد حسن سيد محمد سيد   ٭

عبداهلل الرفاعي
عب���داهلل  غويل���ي  فه���د   ٭

الرشيدي
سالم مهلي مسير الشمري  ٭
محمد عباس علي البلوشي  ٭
محمد جزاء مطلق العتيبي  ٭
طلق محمد مرزوق العازمي  ٭

س���الم  خش���مان  محم���د   ٭
العازمي

حبي���ب  يوس���ف  عل���ي   ٭
االبراهيم

هادي راشد هادي العجمي  ٭
احمد راشد ابراهيم بشير  ٭

محم���د  منص���ور  محم���د   ٭
العنزي

بسام عجاب سعد الرشيدي  ٭
ابراهيم محمد احمد حسن  ٭

عبدالوه���اب محم���د عل���ي   ٭
عبداجلادر

ش���يماء ادري���س عبدالقادر   ٭
الزاير

جناه مناع مديد القحطاني  ٭
اماني مناع مديد القحطاني  ٭

مبخ���وت  محم���د  ن���وره   ٭
الدوسري

الطاف انور جاسم املطاوعه  ٭
حصه سعود عطيه الباطني  ٭

ساره دغش سعد السهلي  ٭
فاطم���ه عب���داهلل حب���اب   ٭

العتيبي
انف���ال فه���د ترك���ي صق���ر   ٭

العنزي
نوار سالم محمد فهد  ٭

صال���ح  ط���ال  الهن���وف   ٭
الرجيب

سنابل يونس صالح الكحيل  ٭
غري����ب  عبداملان����ع  عبي����ر   ٭

العجمي
ساميه عيد شافي الرشيدي  ٭
امينه شاكر محمود الزيادي  ٭
 ٭ ساره جميل محمد كندري

وضحه ابجاد مذكر العتيبي  ٭
ش����ريفه عل����ي عبدالرحم����ن   ٭

احلليل
مجي����دل  س����ميان  فاطم����ه   ٭

السليماني
مها عدنان عبداللطيف الدعي  ٭
دالل ابراهيم احمد الشايجي  ٭

عبدالرحمن رياض عبدالرحمن   ٭
اخلليفه

ها صالح خالد العجيل  ٭

عل���ي  س���الم  مض���اوي   ٭
العدواني

فاطمه ع����ادل ج����واد جوهر   ٭
حياة

يزيد محمد عبداهلل القطان  ٭
محمد متعب قبان العجمي  ٭

ج����راح عبدالرحم����ن صالح   ٭
اجليران

اسماء عيسى محمد العصفور  ٭
فاطمه جواد محمد القاف  ٭

محمد نبيل باشا محمد باشا  ٭
عبدالعزي����ز حس����ني محمود   ٭

حيات
نايف فهد جمعه علي  ٭

ضاري حسني علي بوناشي  ٭
اميان علي سعد املسعود  ٭

وزارة الكهرباء والماء
 ٭ فهد خليفه شبيب العازمي

سعد سامت محسن العازمي  ٭
 ٭ فهد مزيد ناصر العازمي

طليح���ان  محم���د  احم���د   ٭
املطيري

احمد مرزوق زايد العازمي  ٭
انور راضي صالح العليوي  ٭

ساره خالد احمد عبداهلل  ٭
دالل علي سويلم الرشيدي  ٭
شيرين محمد غلوم ندوم  ٭

راشد مطلق راشد الراجحي  ٭
أحم���د  يوس���ف  خال���د   ٭

الفيلكاوي
محم���د االس���يمر جحي���ش   ٭

العازمي
حمود علي جبر العنزي  ٭

ابراهي���م  ابراهي���م ناص���ر   ٭
ابراهيم

عادل سعد محمد الرشيدي  ٭
خالد محمد سعود املفرح  ٭

حس���ني عبدالرض���ا حاجيه   ٭
شمساه

مش���عل  من���وخ  متع���ب   ٭
الشعاني

حسن نادر مجيد كوت  ٭
 ٭ سامي خالد علوش العازمي

خالد خلف رفاعي العازمي  ٭
منص���ور حام���د منص���ور   ٭

احلسني
سالم سعد فهد العازمي  ٭

برج���س ش���بيب جريبيع   ٭
العتيبي

طال فالح عايض العازمي  ٭
عبداهلل عبدالعزيز س���عود   ٭

الفاضل
عبدالعزي���ز هداب يوس���ف   ٭

الكوس
ناص���ر حس���ن  عب���داهلل   ٭

اجليران
عبدالعزي���ز محم���د عوض   ٭

العنزي
عب���داهلل رمض���ان عبداهلل   ٭

كاظم
مه���دي  مصل���ح  مه���دي   ٭

الدوسري
سامي محمد فضل العلي  ٭

ابرار عبداهلل محمد املنيس  ٭
ناصر بدر ناصر العتيبي  ٭

ساره محمد علي حسني  ٭
يوسف جمعان علي جمعان  ٭

احم���د عبداحلمي���د احم���د   ٭
البناي

طارق سالم فارس احلطاب  ٭
عبدالعزي���ز خالد س���حيم   ٭

الهاجري
عب���داهلل ضويح���ي مطلق   ٭

املطيري
محمد عبداللطيف حس���ني   ٭

احلوقل
عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز   ٭

الشمري
فهد معيض راش���د رويشد   ٭

العازمي
احم���د  جاس���م  حس���ني   ٭

الكنكوني
هاش���م عبدالوهاب عبداهلل   ٭

اسيري
فايز جاعد حمود الرشيدي  ٭
محمد ناصر محمد اخلالدي  ٭

حم���ود  صال���ح  س���عود   ٭
الفضلي

ناص���ر حس���ن  عب���داهلل   ٭
العجمي

ناصر منصر ناصر العجمي  ٭
عبي���د  صلب���ي  عب���داهلل   ٭

العنزي
فهد خالد حمد العجمي  ٭

محمد خلف ندى العنزي  ٭
مش���عل  مب���ارك  محم���د   ٭

العدواني
دانه ناصر صقر العتيبي  ٭
منى عبداهلل فهد الصقر  ٭

 ٭ بدري���ه ثني���ان عبدالعزيز 
السلطان

دالل صال���ح عبدالرحم���ن   ٭
الهندي

 ٭ مرمي ناصر محمد صالح
ساره سعد سمران بطحان  ٭
 ٭ حوراء علي سالم الشمري

اس���امه عبداحلمي���د محمد   ٭
الرومي

حصه وليد داود النجار  ٭
وائ���ل عبدال���رزاق عبداهلل   ٭

املباركي
معدي فراج محمد الهاجري  ٭

سعد محمد عواد عقاب  ٭
ث���اري  اهلل  عبي���د  ب���در   ٭

الرشيدي
طال���ب  عل���ي  صف���اء   ٭

عبدالرحمن
ون���س  فرح���ان ضاح���ي   ٭

الشمري

فيصل جمال فيصل دهش  ٭
ساره سعد عيسى النوفل ٭

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ابرار صاح الدين عبدالرحمن   ٭

الكندري
نوف سامي منصور االذينه  ٭
موضي وليد عثمان الدخيل  ٭
انوار دهش مرمح املطيري  ٭

منيره س���ليمان عبداللطيف   ٭
االبراهيم

فايزه محمد سعد الزعبي  ٭
مشعل محمد راشد املري  ٭

خالد خلف ابهيدل الشمري  ٭
حم���د  عبدالوه���اب  فه���د   ٭

العسعوسي
هند احمد عبداهلل االنصاري  ٭

 ٭ حيدر كرمي احمد السبع
محمد خالد عيد العازمي  ٭

محمد عبداهلل راشد النمان  ٭
شموخ سعود فاح الشمري  ٭

احم���د  محم���د  اس���ماعيل   ٭
يوسف

عبداله���ادي حم���د س���الم   ٭
العجمي

س���الم  ط���اب  عب���داهلل   ٭
الهاجري

خلدا ناصر هزاع العتيبي  ٭
امين محمد عبداهلل النصار  ٭
سعده فاطم غالب املطيري   ٭

وس���ميه ش���افي فرح���ان   ٭
العازمي

مها دغمان عيد العازمي  ٭
الشقحا مطر مزيد الشمري  ٭

محم���د  يوس���ف  محم���د   ٭
الشمالي

عاي���ض  محم���د  مب���ارك   ٭
الرشيدي

جابر جوفان راشد البذالي  ٭
عبدالعزي���ز  عبدال���رزاق   ٭

عبدالرزاق حوري
عمر فيصل يوسف العثمان  ٭

س���عيد عب���داهلل ط���واري   ٭
الطواري

منص���ور فهاد فه���د الطويل   ٭
العجمي

س���عود  عق���اب  يوس���ف   ٭
املطيري

عبداهلل فاح مفرج املطيري  ٭
فاطمه رابح مفرح الرشيدي  ٭
بدريه حسني خلف العنزي  ٭

عبدالعزيز راش���د مبارك بن   ٭
بحر

جراح عادل علي بوزبر  ٭
حذيفه وليد خالد املواش  ٭

مدل���ول  عب���داهلل  ف���واز   ٭
الصليلي

حمد احمد ناصر الشطي  ٭
مساعد عايد حمد الشمري  ٭

عبدالعزي���ز حمي���د عل���ي   ٭
حسني

عبدالعزيز راشد علي الدرزي   ٭
العازمي

فيصل فاضل ماجد بورسلي  ٭
علي ناصر فهد الدويله  ٭
فهد ناصر فهد الدويله  ٭

محم���د  عب���داهلل  ان���وار   ٭
احلمادي

روان اس���امه حس���ن خالد   ٭
النقيب

اسراء عبدالرحيم عبدالهادي   ٭
محمد

مرمي محمد حسني الشهاب  ٭
مرمي اسعد بدر الهندي  ٭

باسل عطيه مطشر العنزي  ٭
محم���د  ص���اح  س���اره   ٭

السويدان
منيره عبدالرزاق عبدالقادر   ٭

العتيقي
عبدالوهاب عدنان عبدالوهاب   ٭

العميري
سعد راشد علقم العنزي  ٭

مله���ي  مش���عان  مب���ارك   ٭
العجمي

دان���ه جاس���م محم���د علي   ٭
حسن

هيا خالد عبداهلل الشاهني  ٭
منيره منصور علي املشعل  ٭

أس���ماء عبدالعزي���ز احم���د   ٭
القريشي

شيخه خالد ابراهيم الفصام  ٭
مس���اعد فهد عجمي الوردان   ٭

الشمري
عبدالصم���د  ف���ؤاد  عل���ي   ٭

الصراف
عبدالعزيز خالد محمد املطر  ٭

كوثر عباس حمزه كندري  ٭
دان���ه منص���ور عب���داهلل   ٭

اخلارجي
سباء سعد سعد احلويله  ٭

متلع سعود متلع املطيري  ٭
ناصر بدر عبداهلل السلطان  ٭

اس���ماء يعق���وب مب���ارك   ٭
املجدلي

عب���ود  محم���د  عب���داهلل   ٭
املنصور

طال عبداهلل مطر اجلديد  ٭
حم���ود  ط���ارق  محم���د   ٭

الصقعبي
ابراهيم  عقي���ل اس���ماعيل   ٭

العبداهلل
ياسني طه ياسني الوائل  ٭

عبدالوهاب عيسى محمد بن   ٭
حجي

هن���وف عبدالوه���اب طاهر   ٭
احلرز

ع���واض  مش���اري س���عد   ٭
احلربي

ليل���ى عبداحلس���ني بهروز   ٭
حسن

مرمي ناصر حمدان الغريب  ٭
هيا محمد علي علندا  ٭

خلود خضي���ر عبداللطيف   ٭
اخلالدي

غل���وم  عب���داهلل  حس���ن   ٭
اشكناني

 ٭ رفي���ده يعق���وب يوس���ف 
العمر

نوره علي جنم العتال  ٭
احمد مجيد احمد القطان  ٭

فاطم���ه تراحي���ب موس���ى   ٭
املطيري

هناء عبدالعزيز حسن كلندر   ٭
علي الكندري

فاطم���ه ص���ادق عاش���ور   ٭
عبدالرضا

حن���ان اس���ماعيل محم���د   ٭
احلبيب

نوره عوض فهد احلربي  ٭
انوار عبداهلل محمد الزيد  ٭

دانه فهد عبيد العتيبي  ٭
نورا احمد عبداهلل الصقر  ٭
 ٭ بدر ناصر عبداهلل احلداد

جواهر حمد راشد املري  ٭
العنود س���عود عبدالهادي   ٭

املطيري
موضي س���ليمان س���لمان   ٭

الرشيدي
عفاف عبيد تركي فهاد  ٭

مرمي جهز مشعل احلربي  ٭
علي محمد عباس محمد  ٭

اماني خلف مخلد املطيري  ٭
ليلى عادل عيسى بوحمد  ٭

ب���داح  مطل���ق  مش���اعل   ٭
الصليلي

فاطمه خالد خليفه اخلضر  ٭
محم���د  منص���ور  من���ال   ٭ 

السهلي
ياسر يوسف عبدالنبي علي  ٭

سالم عادل سالم السويلم  ٭
محمد منهال عيسى القاف  ٭

عبدالرحم���ن ه���زاع محمد   ٭
العفاسي

عبداللطيف ماجد س���لطان   ٭
بشير

عبدالعزي���ز عب���داهلل احمد   ٭
جعفر

خالد محمد خالد املطيري  ٭
خري���ص  ناي���ف  ن���واف   ٭

العتيبي
احمد بدر مجبل الغضوري  ٭

موس����ى  عل����ي  مس����ند   ٭
الرشيدي

حامد جمعه الس����يد هاشم   ٭
الشماع

مهدي يوسف حسني باقر  ٭
نايف مصبح حمد العازمي  ٭

ابراهيم اس����ماعيل  محمود   ٭
محمد

عبداهلل علي س����يد محمود   ٭
املوسوي

خالد فيحان ذعار العبدلي  ٭

وزارة التجارة والصناعة
محمد حيدر غلوم خاجه  ٭

رض����ا خليف����ه عب����داهلل   ٭
الفرحان

عم����ر  عبدالعزي����ز  والء   ٭ 
العصفور

ش����ريفه مب����ارك صال����ح   ٭
العازمي

ش����يخه س����ليمان س����بتي   ٭
السبتي

هبه عبدالرزاق احمد املهنا  ٭
الط����اف محم����ود عبط����ان   ٭

الشمري
هن����وف نزه����ان رمض����ان   ٭

الشمري
اميان فهيد عواض املطيري  ٭

ره����ام عبداله����ادي حتان   ٭
العجمي

بشاير معيكل عيد العجمي  ٭
فاطم����ه فيص����ل عبدامللك   ٭

عبدامللك
محم����د  خمي����س  م����رمي   ٭

العجمي
عب����داهلل  ن����زال  فاطم����ه   ٭

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

الربيع
 ٭ امل حمد مجبل العازمي

 ٭ اشواق الفي خالد العازمي
ساره عيد سعد العازمي  ٭

ياس����مني محم����د رش����دان   ٭
الشحومي

 ٭ افراح رجا مجبل العازمي
 ٭ ابرار ظاهر عيسى العنزي
نوف سالم محمد العازمي  ٭

 ٭ منيره سند ناصر املطيري
مشاعل محمد علي العازمي  ٭

حس����نه منص����ور خال����د   ٭
املطيري

انوار بدر حميدان الهاجري  ٭
اف����راح خال����د مني����ف بن   ٭

جدعان
فاطم����ه عب����داهلل س����عد   ٭

الربيعان
كوثر علي رضا محمد نور   ٭

الدين
محم����د  حج����ي  س����ميره   ٭

الشطي
حصه فه����د عبدالرحمن بن   ٭

عريعر البني خالد
خالد حجاب سعد العجمي  ٭
اسامه عدنان خليل احلمر  ٭

مرمي عبدالك����رمي احمد بو   ٭
عباس

محمد خالد نصار العجمي  ٭
هاج����ر يعق����وب يوس����ف   ٭

اليوسفي

اعتماد عب���داهلل عبدالعزيز   ٭
املطوع

محمد مش���اري محمد ارطام   ٭
العجمي

خالد مجبل سعيد العازمي  ٭
احمد عبدالصاحب سيد حسني   ٭

الطبطبائي
ط���ال عبدالعزي���ز احم���د   ٭

الديولي
عبداهلل علي عبداهلل محمد  ٭

محمد علي محمد املهنا  ٭
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز   ٭

الرباح
مانع ناصر فالح العجمي  ٭

عبدالعزيز س���عود عبداهلل   ٭
املطيري

فيصل نوري عبدالقادر علي  ٭
فاح فالح صالح مهاوش  ٭
عمر بدر جعفر احلمدان  ٭

خالد خلف مخلف احلسيني  ٭
يوس���ف  ع���ادل  يوس���ف   ٭

السردي
هاني نعير نعير الهاجري  ٭

عامر محمد مرزوق املطيري  ٭
تركي مشعل تركي الظفيري  ٭

علي س���رور خال���د وبران   ٭
السيحان

فاطمه مشاري احمد حماده  ٭
عيسى ناصر منصور الدالل  ٭
ضاري ناشي سعد العجمي  ٭

أنفال غالب هادي العنزي  ٭
اجف���ني  عب���داهلل  خل���ود   ٭

العازمي
صال���ح حام���د عبدالق���ادر   ٭

السرحان
فهد سعود حمد الصقعبي  ٭
نوره علي ناصر العجمي  ٭

فاطم���ه س���امي عبداملجيد   ٭
النقي

نوره سيف يوسف السيف  ٭
مصل���ح  خال���د  ذكري���ات   ٭

الزعبوط
سميه عيسى علي الكندري  ٭

صال���ح  عبدالعزي���ز  دالل   ٭
احملطب

ساره صادق حمزه السلمان  ٭
ميس عبدالهادي عبداملهدي   ٭

معرفي
امنيه خالد علي العسيري  ٭

نور خليل اسد سلطان  ٭
وائل ناجي مطر العنزي  ٭

يوس���ف  نبي���ه  بش���اير   ٭
الفرحان

ان���ور عبداللطيف  ش���يخه   ٭
البرجس

سلوي خالد شطيط حزام  ٭
موسى يعقوب يوسف كمال  ٭
ساره ناصر موسى البناي  ٭

بش���ائر محم���د عب���داهلل   ٭
البالول

خلود خالد احمد اجلاسم  ٭
عب���داهلل  ني���ف  معال���ي   ٭

املطيري
فاطمه جابر بارون حسني  ٭

نوره بدر مهنا الهاجري  ٭
انفال عبداهلل حزام انعيس  ٭
هناء محمد الطرقي الذايدي  ٭

امان  بش���اير عبدالرحم���ن   ٭
القطان

فهد خليل ابراهيم الهاجري  ٭
فيحان عباس ماجد بوردن  ٭

خال���د عبدال���رزاق س���عود   ٭
العبدالرزاق

صال���ح يوس���ف صال���ح   ٭
احلمادي

رنا محمد يوسف بشير  ٭
هند حمود محمد الغنام  ٭

خالد غاب محمد احلربي  ٭
احمد عبدالهادي عيس���ى بو   ٭

عليان
محمد ناصر منصور القاف  ٭

علي ماجد علي الديحاني  ٭
محمد عبداهلل محمد الضامر  ٭

ابرار حسن ياسني علي  ٭
دالل حمزه عباس اخلليفه  ٭
فايز منصور عيد العازمي  ٭
محمد غازي حمد املطيري  ٭

مش���اري جم���ال مش���اري   ٭
الرفدي

عب���داهلل  حمي���د  س���لمى   ٭
االيوبي

بيب���ي خال���د عبدالغف���ور   ٭
تيفوني

عائشه س���عود عبدالعزيز   ٭
احلرب

بدر راشد وسمي شنيتر  ٭
عبدالعزي���ز حمود جعيان   ٭

الرشيدي
س���عيد  حم���دان  حم���ود   ٭

العتيبي
شريفه علي محمد احلسن  ٭

علي حامد كميل الفضلي  ٭
علي سليمان علي اجريد  ٭

فاح فهد الفي الافي  ٭
احم���د  عائش���ه عب���داهلل   ٭

السويلم
ابراهي���م  محم���د  امان���ي   ٭

الرخيص
فهد صالح حسن الشمري  ٭

عائشه مساعد عمر خليفوه  ٭
محمد عباس حسني علي  ٭

عب���داهلل  عبي���د  صال���ح   ٭
الردهان

عبدالعزي���ز  س���امي  االء   ٭
الشايع

عادل معتق جمعان صايل  ٭
احم���د  عب���داهلل  عل���ي   ٭

الفيلكاوي
عل���ي  عب���داهلل  وضح���ه   ٭

املعتوق

صعف���ق  س���يف  س���لمى   ٭
اخلشاب

بتول هندى سمير الشمري  ٭
اماني علي حسني بن مكي  ٭

لطيفه قاسم عباس القاف  ٭
حص���ه عب���داهلل عيس���ى   ٭

احلنيان
نور وضاح نوح املسباح  ٭

مرمي جاسم محمد العنجري  ٭
مرمي احمد محمد الكندري  ٭

دالل عادل علي املا  ٭
خديج���ه يعقوب يوس���ف   ٭

محمد
عب���داهلل  جاس���م  امي���ان   ٭

الطواري
نبيله حسني غريب  ٭

كوثر محمد عبداهلل بخش  ٭
محم���د  منص���ور  م���رمي   ٭

املنصور
مرمي محمد حسني الصفار  ٭

حوريه املختار زبيري  ٭
موض���ي ه���ال عب���داهلل   ٭

املطيري
فاطمه محمد صالح الفهد  ٭

وداع فهد وبران املعتقه  ٭
ابرار الفي عويد املطيري  ٭
شهد عفيف خلف محمد  ٭

فهد عبدالرحمن عبدالعزيز   ٭
الدويسان

غدير فالح حبيب غافل  ٭
مني���ره خرص���ان س���عود   ٭

العجمي
معالي فيحان عايد العنزي  ٭

عائش���ه ناص���ر ضح���وي   ٭
العنزي

 ٭ مراح���ب حمي���دان ناف���ع 
الرشيدي

منى علي حسن احلمر  ٭
م���رمي عب���داهلل س���عوي   ٭

البذالي
مش���اعل خويل���د محم���د   ٭

العنزي
اب���رار عبدالرض���ا حس���ني   ٭

الناصر
هدى سلطان فاح العميره  ٭

عائش���ه ع���وض عب���داهلل   ٭
العازمي

دنيا سيف حمود الشريده  ٭
انفال محمد مطلق اجلدعي  ٭
شيماء علي احمد القبندي  ٭

عواط���ف خلي���ف ترك���ي   ٭
الشمري

خديج���ه محس���ن عبداهلل   ٭
الشمري

مرمي محسن فالح السبيعي  ٭
وضح���ه عبدالعزيز ابراهيم   ٭

املفرج
عب���داهلل  جن���م  ان���وار   ٭

املصيليخ
ساره طلق علي العتيبي  ٭

نوف سالم صعفك الشمري  ٭
عاليه حمدان بداح املطيري  ٭

 ٭ حترير مخلد عبيد العتيبي
 ٭ سارة بداح بجاد العتيبي
علوه عايض ناصر سعد  ٭

 ٭ اشواق زايد الفي الديحاني
اماني أحمد عقيل احلربي  ٭

فاطم���ه عوي���ض صال���ح   ٭
الشاحي

انفال شبيلي صحن العنزي  ٭
انوار يوسف عطيه الشمري  ٭
 ٭ ساره فهد مبارك القحطاني

عوي���د  مب���ارك  ن���وف   ٭ 
الرشيدي

 ٭ بدور ناصر مبارك العازمي
منار صالح ظاهر الرشيدي  ٭

ع���واد  عب���داهلل  ن���وره   ٭
الكرينيس

جف���ني  س���عود  مش���ايخ   ٭
الدويش

فاطمه علي عبدالهادي املري  ٭
خال���د  عب���داهلل  ش���يخه   ٭

املطيري
 ٭ ياس���مني عبداهلل س���رحان 

الرشيدي
جمع���ان  فاي���ز  عائش���ه   ٭

العتيبي
بش���اير س���طام ش���ليويح   ٭

املطيري
 ٭ بش���اير مش���عان حبي���ب 

العتيبي
س���لطان  عوي���د  ش���يخه   ٭

العنزي
بطيح���ان  بات���ل  عبي���ر   ٭

الرشيدي
عائشه محمد عبيد املطيري  ٭

مطل���ق  مب���ارك  الط���اف   ٭
العازمي

ف���اح  عب���داهلل  ان���وار   ٭
احلجيلي

بتله مثعي فاح الرشيدي  ٭
س���لف  محم���د  امي���ان   ٭ 

احلريجي
رمي مناور مجبل العازمي  ٭

انوار عبداهلل خالد مهيان  ٭
 ٭ هب���ه عبدالعزيز يوس���ف 

الكوس
دالل ضي���ف اهلل عب���داهلل   ٭

املطيري
دالل مفرج فايز محمد عصام   ٭

السبيعي
ه���ادي  حرف���ان  ثري���ا   ٭

السمحاني
حم���ود  س���الم  فاطم���ه   ٭ 

الرشيدي
 ٭ منال مهدي صالح العجمي
منال شوميي خالد العازمي  ٭
خلود عوض راضي العنزي  ٭

مس���لمه عب���داهلل محي���ا   ٭
الرشيدي

م���رمي س���ليمان عب���داهلل   ٭
البريه

مرمي فهد محمد الدوسري  ٭
انفال عادل قمبر اس���ماعيل   ٭

قمبر
منى احمد ربيعه مطر  ٭

نوره ثقل بخيت الدوسري  ٭
اس���ماء حج���ي عبدالرزاق   ٭

العصفور
افراح فهد ضيدان ابو عدل  ٭

هن���د مس���اعد عبدالك���رمي   ٭
الفرحان

اسماء راشد سالم مليفي  ٭
هدايه طال ابراهيم جحيل  ٭

امل رضا علي االبراهيم  ٭
حوراء عادل علي خان  ٭

نور هاني حمد السيد احمد  ٭
مرمي محمد احمد دشتي  ٭

عب���داهلل  عل���ي  فاطم���ه   ٭
الصراف

فطيمه صالح سيف الفهد  ٭
انوار حمد صالح احلامد  ٭

 ٭ موض���ي بني���ان محم���د 
املطيري

منال احمد سالم املهنا  ٭
طيبه سعد ياقوت العواد  ٭

ساره حبيب احمد عاشور  ٭
امي���ان عبدالعزيز غاش���م   ٭

احلوطي
فاطم���ه س���ليمان جويع���د   ٭

الدوسري
س���الم  عب���داهلل  مني���ره   ٭

القنيصي
س���اره محمد عربيد جلوي   ٭

العربيد
اروي حسني عايد العنزي  ٭
اميان احمد محمد القاف  ٭

ابراهي���م  اج���واء يوس���ف   ٭
العوضي

نها عيد سعيد العازمي  ٭
منيره فهد عبداهلل العجمي  ٭

ابراهي���م  ضح���ى خلي���ل   ٭
الدوسري

سهام سند مخلف الديحاني  ٭
راض���ي  مناح���ي  وف���اء   ٭ 

العازمي
زهره طاهر عبداهلل البغلي  ٭

شروق عبداحملسن مصطفي   ٭
ابراهيم

عائش���ه فض���ي عب���داهلل   ٭
الرشيدي

عب���داهلل  محم���د  من���ار   ٭
االنصاري

مزنه عقله مران العنزي  ٭
عب���داهلل  محم���د  ش���هد   ٭ 

الظفيري
امينه كرمي بلور البلوشي  ٭

زينب وائل كاظم القاف  ٭
اسماء حمد مشاري املراغي  ٭

عفره راشد عبداهلل فهد  ٭
شيرين حسن علي كرم محمد   ٭

علي
حنان فاضل عباس احلداد  ٭
فاطمه وليد احمد اجلاسم  ٭

ابراهيم يوس���ف  بلقي���س   ٭
حقي

منال عبداهلل محمد اجلربا  ٭
ساره سالم حسن الغيث  ٭

خال���ده ش���ليويح مرزوق   ٭
املطيري

دالل احمد ظاهر كرم  ٭
حس���ني  عب���اس  ش���يماء   ٭

رمضان
رمي بدر فالح احلسيني  ٭

جبري���ن  س���عود  ن���وف   ٭
العصيمي

العن���ود محي���ا عب���داهلل   ٭
املطيري

ابرار ذياب فاضل الشمري  ٭
مرمي شداد غريب العازمي  ٭
فاطمه احمد حمد الشمري  ٭
زينب عبداهلل غلوم محمد  ٭

دالل محسن سعد الدوسري  ٭
من���ى حس���ني عبدالعزي���ز   ٭

العصفور
هناء محمد عبداهلل الشويع  ٭

نوال محمد علي العنزي  ٭
منى عيسى حسن القطان  ٭

هند نهار تركي املطيري  ٭
هاجر حس���ن هج���رس بن   ٭

غيام
س���اره عبداله���ادي ابراهيم   ٭

اليعقوب
عائش���ه جم���ال عب���داهلل   ٭

التركيت
مها مبارك عبداهلل الهاجري  ٭

س���يف  رش���دان  لول���وه   ٭
الهاجري

دالل احمد ياقوت فرحان  ٭
 ٭ عائشه محمد يوسف العمر

هي���ا محمد عربي���د جلوي   ٭
العربيد

هديل احمد منيزل السعيدي  ٭
ساره جاسم حميد محمد  ٭

العنود هذال سعد املطيري  ٭
عذاري خلف شاوي عبداهلل  ٭
ضياء ضويحي سعد شديد  ٭
سعاد ساهر راضي العنزي  ٭

امي���ان طال���ب س���يد باقر   ٭
الشخص

الدليش���ه  ن���وره ع���وض   ٭
العنزي

فوزيه مزيد فهد املطيري  ٭
هيا حمد جاسم الدوب  ٭

بش���اير عبدالوه���اب احمد   ٭
ديني

عاي���ض  معي���ض  دالل   ٭
العتيبي

بدور مطر طعمه اخلالدي  ٭
ابرار محمد جاسم محمد  ٭

اميان عبيد عوض الديحاني  ٭
عب���داهلل  س���عد  بخيت���ه   ٭

العجمي
العنود سعد متعب املطيري  ٭

محم���د  فيص���ل  س���اره   ٭ 
املطيري

يوس���ف  س���امي  حص���ه   ٭
اخلميس

 ٭ ابتس���ام ابراهي���م عبداهلل 
القبندي

انتص���ار ناي���ف م���رزوق   ٭
العنزي

 ٭ دان���ة عبدالرحم���ن خال���د 
العربيد

مش���اعل محس���ن محم���د   ٭
املطيري

من���اور  بني���ان  عبي���ر   ٭ 
الرشيدي

نوف فهد نايف الرشيدي  ٭
حصه محمد غامن الفهد  ٭

فال���ح  ناص���ر  وضح���ه   ٭
الهاجري

م���رزوق  مب���ارك  عبي���ر   ٭
الشمري

ساره ناصر فهد الدوسري  ٭
اميان سعود زايد الرشيدي  ٭

بدور بدر عبداهلل عوده  ٭
جميله ذياب جنر العازمي  ٭

مها فهيد خالد العجمي  ٭
فاطمه سعد مطلق السبيعي  ٭
 ٭ منيره حسن محمد العجمي
دالل عبداهلل غازي الصليلي  ٭

الطاف علي حسن العنزي  ٭
 ٭ انتص���ار ناي���ف قب���ان 

الرشيدي
ساره عبداهلل عابر البذالي  ٭
 ٭ هيا فالح مضحي الغريبه

خلود شنان هليبان العنزي  ٭
موض���ي مط���ر طليح���ان   ٭

الشمري
هدايه عبداهلل مطلق عمر  ٭

خال���د  مناح���ي  مش���اعل   ٭
املطيري

جعف���ر  عام���ر  وس���ميه   ٭
الهاجري

رمي نهير ناهس املطيري  ٭
 ٭ امل نواف محمد العجمي
اميان حميد خليل القطان  ٭

عص���ري  ش���جاع  ان���وار   ٭
العنزي

شريفه محمود عبداللطيف   ٭
املوسي

ساره احمد دعيج الدعيج  ٭
ماك عباس جمعان العنزي  ٭

مرمي فاح قبان العازمي  ٭
شريفه احمد محمد الكندري  ٭

فاطمه فاضل احمد ملك  ٭
غنيم���ه عبدالك���رمي جوهر   ٭

الشطي
نوال حزام راشد الزعبي  ٭

صقر حمد سالم خلف  ٭
فاطمه غزاي سعد املطيري  ٭
شروق علي محمد احلليل  ٭

اب���رار س���عود عبدالعزيز   ٭
املنيع

ظبيه جاسم حسن الفضاله  ٭
دالل احمد راشد الغريب  ٭

الطاف علي صالح العجمي  ٭
مها سعد شريده املطيري  ٭

عائشه عبداهلل حمد الوحير  ٭
االء فاح فهد احملمد  ٭

نوف صالح محمد العازمي  ٭
ن���وره عبدالعزي���ز عل���ي   ٭

عبدالسام
عذاري فليح ناصر العازمي  ٭
فاطمه ماطر حمود العازمي  ٭

هند حمود محمد السبيت  ٭
عب���داهلل  محم���د  ن���وال   ٭

الضفيري
رشا شعيل مصلح العتيبي  ٭

جناء عبيد مانع العجمي  ٭
عايش���ه منيخ���ر هدم���ول   ٭

العازمي
نوره محمد مبارك العازمي  ٭
ساره نافل عايض العجمي  ٭

مريخ���ان  س���الم  عبي���ر   ٭
الرشيدي

عاليه ذيب ناصر العجمي  ٭
عاليه وليد مضحي البغيلي   ٭

الرشيدي
حم���دان  مطل���ق  هن���وف   ٭

فجحان
برج���س  ف���راج  عبي���ر   ٭ 

الدوسري
عائشه فرج علي املطيري  ٭

عب���داهلل  عب���اد  ش���ريفه   ٭
الديحاني

بدري���ه حم���ود عبدالهادي   ٭
الهاجري

مه���دي صنيت���ان  غدي���ر   ٭
العازمي

سناء عويد فزع الشمري  ٭
مطل���ق  ضويح���ي  ام���ل   ٭

املطيري
س���اره صال���ح عبدالرحمن   ٭

محمد
عذاري منيف علي املطيري  ٭
اميان محمد مناحي الدماك  ٭
حترير احمد سالم الرومي  ٭

جميله مبارك راشد العجمي  ٭
حنان صباح ظاهر منصور  ٭

نوره راشد صالح احليان  ٭
منيره عبدان سعد الرشيدي  ٭

عهود عيد هتان العازمي  ٭
مب���ارك  مب���ارك  امي���ان   ٭

الرشيدي
حنان محمد علي العامري  ٭

عاليه داود حسني عبدالسام  ٭
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الكهي���دي  عي���اده  ن���وره   ٭
العنزي

خديجه عبد جبر  ٭
بش���اير يعق���وب يوس���ف   ٭

الكندري
دالل حزام مزيد العصيمي  ٭

مش���اعل عاي���ض حم���ود   ٭
املطيري

بدريه فالح ملوح العازمي  ٭
فاتن محمد عواد العازمي  ٭

مرزوقه محمد هجاج داهوم  ٭
فاتن ناصر معلث الرشيدي  ٭
اسماء براك محمد العازمي  ٭

صاحل���ه ناص���ر فرح���ان   ٭
الشمري

 ٭ وعد محمد عوض جعدان
دالل سعد مبارك العازمي  ٭

عائشه محمد فهاد الصواغ  ٭
شهد خالد ناصر بن ملفي  ٭

مني���ره س���عد س���عد فهيد   ٭
العازمي

عهود عايد سعيد العازمي  ٭
غدير مرزوق ناصر العازمي  ٭
شريفه سعود مخلف خلوي  ٭

عبير سالم محمد الهاجري  ٭
مرمي صالح علي املري  ٭

نوفه غدير محمد العنزي  ٭
شيخه فاح ناصر العازمي  ٭
فاطمه عيد فاح الرشيدي  ٭

انتصار جهز سيف املطيري  ٭
امنه عياد سليمان العازمي  ٭

حنان عياد سليمان العازمي  ٭
اميان محمد عواد العازمي  ٭

 ٭ كرميه فراج ماوي املطيري
 ٭ مها نايف هايف العازمي

خلود سالم مناحي اخلالدي  ٭
دالل عبداهلل محمود األسد  ٭

ش���يخه احم���د عبدالعزيز   ٭
العجيل

فرح عبدالرزاق خالد املضف  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء
يوس���ف يعق���وب محم���د   ٭

الكندري
بدريه عبيد قطيم هادي  ٭

عبداهلل محمد علي العثمان  ٭
خلود عيسى علي الديهان  ٭

ش���ريفه عبدالعزي���ز احمد   ٭
بوناشي

عذاري حمود محمد العازمي  ٭
مرمي محمد علي محمد  ٭

مشعل فهد ناصر الزايد  ٭
مناور يوس���ف عبداللطيف   ٭

اخلترش
فاطم���ه فيص���ل عبدالعزيز   ٭

الربيع

الهيئة العامة للشباب والرياضة
كمي���خ  عب���داهلل  ن���وره   ٭

الهاجري
شيماء محمد احمد ابراهيم  ٭

ياسني زيدان ياسني الزيدان  ٭
نواف ابراهيم خليل اخلليل  ٭
حمد ناصر سليمان العفتان  ٭

الهيئة العامة للبيئة
وليد فاضل حمزه العلي  ٭

نعي���ان  اله���اده  عمش���ه   ٭
الرشيدي

فيصل فهد مبارك الهرشاني  ٭
عيده منير عواد العازمي  ٭
رمي مناع حماد العجمي  ٭
زينب حسني نظر محمد  ٭

مزب���ان  عب���داهلل  دالل   ٭
الزهاميل

غدير بخيت حسني العجمي  ٭
ليل���ى كاظم عب���داهلل علي   ٭

تقي
مشعل رخيص جفال طاهر  ٭

رمي بدر خالد العازمي   ٭
فه���د عبدالرحم���ن طال���ب   ٭

عبدالرحمن
م���رزوق س���عود م���رزوق   ٭

العتيبي
 ٭ عبداللطيف محمد عبداهلل 

عفيفي
ن���زال  احم���د  مش���اعل   ٭

الهرشاني
اريج محمد ردين العجمي  ٭
 ٭ ضاري انور خالد النويف

عبداهلل فه���د مدعث النبهان   ٭
الشمري

ب���در عبدالرض���ا دروي���ش   ٭
صادق

دالل احمد مشاري عبداهلل  ٭
محم���د حم���د عبدالرحم���ن   ٭

العجمي
 الياس علي حسن حسن ٭

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
فيصل عفات عزيز شتيوي  ٭

محم���د خمي���س معي���ش   ٭
املطيري

فيصل سعد مجبل الطشه  ٭
فواز نواف مس���ير ش���بان   ٭

املطيري

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

سبيكه فهد محمد الدوسري  ٭
س���اره منص���ور محس���ن   ٭

العجمي
اسماء دحيم مطلق املطيري  ٭

 ٭ جلني محم���د عربيد جلوي 
العربيد

افراح حسني علي املهدي  ٭
منيره محمد تركي املطيري  ٭

 ٭ س���لوي عب���داهلل ماط���ر 
الرشيدي

قاسم جاسم محمد عرب  ٭
دانه عباس حمزه تقي  ٭

 ٭ ذكري محمد عمر محمد
حم���ود  س���عود  ش���ريفه   ٭

العازمي
منال خالد يوسف املكيمي  ٭

ف���وزي عبدالعزي���ز  عم���ر   ٭
العساوي

ش���يخه نبي���ل عبدالوهاب   ٭
العريفان

محمد سالم مرزوق العازمي  ٭
نوره خليف سعود املاجدي  ٭

نوره رفعان رجا العجمي  ٭
خالد فيصل خالد الشمري  ٭
نوره وليد خالد بورسلي  ٭

وسميه عبداللطيف عبدالرزاق   ٭
عبداهلل

فيصل غازي سالم العتيبي  ٭
عبداللطيف خالد عبداللطيف   ٭

الدوخي
علي عبدالكرمي محمد اكبر  ٭

مش���اري عب���داهلل صال���ح   ٭
الشمري

يوس���ف خالد محمد النصر   ٭
اهلل

مزن���ه يعق���وب يوس���ف   ٭
الذويخ

فاطمه محمد جاسم الدبيان  ٭
حوراء فاضل حسن الصفار  ٭

عب���داهلل حس���ن عب���داهلل   ٭
معرفي

خزنه محيس���ن عبدالكرمي   ٭
محسن

ط���ال عبداللطي���ف دخيل   ٭
الديولي

زهراء عاشور صفر علي  ٭
امنه حسن محمد حاجي  ٭

م���رمي عبدالرحمن حس���ن   ٭
الكندري

سمر وليد يوسف الشاهني  ٭
ناصر بدر محمد العتيبي  ٭

انوار صقر صالح النجدي  ٭
مرمي فهد يوسف الغامن  ٭

خال���د فيص���ل عبدالعزيز   ٭
الصباح

جعي���ان  حم���ود  م���رمي   ٭
الدغباسي

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية

رقيه رضا علي النقي  ٭
نوره باني دخيل املطيري  ٭

فاطمه انور سعود اخلضير  ٭
ناصر جمال ناصر الزايد  ٭

طال عبدالوهاب عبدالرحمن   ٭
الطبطبائي

حسني علي محمد جاولي  ٭
 ٭ ابرار سعود مبارك مسعد

عهود صالح حجيل الشبلي  ٭
انوار نبهان راشد العازمي  ٭

م���رمي عبدالرحمن بش���يت   ٭
اخلالدي

افراح مبارك علي العجمي  ٭
محمد فاح حسن الظفيري  ٭
احمد عبداهلل فهد املطيري  ٭

ابراهيم س���الم  نوره محمد   ٭
حسني

 ٭ علي كاظم فارس شايع
حسني جاسم محمد اجلدي  ٭

مشعل زكي مبارك علي  ٭
احمد جاسم محمد علي محمد   ٭

علي
معاذ فؤاد علي البشاره  ٭

مب���ارك  ف���اروق  مب���ارك   ٭
املشاري

علي احمد حبيب سناسيري  ٭
حسني علي عبداهلل علي  ٭

احمد فاح سبيل املطيري  ٭

بلدية الكويت
هيا محمد ناصر العبداهلل  ٭

ش���يخه س���لطان مب���ارك   ٭
العجمي

اسراء علي عبدالنور جمال  ٭
 ٭ طال عبداهلل نابي الدويله
هدى فاح عيسى املطيري  ٭

بسمه فاح عيسى املطيري  ٭
عائشه عبداهلل عبدالرحيم   ٭

عبداهلل
نور صباح احمد عنان  ٭

ساره بدر عثمان الزامل  ٭
 ٭ ابرار عبداهلل فايز العجمي

ع���ذاري صال���ح س���رحان   ٭
محسن

فاطم���ه عبدالعزي���ز محمد   ٭
احلبيب

دالل مساعد محمد العيار  ٭
زينب عماد جواد الشواف  ٭

أس���ماء عبداهلل خالد املطلع   ٭
العتيبي

م���روي  عب���داهلل  ن���وره   ٭
العجمي

س���طام  فه���اد  س���طام   ٭
اجلويسري

بدر ابداح حسني العجمي  ٭
فاضل فيصل عباس نقي  ٭

محمد عبيد دخيل العنزي  ٭
يوسف جمال عيسى السليم  ٭

مرمي حامد حمود املقهوي  ٭
اميان عيسى غلوم اليوسفي  ٭
رب���ا قص���ي عبداللطي���ف   ٭

الصالح
بدريه فوزي خالد العدساني  ٭

بش���اير عبداللطي���ف حم���د   ٭
احمد

فيء يوسف علي الصقعبي  ٭
اسماء عبداهلل احمد عبداهلل  ٭

فاطمه امير حسني العطار  ٭
رمي عبدالرض���ا محمد علي   ٭

التراكمه

ج���راح س���امي س���ليمان   ٭
الشهاب

محمد عبداحلكيم عبدالقادر   ٭
املبيض

يعق���وب  عب���داهلل  عم���ر   ٭
املضاحكه

احمد جمال ابراهيم حسني  ٭
فاح ناصر علي النقي  ٭

ن���واف نه���ار  عبدالعزي���ز   ٭
املطيري

عمر عبدالعزيز محمد حسن  ٭
س���لمان  خل���ف  فاطم���ه   ٭

املطيري
عيده خليف فرحان العنزي  ٭

اين���ا س���واجان احمد  نور   ٭
العلي

جميله مثال شجاع سالم  ٭
 ٭ منال محمد اخلالد عنتابلي

صالح عيسى صالح غيث  ٭
محمد بدر فهد الضاعن  ٭

 ٭ عبدالعزي���ز ف���اح ضاحي 
عبدالعزيز

يوسف مانع يحي العجمي  ٭
محم���د  س���ليمان  داود   ٭

اخلويتيم
فاي���ز عب���داهلل فهي���د فايز   ٭

العجمي
هيثم جاسم محمد املجبل  ٭

ناصر عجاب مفرج الدملاني  ٭
س���عود عبداللطيف سعود   ٭

الفارس
سهيله نايف محمد املزعل  ٭

سلمى ثامر الهاده الرشيدي  ٭
منيره فهد سيف ناصر  ٭

العنود حس���ني عبدالرحيم   ٭
املا

محم���د عب���داهلل بري���كان   ٭
الرشيدي

سعود فريج سعود الفريج  ٭
علي ناصر حمد ناصر  ٭

مرمي بدر حسن الرفاعي  ٭
علي محمد عباس بهبهاني  ٭

اريج حمد فاح الفضلي  ٭
هدى عبداهلل فهد الصانع  ٭

نورا خالد فهد الفريح  ٭
علي حسني علي الهندال  ٭

احمد علي فاح العلي  ٭
دانه فهد فهد البالول  ٭

مرمي جمال احمد الضليعي  ٭
خالد وليد محمد حسني  ٭

حسن راشد عايد عاشور  ٭
مش���عل عدنان عبدالرحمن   ٭

العلي
اريج عبدالرحمن عبدالعزيز   ٭

حماده
امل رجاء ابنيان املويزري  ٭

هديل محمد ابراهيم الكليب  ٭
 ٭ نورا عبداهلل سعد العجمي
اسماء محمد خليفه حسني  ٭
عائشه بدر حمود الردعان  ٭

هاجر محمود عبداهلل جمال  ٭
شروق عبداهلل محمد جرمن  ٭
اس���ماء عبدالعزيز س���عود   ٭

العميري
رمي مساعد احمد املنيس  ٭

عب���اس  فاض���ل  اف���راح   ٭
عبدالرحيم

عائشه خالد احمد احليدر  ٭
بس���مه يوس���ف ضوي���ان   ٭

العتيبي
اس���يل يعق���وب يوس���ف   ٭

اخلرس
رنا علي حسني العيسي  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدني
فهد ناصر علي العجمي  ٭

محمد ابراهيم يوسف حسني  ٭
حبيبه مطر غنيم املاجدي  ٭

محم���د مك���ي عبدالعزي���ز   ٭
القاف

صاح الدين صبحي عبدالوهاب   ٭
الهندي

محم���ود عبداحلميد محمود   ٭
بندر

وائل جدعان خميس العنزي  ٭
جميع���ان  محم���د  منيف���ه   ٭

احلربي
هند فيصل عبداهلل العنزي  ٭
عباد شريده محمد اخلليفه  ٭
 ٭ مها عيسى جاسم السيافي
دليل هادي محمد الدوسري  ٭
شوق بدر سعود الهاجري  ٭

ثم���ر  عبداله���ادي  ن���وره   ٭
املطيري

س���ليم  عبدالعزي���ز  مه���ا   ٭
الديحاني

س����عود  ابراهي����م  س����عود   ٭
السعيدي

عبدالرحمن عيس����ى عبداهلل   ٭
عبدالرحيم

ط����ال عبداللطي����ف حج����ي   ٭
احلجي

عبدالناصر عبداحملس����ن تقي   ٭
مظفر

طال جمال عبدالعزيز اللهو  ٭
عمر خلف زيدان الرشيدي  ٭

يوس���ف جدي���ان ثعي���ان   ٭
الرشيدي

عبداهلل أحمد خليل الشطي  ٭
عبدالعزي���ز خليفه عبداهلل   ٭

احلليل
وفاء فوزي مرزوق االحمد  ٭

عب���داهلل  عاي���د  فاطم���ه   ٭
الشمري

حسن حسني نور البلوشي  ٭

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب

محم���د  عب���داهلل  زه���ره   ٭
السيافي

س���عود عبداهلل علي فزير   ٭
العازمي

محم���د  عب���داهلل  س���عد   ٭
الهاجري

احمد خلف مساعد احلماد  ٭
سهام خلف عبداهلل الشراح  ٭
محمد ربحي سليم ابو زور  ٭

جاس���م عبدالعزيز جاس���م   ٭
بورحمه

عبدالعزي���ز خال���د عل���ي   ٭
الضاحي

حم���ود  محم���د  عيس���ى   ٭
الديحاني

خالد عبيد مثال الرشيدي  ٭
راشد حمد فالح الهاجري  ٭

بدر حنس شباب الديحاني  ٭
حمد منير محمود العنزي  ٭
نصار سامي احمد السهو  ٭

مصطفي هاني عيسى احمد  ٭
غازي راشد غازي العتيبي  ٭
فواز عيد مرزوق الغريب  ٭
فهد سعود سعد العجمي  ٭

فيصل مطلق فهاد العازمي  ٭
طال سعود سالم العازمي  ٭
ناصر بدر سالم احلريص  ٭
مشعل فاح محمد العنزي  ٭
حسني علي عبداهلل العويد  ٭

عل���ي  عبدال���رزاق  خال���د   ٭
الفارسي

عقيل عدنان حبيب جمعه  ٭
مشاري سالم مسير العنزي  ٭

سيد زهير احمد سيد جال   ٭
احمد

عبدالعزي���ز خال���د جاس���م   ٭
سليمان

احمد عبداللطيف يوس���ف   ٭
العمران

جعفر صادق يوسف الباذر  ٭

وزارة النفط
نواف يوسف طه الراشد  ٭

االء عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭
الرفاعي

نوف عبداهلل سالم العجمي  ٭
عل���ي عبدالهادي مس���عود   ٭

العجمي
حنان محم���ود عبدالرحمن   ٭

محمد
عب���داهلل محم���د صال���ح   ٭

الصالح
وائل عبداهلل محمد العنزي  ٭
يوسف حسني يوسف املا  ٭

جابر محمد شخير العازمي  ٭
ناصر قاسم محمد علي  ٭

علي حسني علي القرطاس  ٭

وزارة التعليم العالي
عب���داهلل  ج���ازع  دمي���ه   ٭

املطيرات
بدريه جمعان عواد العازمي  ٭

امل صقر حجب العنزي  ٭
نوريه منان جبر املطيري  ٭

عليا عامش عتوان الشمري  ٭
من���ى عبداحلمي���د حس���ني   ٭

البحر
فاطمه محمد علي الشيباني  ٭

غ���ازي  هلي���ل  مويض���ي   ٭
العتيبي

محمد جمال حيدر النقي  ٭
زهراء صالح حسن القاف  ٭

يعق���وب عبدالعزيز يعقوب   ٭
حسن

ياس���مني محم���د صلفي���ج   ٭
املطيري

رفعه سعد حمد العجمي  ٭
حن���ان احلمي���دي مع���زي   ٭

العازمي
 ٭ الطاف فليج عيد احلربي

اسماء زعل حويان العازمي  ٭
عب���داهلل  مب���ارك  عبي���ر   ٭

الرشيدي
نوف سعد سالم الرخيمي  ٭

اس���امه عبدالرحي���م احمد   ٭
الدعيج

دالل عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭
املطوع

ف���يء ناص���ر عبدالرحم���ن   ٭
جحيل

م���رمي عبداللطي���ف خال���د   ٭
املرشد

الدين ميرزا علي  احمد زين   ٭
السليمي

س���عد عبدالعزي���ز جاب���ر   ٭
جوير

ش���يخه فيص���ل س���ليمان   ٭
املضاحكه

عبداهلل محمد مصلح حمد  ٭
عبدالرحمن ابراهيم عبدالواحد   ٭

الفيلكاوي
طال مرضي مرزوق عبداهلل   ٭

محمد
وليد خالد جوهر سلطان  ٭
محمد انور محمد املظفر  ٭

س���عود عبدالعزي���ز ناصر   ٭
املسند

منصور عبدالرحيم يوسف   ٭
خليفه

محم���د  س���عود  فيص���ل   ٭
العبيدي

عبدالرحم���ن حبيب ش���اكر   ٭
جعفر

احمد حمزه عباس حسني  ٭

إدارة الفتوي والتشريع
 ٭ حنان مشعل عويد العازمي

ساره محمد احمد الراشد  ٭

اإلدارة العامة للجمارك
هدى سعد ماطر عميره  ٭

علي عدنان علي العليان  ٭

ن���دى  محم���د عبدالعزي���ز   ٭
العتيبي

فجح���ان  مب���ارك  س���الم   ٭
الهرشاني

حسن مسعود علي املطيري  ٭
مشعل محمد سعد املطيري  ٭
طرجم محمد مسعود املري  ٭

عادل محمد صال الشميان  ٭
عجيل حمد مبارك الرشيدي  ٭

ناصر قاسم حسني اني  ٭
محمد علي محمد العجمي  ٭
 ٭ فالح علي مبارك العازمي

عبدالرحمن مفيد خالد عيد  ٭
فيص���ل ناص���ر عب���داهلل   ٭

الشقيحي
علي مختار عباس باقر  ٭

مشاري محمد لفته الشمري  ٭
 ٭ عبدالوهاب ابراهيم عبداهلل 

حسني
سعد فهيد حماد مرسل  ٭

فه���د عب���داهلل عبداألمي���ر   ٭
النصار

عب���داهلل صال���ح مطن���ي   ٭
اخلالدي

عبدالعزي���ز عب���داهلل احمد   ٭
بوخمسني

احمد خالد صالح احلماد  ٭
يوس���ف  يعق���وب  ب���راك   ٭

اجلسمي
 ٭ باسل محمد خليل دشتي
سعود فهد مطلق جهيري  ٭

أحمد محمد أحمد عبدالقادر   ٭
احملمد

محمد مش���عل محمد ناصر   ٭
الهزاني

ناصر حسني علي احلداد  ٭
مشاري محمد عامر العتيبي  ٭

محمد صالح سالم الهولي  ٭
 ٭ احم���د عبدال���رزاق عل���ي 

ابوطالب
عب���داهلل  راش���د  فيص���ل   ٭

الشطي
حسني ابراهيم حميد العطار  ٭
س���عود  دغي���م  س���عود   ٭

الضويحي
فه���د  محيب���س  ض���اري   ٭

الظفيري
مساعد احمد حمود احلمود  ٭
عقيل محمود حسن حسني  ٭

صالح منصور محمد جمعه  ٭
احمد صالح طاهر القطان  ٭

سالم محمد علي سالم  ٭
احم���د عبداللطي���ف حمزه   ٭

اجلريدان
ناص���ر  احم���د  حم���د   ٭ 

الدريويش
عبدالعزي���ز خال���د عبداهلل   ٭

الكندري
حسني حسن عبداهلل صالح  ٭

اس���ماعيل  ب���در  عيس���ى   ٭
رمضان

عبداهلل حمزه عباس علي  ٭
جعفر فؤاد محمد البناي  ٭
عبداهلل شاكر عناد مهنا  ٭

فيص���ل راش���د عبداالمي���ر   ٭
بنيان

غديري سعد غدير القديري  ٭
س���ليمان صالح س���ليمان   ٭

املجيدل
ط���ارق يعق���وب حبي���ب   ٭

االبراهيم
احمد مشاري احمد املطر  ٭

فهد فراج عبداهلل الرشيدي  ٭
حسني محمد حسني باقر  ٭
احمد حمد احمد اجلوهر  ٭

غازي فيصل فرج اخلضري  ٭
عبداهلل فهد محمد العجمي  ٭

محمد مهدي راضي املطيري  ٭
صالح مناور عالي العازمي  ٭
خالد ماجد غازي املطيري  ٭

قحط���ان  صال���ح  ج���راح   ٭
العنزي

عب���داهلل  عبي���د  خال���د   ٭
الرشيدي

عبداهلل خلف بتاع املطيري  ٭
سالم سعود مبارك الشمري  ٭
ابراهيم احمد ابراهيم احمد  ٭
طال رزاق نزال الضفيري  ٭

بدر ناصر حسن محمد  ٭
فهد مبارك راشد النصافي  ٭
خالد خليل حامد العنزي  ٭

 ٭ عب���داهلل حم���د عب���داهلل 
البليهيس

علي يعقوب علي محمد  ٭
محمد سعد رافع العنزي  ٭

س���لطان س���عد س���لطان   ٭
العجمي

عبداهلل يعقوب شمان عيسى   ٭
جناع

حم���ود  محم���د  عب���داهلل   ٭
الصليلي

احمد عوض فايز الرشيدي  ٭
عبدالعزي���ز عل���ي حس���ني   ٭

الكندري
جاسم محمد يوسف القطان  ٭

فهيد محمد فهيد العجمي  ٭
فهد صالح عبداهلل الفهد  ٭

صالح علي صالح اخلطيب  ٭
محم���د فهي���د ضي���ف اهلل   ٭

املطيري
حسن محمد علي بن عبداهلل   ٭

بن حسني
احمد حمود محمد العتيبي  ٭

محم���د عبدالعزي���ز احم���د   ٭
املقهوي

عبدالرحمن عادل عبدالرزاق   ٭
الرويشد

عبي���د  مس���فر  عب���داهلل   ٭
الشاحي

احمد محمد صالح الرويشد  ٭

جابر فهد مبارك املعصب  ٭
مش���عل س���يف محم���اس   ٭

الدوسري
ماج���د  س���الم  مب���ارك   ٭ 

الدوسري
بط���اح  منص���ور  ناص���ر   ٭

الرشيدي
راجح ناصر سالم الهاجري  ٭

محم���د عبدالرحم���ن محمد   ٭
خضير

حمد عوض فيحان العتيبي  ٭
عبدالرحم���ن محمد عبداهلل   ٭

املطيري
خالد حمد حمود احلربي  ٭

سعد نافع ونيس الرشيدي  ٭
محمد براك مبارك اخلالدي  ٭
فواز هايف عبود الضفيري  ٭
عبداهلل ناصر عوض صقر  ٭

ثامر منير ثامر العتيبي  ٭
عامر منير ثامر العتيبي  ٭

مش���اري غ���ازي ضويحي   ٭
املطيري

جهج���اه  مضح���ي  فه���د   ٭
الرشيدي

بدر سالم وسمي علي  ٭
سعد ناصر طرجم الهاجري  ٭

عاي���ش  صاه���ود  ولي���د   ٭
العازمي

نواف سعد محمد الدعاس  ٭
فالح حزام ملفي السبيعي  ٭

ام���ان  عبدالرحم���ن دل���ي   ٭
عبداهلل

ظافر فالح ضافر الهاجري  ٭
حمد مترك ظافر العجمي  ٭

محم���د عل���ي عبدالرحم���ن   ٭
املري

طال مشرف مكمي العنزي  ٭
ناصر محمد هايف عبداهلل  ٭
سعد علي حسن النعيمي  ٭
عقيل فهد محمد العجمي  ٭

فالح دعيرم محمد العجمي  ٭
 ٭ علي محمد صالح املري

حمد فارس هادي العنزي  ٭
فهد زيد الهبي العازمي  ٭
فهد خالد عذاب العنزي  ٭
فهد براك راشد ضرباح  ٭

سيف فهيد فالح العازمي  ٭
ع���وض  معل���ث  ع���واض   ٭

الرشيدي
ثامر خالد خلف العنزي  ٭

طال صالح غازي الشمري  ٭
سامي فايز غزاي العازمي  ٭

حني���ان  ادغي���م  ناي���ف   ٭
الرشيدي

سالم حمود حسني العنزي  ٭
فه���د  عكش���ان  عب���داهلل   ٭

احلبيني
ابراهيم عبدالوهاب  مشاري   ٭

املعيلي
فاضل حس���ن عبدالرسول   ٭

الشواف
عبدالعزيز احمد عبداحملسن   ٭

املاجد
 ٭ عبدالوهاب محمود عبدالوهاب 

الصفي
علي صاح فاح الداود  ٭

مشعل عبداهلل عيد العنزي  ٭
حمد احمد حمد احمد  ٭

عب���داهلل  مني���ع  ناص���ر   ٭
املطيري

فهد مبارك مناحي العجمي  ٭
عايض ذياب فالح العجمي  ٭

عل���ي جاس���م عبداحلمي���د   ٭
جمال

فواز حسن حسني الزايد  ٭
فهد محمد فهد العتيبي  ٭

يوس���ف عب���داهلل س���مير   ٭
املطيري

احمد حسني علي القتم  ٭
احمد سرهيد ماجد املطيري  ٭

احمد خليل يوسف محمد  ٭
سامي علي عوض العنزي  ٭

خال���د اس���ماعيل حس���ني   ٭
الياسني

 ٭ عبداهلل ان���ور عبدالرحمن 
اخلليفه

خالد عبداهلل محمد املشوح  ٭
احمد فاضل عباس بهزاد  ٭

حس���ني  محم���د  حس���ني   ٭
السليطني

عبدالوه���اب جاس���م محمد   ٭
الرومي

مش���اري مصطف���ي محمد   ٭
الزيد

ابراهيم عبداللطيف ابراهيم   ٭
السلطان

عبداهلل عادل عبداهلل غيث  ٭
حمود وخيض���ر عبدالعزيز   ٭

الهاجري
فهيد ناصر فهد املري  ٭

عبدالعزي���ز ناص���ر احم���د   ٭
البصيري

عبداهلل محمد حسني املري  ٭
فهيد سالم علي املري  ٭

محمد فهد محمد املاح  ٭
عب���داهلل س���ليمان س���عد   ٭

الفرحان
فهد علي فهد املري  ٭

حس���ن ع���وض خرص���ان   ٭
العجمي

هادي مناحي راشد العجمي  ٭
ابراهي���م عب���داهلل عويض   ٭

الديحاني
غ���ازي  عب���داهلل صال���ح   ٭

املطيري
فيص���ل س���عود فيح���ان   ٭

املطيري
عب���داهلل مش���وط عبداهلل   ٭

العجمي
جاسم محمد هاشم الزامل  ٭

سلمان فهد عايض العجمي  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلي 
للتخطيط والتنمية

ليلى فريد محمد شهاب  ٭
صالح يحيي صالح اليحيي   ٭

اخلليفي
رزان عبدالعزيز عبداللطيف   ٭

الشارخ
فاطمه رضا علي محمد  ٭

حمد محمد حمد املسباح  ٭
صالح مرزوق دغش دسمان  ٭

انيس���ه ابراهيم عبدالرحمن   ٭
درداب

احمد معتوق احمد الوائل  ٭
حصه سعود محمد اجلاسر  ٭

ساره فاح صالح العمير  ٭
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل   ٭

الرفاعي
 ٭ نوف سعد متعب الشمري

خلده صالح محمد الفهد  ٭
 ٭ س���اره عب���داهلل بريج���ان 

احليص
عيده زايد سالم الهاجري  ٭

مرمي سعد دغمي الرشيدي  ٭
رمي فاح مصلط عيد  ٭

امل فرج عبداهلل السعيد  ٭
فاطم����ه ف�����ؤاد ص�����ادق   ٭

عبداهلل
ليلى حمدان حمود معلث  ٭

آمنه حسن احمد البلوشي  ٭
رفعه علي عبداهلل العجمي  ٭

فرح محمد علي النصافي  ٭
جناه هديان مطلق املفرج  ٭

اس���امه توفي���ق عبدالكرمي   ٭
العوده

عاليه ملفي دحيان احلربي  ٭
فايز مساعد مزيد الطفيري  ٭

س���لمان محمد س���لمان ما   ٭
علي

سعود فهد حسني املطيري  ٭
سعاد حسني صالح املبارك  ٭

يوس���ف  ج���واد  فاطم���ه   ٭
بهبهاني

 ٭ سليمان خالد احمد البدر
م���رمي محم���د ضي���ف اهلل   ٭

العنزي

وزارة الداخلية
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل   ٭

الفضل
ساره جمال محمد السداني  ٭

دالل عبدالوه���اب عب���داهلل   ٭
االنصاري

اسماء علي حسن النعيمي  ٭
دالل فيصل غامن الذياب  ٭
نغم فالح حسني العطيه  ٭

فاطمه خالد اسماعيل املطر  ٭
عبداحلمي���د  هان���ي  دالل   ٭

الصالح
صفاء خالد حسني الناصر  ٭

س���لمى مليح علي الصواغ   ٭
العازمي

ساره فرج مرزوق الراجحي  ٭
اس���ماعيل  احم���د  م���رمي   ٭

املقصيد
حس���ني  حام���د  فاطم���ه   ٭

الصحاف
غدير بدر ناصر العليوي  ٭

ف���اح  س���عود  قي���روان   ٭
الشمري

ماك احمد حمود الزهمول  ٭
ناديه احمد نايف العتيبي  ٭

لولوه سامي ابراهيم طاهر  ٭
ثريا سعد محمد البركه  ٭

معصومه جواد عبدالرسول   ٭
االشوك

ساره سند غلوم سند  ٭
جمع���ان  فه���د  مش���عل   ٭

الديحاني
محمد فالح معجب العجمي  ٭
أحمد هاشم غريب الغريب  ٭

محمد سليم ابراهيم السليم  ٭
فارس عيد رمضان خضير  ٭

سعيد فالح سعيد السبيعي  ٭
بدر مرزوق زيد املطيري  ٭

عبدالرحم���ن س���الم حم���د   ٭
املسباح

رومي فيحان غازي العتيبي  ٭
محمد شافي علي العازمي  ٭

مري���ع  عل���ي  ابراهي���م   ٭
القحطاني

محمد خليل محارب اجلسار  ٭
احمد عشوي بال اخلالدي  ٭
مجيد حسن علي عبداهلل  ٭
محمد مشل حمد الظفيري  ٭

س���لطان حس���ني عاي���ض   ٭
الرشيدي

احم���د صنيت���ان س���لطان   ٭
الديحاني

حميد محمد ناشي عنزه  ٭
فايز مناور محمد الشمري  ٭

عثم���ان  س���عد  س���لطان   ٭
املطيري

محمد مشعل راشد املري  ٭
فهد سعود احمد الشايع  ٭

عبداهلل فهد ناشي العازمي  ٭
مب���ارك  س���عود  فال���ح   ٭

الرشيدي
 ٭ خالد محمد مهدي العجمي

مه���دي  محم���د  س���لطان   ٭
العجمي

خالد بندر حمود اخلالدي  ٭
تراحي���ب محس���ن س���الم   ٭

العجمي
موسى عبيد سعد الرشيدي  ٭

علي شعبان محمد حسني  ٭
مصل���ط  س���عود  خال���د   ٭

العدواني
بسام محمد سليمان العنزي  ٭

مرمي محمد عايض الهاجري  ٭
فجر ناصر سالم الديحاني  ٭

نوف محمد مشعل جراح  ٭
عائش���ه جاس���م محمد بن   ٭

غيث
م���رزوق  فهي���د  جن���اح   ٭ 

الرشيدي
رمي فهد سعد العجمي  ٭

مشاعل ملاس سند الشمري  ٭
فاتن محمد حميد العنزي  ٭

مها عايد عيد الشمري  ٭
دانه علي زايد العازمي  ٭

نوره عوض ابنيه الرشيدي  ٭
شوق عادل صالح السني  ٭

حصه فاضل ادهيم الفاضل  ٭
اميان بادي محمد العتيبي  ٭
حنان خالد اسود العنزي  ٭
اميان صالح حمود مطلق  ٭

معالي حمود محمد العتيبي  ٭
فرح سالم مبارك الشمري  ٭
منال عواد سعد القحطاني  ٭

نوير مبارك سويد الهاجري  ٭
اس���ماء عبداهلل عبدالعزيز   ٭

العبيد
فهد سليمان خليل القطان  ٭

ش���يخه ش���ايع عب���داهلل   ٭
العجمي

ط���ال مع���روف يوس���ف   ٭
الدوسري

س���عود  س���الم  العن���ود   ٭
العصيمي

يوسف علي غلوم رضا تقي  ٭
 ٭ م���رمي مب���ارك ش���مروخ 

املطيري
ناصر عبيد ناصر محمد  ٭

احمد عبداهلل محمد احمد  ٭
مناح���ي  محس���ن  من���ال   ٭

املطيري
منال راشد سامه الزعبي  ٭

 ٭ بدر ناصر راضي السعيدي
دانه حمد ناصر الهاجري  ٭

عبداهلل احمد خلف العنزي  ٭
رمي مبارك سالم العازمي  ٭
منال فاح مجبل العازمي  ٭

جناء الحق محمد العتيبي  ٭
مزنه عبداهلل فهد احلربي  ٭

محمد حسني اسد احمد  ٭
جناح شامي معتق خزمي  ٭

س���الم  عب���داهلل  لول���وه   ٭
احلشاش

فيص���ل مش���لش عب���داهلل   ٭
العجمي

حس���ني مان���ع صنيهي���ت   ٭
املطيري

عب���داهلل  ابراهي���م  فه���د   ٭
احلبشي

محمد ناصر حمد العجمي  ٭
 ٭ حمد ناصر حمد العجمي

مني���ره ش���بيب عب���داهلل   ٭
الهاجري

ساره جاسم محمد بوحمد  ٭
زينب خليل ابراهيم الصفار  ٭

مس���عود حم���دان محم���د   ٭
العجمي

عثم���ان  طال���ب  عثم���ان   ٭
املسيليم

حسني احمد ابراهيم علي  ٭
االء محمد علي العبدالهادي  ٭

جنان حسني حجي تشو علي   ٭
كرم

عب���اس حس���ني منص���ور   ٭
املنصور

محمد علي ناصر البريكي  ٭
حمد ظافر جازع العجمي  ٭

عب���داهلل فهد فه���د الناصر   ٭
العتيق

محمد خالد محمد الوقيان  ٭
ليل���ى عيس���ى عبدالرزاق   ٭

العبدالرزاق
خديج���ه يوس���ف احم���د   ٭

ابراهيم
مش���اري ولي���د س���ليمان   ٭

احلشاش
موس���ى عبداالمي���ر جن���م   ٭

املزيدي
عبدالرحمن س���عد عشوي   ٭

العنزي
حوراء عبداملجيد عبداحلميد   ٭

فرج
جمانه عدنان عبدالنبي سيد   ٭

حسن
حصه يعقوب علي اخلرس  ٭

جاسم محمد جاسم الشمالي  ٭
عب���داهلل فيص���ل س���لمان   ٭

الدبوس
رائ���د عبدالك���رمي حبي���ب   ٭

حسني
مبارك محمد مجبل بوظهير  ٭

دالل يوسف حمد الرشود  ٭
ابراهيم فاح مرزوق صندل  ٭

ندى عبدالعزي���ز عبدالقادر   ٭
محمد

انفال علي احمد النجدي  ٭
ممدوح خالد محمد العنزي  ٭
عادل بخيت سالم املطيري  ٭

عبدالعزي���ز مثي���ب محمد   ٭
العتيبي

احمد حسن عبدالنبي طاهر  ٭
علي رضا عبدالكرمي جمعه   ٭

حسني
محمد جاسم محمد الهولي  ٭
باسل احمد فاح الظفيري  ٭

عبداهلل محمد علي ابراهيم  ٭
ش���وردي  فاه���د  حس���ن   ٭

الهاجري
س���عود  عب���داهلل  عم���ر   ٭

الدوسري
فهد فهاد شافي العجمي  ٭
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