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الجامعة: دعوة 1481 خريجًا وخريجة لتسلم شهاداتهم للعام 2011/2010

اعلنت مديرة إدارة ش��ؤون اخلريجني في عمادة القبول والتس��جيل 
بجامع��ة الكوي��ت تخرج طلب��ة الفصل الدراس��ي االول للع��ام اجلامعي 
2011/2010، وقد بلغ عددهم 1481، وقد أش��ارت الى قيام العمادة بإرس��ال 
الرس��ائل القصيرة الى جميع اخلريجني لتسلم ش��هاداتهم من تاريخ 10 
الى 16 اجلاري بالش��ويخ وبحضورهم شخصيا مصطحبني معهم إخالء 
الط��رف وإثبات رس��مي )البطاقة املدنية( وتقدمت مديرة االدارة وأس��رة 
عمادة القبول والتس��جيل بخالص التهنئة ألبنائنا اخلريجني واخلريجات 
وذويه��م وهم عل��ى أعتاب احلياة العملية، متمنني له��م املزيد من النجاح 
ليساهموا بجهدهم في خدمة وطننا بشتى امليادين، داعني املولى عز وجل 

أن يوفقهم ويسدد خطاهم في حياتهم الى ما فيه خير وطننا احلبيب.

اآلداب

ابرار علي ناصر الرباح  ٭
احم���د حس���ن حمود مناور حس���ن   ٭

الشمري
احم���د ص���ادق جعفر جاس���م علي   ٭

العبدال
احمد عبداللطيف أحمد جاراهلل  ٭

اس���راء يعقوب عبداهلل غلوم حسني   ٭
العطار

اسماء محبوب جمعة محبوب مبارك  ٭
اش���واق مهدي خلف عشيران سمير   ٭

العنزي
آم���ال محمد ش���ويش منيخر اللميع   ٭

العازمي
آمنة ناج���ي ابراهيم س���ليمان علي   ٭

الهولي
ابراهيم  أمين���ة عب���داهلل يعق���وب   ٭

التميمي
انتصار صباح حسني الشمري  ٭
انفال سليمان هايف الظفيري  ٭

انف���ال عواد مزي���د قنيف���ذ مرزوق   ٭
املطيري

امي���ان خالد علي حس���ني غلوم علي   ٭
عضنفر

تس���نيم عبدالعزيز علي محمد حمد   ٭
الدوسري

ثنيان أحمد محمد عبداهلل يوسف  ٭
حباب عايض حباب باتل الرشيدي  ٭

حسن س���لمان عيس���ى علي حسني   ٭
احلمر

حسن فهد موسى مصطفى شعيب  ٭
حس���ن محمد حس���ن هاش���م حسن   ٭

اجلزاف
حسيني محمدو  ٭

حليمة عبداهلل محمد علي السعيد  ٭
حمي���دة حمي���د علي حس���ني مالك   ٭

البلوشي
حنان خالد خضر محمد نعمة املوسى   ٭

احلساوي
حن���ان رزاق حس���ن طاه���ر محمد   ٭

الشيرازي
حنان محمد صياح مبارك املطيري  ٭

حوراء حسني علي محمد غلوم  ٭
حورية غالم حسني رحماني  ٭

خالد عب���داهلل علي عبداهلل س���الم   ٭
القيالني

خالد علي مبارك العلي  ٭
خليفة فهد خليفة مفرج اخلليفة  ٭

دانة ع���ادل يوس���ف راش���د ناصر   ٭
بورسلي

دانة عزيز عباس غلوم حسن دشتي  ٭
دع���اء جاس���م عبدالقادر اجلاس���م   ٭

اجلناعي
دع���اء محمد حس���ن محمد ش���ريف   ٭

العوضي
دالل حسني صالح محمد الصالح  ٭

دالل حمزة ابراهيم مال احمدي فرد  ٭
دالل زياد خالد احمد احلمد  ٭

دالل عبدالسالم شاكر عبيد سباع  ٭
دالل عبداهلل حلدان يوسف اللحدان  ٭
دالل محمد علي محمد علي السنان  ٭

رباب يعقوب يوسف عبدالنبي عبداهلل   ٭
القطان

روان خالد محم���د عبدالعزيز ناصر   ٭
الصقعبي

رمي عبداهلل شالش باتل املطيري  ٭
رمي مسلم محمد علي طاهر العنزي  ٭

زكي���ة صالح ابراهي���م عبداهلل كرم   ٭
جرخي

زهراء جمال مال محمد علي حيدر  ٭
زهراء حمزة عبداهلل حاجي احمد  ٭

س���ارة علي فه���د عل���ي عبدالرحمن   ٭
املنير

سارة عبداحلميد حلمي الرشيدي  ٭
س���ارة علي حس���ن عبداهلل حس���ن   ٭

نعمة
س���ارة عل���ي محم���د علي س���عيد   ٭

السويدي
سالم مبارك عايد احملجان  ٭

س���عد محم���د راك���ب ش���بيب فالح   ٭
العجمي

سمر سعود يوسف البلوشي  ٭
س���مية محمد حس���ن احمد ابراهيم   ٭

القالف
ش���روق حس���ني مناح���ي محس���ن   ٭

املطيري
شروق راشد عبداهلل راشد الزير  ٭
شهد عادل جاسم صالح السياب  ٭

ش���هد عبداهلل عبدالرزاق راشد احمد   ٭
الرشيد

ش���يخة ناصر ابراهيم عيسى احمد   ٭
الراشد

ش���يرين محمد ش���عبان عبدالرضا   ٭
سليمان

ش���يماء حي���در نعم���ان توفي���ق   ٭
عبداللطيف

ش���يماء مالك س���عود كام���ل ناصر   ٭
السبيعي

طيبة اس���ماعيل احمد محمد شمس   ٭
الدين

عبدالعزيز حسني حجي حسن محمد   ٭
الصراف

عب���داهلل اكي���اد زع���ل رمي���ح بتال   ٭
الظفيري

عب���داهلل احلمي���دي محم���د دهش   ٭
املطيري

عبداهلل حامد عبدالعزيز حمد املير  ٭
عب���داهلل س���الم عبداالم���ام ج���واد   ٭

سليمان
عبداهلل سعد عبدالهادي سيف هادي   ٭

الهاجري
عبداهلل سعد محمد بخيت الهتالني  ٭
عبداهلل فرج سعدي عواد الشمري  ٭

عبداهلل ياسني صالح  ٭
عبدالوه���اب محمد س���الم س���عيد   ٭

العميري
علي حسام حبيب علي رضا الصائغ  ٭

عمر عبدالكرمي زي���د جوهر مبروك   ٭
السعيد

عم���ر عب���داهلل احمد حس���ني احمد   ٭
اخلضري

فاطم���ة حبي���ب حس���ني عل���ي زيد   ٭
القالف

فاطمة عبدالرضا حسني علي القالف  ٭
فاطمة ماجد الرميثي حوال املطيري  ٭

فجر حمد عبداللطيف حمد الفالح  ٭
فج���ر فهد حم���د عبدالرحم���ن حمد   ٭

العوفان
فجر مس���اعد حس���ني علي سوارج   ٭

الرشيدي
ابراهي���م عبداملجيد  ف���رح عدن���ان   ٭

عبداحملسن احملمد

فريال س���الم محمد س���الم عبداهلل   ٭
العتيقي

فهد خالد مصطفى يوسف عبدالرحمن   ٭
احلماد

فهد غالب حسن فهد السهلي  ٭
مبارك مس���اعد مبارك نصيب مبارك   ٭

الرندي
محمد عامر حمد محمد العجمي  ٭

محمد عبدالعزيز حسني راشد صالح   ٭
املكيمي

محمد عدنان س���يد عبدالصمد احمد   ٭
سيد زاهد

محمود ش���اكر محم���ود محمد غلوم   ٭
حسني

مرام عبدالرضا محمد حسن صادق  ٭
م���رمي جم���ال محم���د حم���ود احمد   ٭

املطاوعة
مرمي عدنان عبدالعزيز البحر  ٭

مرمي ماجد محمد ماجد املرزوق  ٭
اثير عبدالرحمن عبدالعزيز  مشاعل   ٭

مشاري الكليب
معصومة حمزة ابوطالب اس���د اهلل   ٭

احمدي
منى مجبل رشدان غنام العازمي  ٭

مني���رة فهد س���عدون محم���د فراج   ٭
الركيبي

مها عماد الدين عبدالرحمن البغادة  ٭
نادية علي مسفر ناصر احليان  ٭

نايف محمد حميان نافل العرادة  ٭
نسمة سعيد ابراهيم القليوبي  ٭
نوارة بدر عباس حسني حيدر  ٭

نوال محمد مطلق حسن احلسيان  ٭
نوال سرحان مناحي املطيري  ٭

نور عبدالفتاح عبداحلميد الدهاس  ٭
نور يوس���ف يعقوب طاهر عبداهلل   ٭

املطوع
نورة عبداهلل جاس���م محمد جاس���م   ٭

العبداهلل
نوري���ة فيصل احمد مج���رن حمود   ٭

الشالل
هدى مزبن دعس���ان مزب���ن فويران   ٭

املطيري
هدي���ل جاس���م محم���د علي س���يف   ٭

الفضلي
هنادي مجبل ح���زمي مطلق جمعان   ٭

املطيري
هيا فاضل عبدالرحمن سالم الصانع  ٭

هيا جنيب سعد السلطان السالم  ٭
وضح���ى فه���د راش���د فه���د البزيع   ٭

العازمي
يحي���ى عبداحملس���ن ه���الل صق���ر   ٭

العتيبي
يوس���ف علي عيس���ى ف���الح مفلح   ٭

املطيري
يوسف يعقوب يوسف الفهيد  ٭

العلوم

ابرار حسني عبداهلل مال اهلل حسن  ٭
احمد رمضان احمد احمد حجازي  ٭

احمد سعدون س���ند عبداهلل صغير   ٭
الشمري

ارزاق فاضل فارس ربيع  ٭
اس���راء عبدالرسول عيس���ى حمود   ٭

القالف
افنان وليد ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل   ٭

املراغي
آمنة علي احمد محمد  ٭

انفال وليد رنو  ٭
امي���ان عب���داهلل ه���زاع ش���مروخ   ٭

العتيبي
بش���اير محمد هداج حمود س���عيد   ٭

املطيري
ثني���ان ف���ؤاد احمد عب���داهلل احمد   ٭

العنيزي
جمانة جمال محمود القرنة  ٭

حسن اسماعيل خليل محمد عاشور   ٭
مظفر

حسن علي غلوم حيدر مظفر حيدر  ٭
حس���ناء حي���در علي محمد حس���ن   ٭

الشمالي
حمد جديع حمد عيد املخيال  ٭

حن���ان عودة خش���ان محم���د غالي   ٭
اخلالدي

خلود جايد طاهر روضان الشمري  ٭
خيرية محمود حسن علي حسني  ٭

رمي عبداحلميد علي ياسني الغربللي  ٭
ريهام احمد طه علي املقدم  ٭

زهراء عمار كاظم عبداحلسني محمد  ٭
زه���راء فال���ح عبدال���رزاق صال���ح   ٭

درويش
سارة صالح مغنية  ٭

سارة محمد ناشي قناص الفجي  ٭
سعود شذر خشان سلطان العنزي  ٭

س���كينة حس���ني جراغ كاظم جراغ   ٭
اسماعيل احلداد

سيما احمد رضا سلطاني  ٭
شيخة ناجي زامل محمد لوقان ضيف   ٭

اهلل
شيماء شعبان حسني محمد يوسف  ٭

صباح ناصر سعيد الطوقي  ٭
ضيدان منصور سالم حسني عبدالهادي   ٭

أبوجمة العجمي
طالل عياش فالح مطر مطر املطيري  ٭

عبدالعزيز سعود محمد كميخ محمد   ٭
العازمي

عبداهلل احمد يعقوب احمد احلسن  ٭
عب���داهلل  عبدالرحي���م  عب���داهلل   ٭

الكوهجي
عب���داهلل نايف فهيد حذيان حصوان   ٭

العجمي
عبير علي عبداهلل علي عطااهلل  ٭

علي صال���ح محمد عب���داهلل محمد   ٭
صرخوه

غدير جاسم احمد عبداحلسني  ٭
غدي���ر عبداللطيف عبدالعزيز ناصر   ٭

يوسف اللهو
فاطم���ة حس���ن محمد عيس���ى علي   ٭

حسن
فاطمة جزا نهار خضر املطيري  ٭

فاطمة ص���ادق جعف���ر طاهر محمد   ٭
حسن

فاطمة صالح يعقوب يوسف عبداهلل   ٭
طالب

فاطم���ة محم���د احمد محم���د احمد   ٭
القالف

فاطم���ة منصور علي عب���داهلل علي   ٭
محمد اخلباز

فجر ناصر عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل   ٭
الشيحة

كفاية عبداهلل محمد حسن محمد  ٭
كوثر احمد علي راشد عمر الرميحي  ٭

كوثر محمد بحريني  ٭
لطيفة حمود شبيب سالم العازمي  ٭

مثايل محس���ن محمد شليويح علي   ٭
العجمي

محمد سالم محمد علي زايد املري  ٭
محمد غالب الفي طالع املطيري  ٭

مرمي اس���حاق ابراهيم علي حس���ن   ٭
عرب

مرمي بجاد متعب ناصر الرشيدي  ٭
مرمي جاسم عبداهلل عبدالسيد املعال  ٭

مرمي حسن عبداهلل محمد حسن حسني   ٭
الكندري

مرمي محمد علي احمد علي فتيل  ٭
مرمي محمود الدرباس  ٭

مرمي محمود حسني سليمان  ٭
ابراهيم صالح محمد  مش���اعل رضا   ٭

اخلياط
معصومة محمد حس���ن زارع حسني   ٭

ابادي
منال علي برده احمد  ٭

منال فيصل بدر القطان  ٭
مهدي جاس���م محمد غلوم اسماعيل   ٭

اخلاجة
ميكائيل اودنايو اديكونلي عزيز  ٭

نسرين دامر وجنبول  ٭
نور محمد رجب عويد  ٭

نورة حداد زايد الشمري  ٭
ن���وف محمد منش���د ترك���ي قطامي   ٭

اخلالدي
هاج���ر س���الم مطلق عيد مش���وح   ٭

الرشيدي
هبة عبدالرزاق جعاطة  ٭

هبة عيد زايد فايز مزيد املطيري  ٭
هبة لطفي جميل نايفة  ٭

ياسمني صالح خلف سالم خليفة  ٭
يوس���ف احمد عيسى حمد العبداهلل   ٭

القلفص
يوس���ف جمال محمد ابراهيم سعيد   ٭

علي البديوي

العلوم اإلدارية

ابرار عبداهلل راشد عبداهلل عبدالرحمن   ٭
العربيد

اب���رار مقام���س فاضل عب���اس علي   ٭
مقامس

ابرار عبداحملس���ن مصطفى ابراهيم   ٭
خليل

احمد سليمان احمد عبدالقادر احملمد  ٭
احم���د يوس���ف يعق���وب س���لطان   ٭

البصاره
احمد جاسم سلطان النجدي  ٭

احمد محمد علي محمد علي السعدي  ٭
العبدالعزيز  احم���د محم���د مفل���ح   ٭

الدوسري
احمد محمود عبداملجيد حسني شعبان   ٭

علي
اروى احمد سعد صقر اجلاسر  ٭

آالء خالد محمد احلسيني  ٭
آالء س���مير يعقوب يوسف عبداهلل   ٭

النفيسي 
آالء بن���ت ري���اض ب���ن ابراهيم ابو   ٭

خمسني
اجلازي يوسف ابراهيم صالح مفلح   ٭

الفالح
الس���يد محمد عبداهلل عل���ي ناصر   ٭

علي
العنود عدنان خالد احمد العبود  ٭

ان���وار احم���د صالح محمد جاس���م   ٭
احملميد

انوار خالد عمر محمد امني  ٭
اميان محمد غضبان عبداهلل غريب  ٭

إميان منصور احمد بورخان  ٭
اميان نزال منيخر قالط الديحاني  ٭

بدر علي سلمان محمدحسني  ٭
بدر ناص���ر حمد ناص���ر عبدالعزيز   ٭

الدعيج
بدر نبيل سالم احمد خضر  ٭

بدري���ة فاي���ز عبدالرحمن يوس���ف   ٭
عبدالسالم محمد عبدالسالم

بدرية حسني علي حسني العبيدلي  ٭
بدري���ة عل���ي عبدالرحم���ن ابراهيم   ٭

عبدالرحمن احلساوي
براءة اخللف  ٭

بزة عبدالوهاب محم���د علي خليفة   ٭
شاهني الغامن

جاسم عيسى جاسم عيسى عبدالعزيز   ٭
النصراهلل

جمانة توفي���ق عبدالنبي علي حجي   ٭
عبداهلل املطوع

جمانة حسني علي حسني نقي  ٭
جنان عبداهلل محراب غلوم عبداهلل   ٭

دهراب
حس���ن ابراهيم مهن���ا ابراهيم علي   ٭

املهنا
حسني عبداهلل مرهون علي  ٭

حسني علي عبدالرزاق النصار  ٭
حسني محمد ابواحلسن السيد هاشم   ٭

السيد حسن الهاشمي
حسني محمد عبداهلل جمعة راشد  ٭

املالك  ب���در احم���د عب���داهلل  حصة   ٭
الصباح

حصة سعد عبدالعزيز سعد عبدالعزيز   ٭
اللوغاني

حصة عهدي داود سليمان العبيدان  ٭
حمد عدنان صقر عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

الصقر
حم���ود عب���داهلل محم���د احلم���ود   ٭

العبدالوهاب
ح���وراء عب���داهلل اس���ماعيل محمد   ٭

حسن
خليل ابراهي���م خليل ابراهيم راضي   ٭

الياسني
دانة صالح ناصر صالح عبدالوهاب   ٭

املسلم
دانة مش���عل يوس���ف جمعة درباس   ٭

جمعة الدرباس
درر ضرار خالد فهد راشد الرباح  ٭

دالل جاسم عبداهلل محمد الهاجري  ٭
دالل ج���واد حس���ن احم���د عبداهلل   ٭

اللنقاوي
دالل حامد محمد عبدالرحمن مندني  ٭

دالل حمود راش���د ش���افي س���عيد   ٭
الهاجري

دالل عبداحملس���ن ناصر عبداحملسن   ٭
السعيد

دالل محمد جم���ال منذر عبدالرحمن   ٭
معتوق النعمة

دالل يوس���ف عبداللطيف يوس���ف   ٭
العومي

دنيا مرتضى حسن حسني علي  ٭
روان براك عبداحملسن عبداهلل يوسف   ٭

السبيعي
روان رشيد سعيد محمد ابراهيم بن   ٭

سالمة
روان س���الم جاس���م عب���داهلل احمد   ٭

عبدالسالم
روان ف���ؤاد صال���ح جاس���م محمد   ٭

الشهاب
روان فؤاد عزمي قاسم  ٭

رمي احمد محمد حمد بودي  ٭
رمي غني���م ناص���ر ه���زاع غني���م   ٭

العدواني
رمي فاروق عمر عبداهلل العمر  ٭

زهراء توفيق محمد حسن عباس احمد   ٭
الشواف

زيد خالد زيد علي زيد اخلباز  ٭
سارا سعود عبدالعزيز ناصر الزيد  ٭

سارة بدر خالد حمد الزمامي  ٭

عبداهلل
فوز عبدالعزيز مش���اري عبدالعزيز   ٭

احلميدي
في ناصر محمد عبدالرحيم عبدالعزيز   ٭

العوضي
فيصل عبيد ارش���يد القفيدي كعمي   ٭

الرشيدي
لطيفة علي سبت علي السبت  ٭

لطيفة ابراهي���م عبدالرحمن عبداهلل   ٭
جمعان اجلمعة

لطيفة احمد ناصر حنيف املزيعل  ٭
ملياء ابراهيم عبداهلل يوسف عبداهلل   ٭

العبدالهادي
ملياء جمال عبداهلل يوس���ف جاس���م   ٭

السليم
لولوة عبداهلل فوزان سليمان فوزان   ٭

العلي الفوزان
لولوة ناصر خليفة تركي الرشيد  ٭

لولوة يوس���ف خليفة عبداحملس���ن   ٭
خلف العبوة

ليلى بس���ام خميس ه���الل خميس   ٭
العصفور

محمد عدنان جواد محمد حسني عبداهلل   ٭
الصايغ

محمد علي شمالن عبدالعزيز صالح   ٭
احلساوي

محمد فالح محمد عبدالرحمن جحيل  ٭
مرمي رش���تني فضل اهلل صديق اهلل   ٭

تاج محمد
م���رمي زي���د عبدالرحم���ن ابراهي���م   ٭

الضبيان
مرمي س���الم عبدالكرمي حس���ن عواد   ٭

جاسم
مرمي ناص���ر عبدالرضا ك���رم محمد   ٭

معرفي
مس���اعد بن محم���د ب���ن عبدالعزيز   ٭

املكتوم
مش���اري هلول فرحان ساكت هلول   ٭

العتيبي
مش���اري عبداهلل احمد عبداللطيف   ٭

العبداجلليل
من���ار س���عدي عثم���ان عبداللطيف   ٭

العثمان
منال حج���رف علي محم���د حجرف   ٭

العقيل
من���ال خال���د خليل س���لطان صباح   ٭

الصالل
مناور حمد مناور حبيب املناور  ٭

ابراهيم  منصور عبدالعزيز منصور   ٭
العبدالعزيز املنصور

منى رضوان عبداحلسن حب اهلل  ٭
مني���رة احم���د عبدالعزي���ز احم���د   ٭

الهارون
منيرة خال���د عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭

املجحم
منيرة راشد عبدالعزيز سعد عبدالرحمن   ٭

العويش
مني���رة ش���ايع عبداللطي���ف عل���ي   ٭

الشايع
منيرة مؤيد عبداهلل عبدالس���الم مال   ٭

حسني التركيت
منيرة مس���اعد خالد محم���د مبارك   ٭

بورسلي
مها جاسم محمد حسني علي آرتي  ٭

مه���ا طالل عب���داهلل احم���د عبداهلل   ٭
العميم

م���ي علي مب���ارك عبداهلل اجلاس���م   ٭
الدبوس

نادي���ة احمد م���روي ملف���ي مبارك   ٭
الهدية

ناصر بداح رشيد دانوق الشمري  ٭
ناصر ب���در ابراهي���م جويهل محمد   ٭

اجلويهل
ناصر بدر عبدالرزاق عبداهلل املاص  ٭

ناصر جمال ناصر الصنهات س���اير   ٭
العصيمي

جنالء يوسف عبداهلل خلف السعيد  ٭
جنمة عب���داهلل محمود عل���ي احمد   ٭

االسطى احمد
نس���يبة محمد عب���داهلل عزيز احمد   ٭

الكندري
نور احمد سعود عبدالعزيز عبداهلل   ٭

االحمد
نور حمد غلوم عباس شمشير علي  ٭

نور عادل عبدالعزيز عبداهلل صالح   ٭
الصرعاوي

ن���ورة احمد دخيل عب���داهلل عثمان   ٭
الدخيل

نورة أحمد عبداهلل عبدالعزيز العمر  ٭
ن���ورة بدر حس���ني عب���داهلل محمد   ٭

العبداهلل
ن���ورة جمال يوس���ف احمد عبداهلل   ٭

القصار
نورة خالد سليمان عبداهلل عبدالعزيز   ٭

املنصور
نورة زياد مس���اعد احم���د اليعقوب   ٭

املجرن
ن���ورة عبدالعزي���ز محم���د ابراهيم   ٭

الياقوت
نوف عبداهلل صالح عبداهلل راشد  ٭

هب���ة خال���د عبدالوه���اب احلم���ود   ٭
العبدالوهاب

هيا بندر ناصر عبدالعزيز احلميدي  ٭
هيا ماجد امني احمد  ٭

هيف���اء عبدالعزي���ز جن���م عبداهلل   ٭
الصبر

يوسف حسني احمد حسني علي سيف   ٭
الرومي

يوس���ف وليد يوسف ناصر عبداهلل   ٭
بورسلي

الهندسة والبترول

دينا عبداحملسن عواد سالم  ٭
ابرار عبدالهادي حسني ابراهيم حسني   ٭

الوهيب
ابرار ابراهي���م خالد ابراهيم عبداهلل   ٭

اخلبيزي
ابرار جابر محمد فهد جاسم الدبوس  ٭

احم���د محمد ج���واد احمد موس���ى   ٭
الصحاف

احم���د اس���ماعيل عب���داهلل فاض���ل   ٭
العنزي

احم���د عبدالرضا عب���داهلل معتوق   ٭
علي

احم���د مبارك س���عود ن���ادر العمير   ٭
العجمي

احمد مجيد حميد عيس���ى حس���ني   ٭
اخلياط

احمد يوسف محمد مندني شهاب  ٭
اس���راء مه���دي حس���ن ابل حس���ن   ٭

رضائي
اسماء راضي جاسم محمد الساعي  ٭

آالء يوسف حجي غلوم علي اجلزاف  ٭
آالء مختار حسن احلسيني قنصوه  ٭

احلس���ن احمد محمد مس���ير عكاش   ٭
جنديل

ألطاف سلمان محمد سليمان البحوة  ٭
العن���ود فراج معاش���ي فراج س���عد   ٭

احلسيني
ألفت طالل حمدان  ٭

الهنوف حمد جابر حمد جهيم املري  ٭
أماني محمد احلداري سعد املطيري  ٭

آمنة احمد محمد جعفر نصيب  ٭
أمين���ة مط���ر ماج���د بج���اد راجي   ٭

املطيري
انفال طارق محمد شريف زينل ابراهيم   ٭

سارة بدر علي محمد ابوطالب  ٭
سارة خالد محمد محمد العبدالقادر  ٭
سارة راشد عبداهلل العثمان الراشد  ٭

سارة رعد سالم عواد اجلندل  ٭
س���ارة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز   ٭

املهنا
سارة عبداهلل يوسف سهر محمد  ٭

س���ارة عدنان عبدالعزيز علي احمد   ٭
بهبهاني

سارة ماجد بدر هاشم السيد عبداهلل   ٭
الرفاعي

سارة مبارك ابراهيم مبارك العرفج  ٭
س���ارة محم���د خالد عل���ي عبداهلل   ٭

الضاحي
س���ارة ناص���ر عبدالعزي���ز احم���د   ٭

اسماعيل
س���بيكة يوس���ف عبدالرحمن محمد   ٭

التركيت
سعد عبدالعزيز عبدالرحمن منصور   ٭

ابراهيم الزامل
سعد عبداهلل احمد عيسى  ٭

س���عود بدر س���عود فهد عبدالعزيز   ٭
الصميط

س���عود خالد عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭
الوهيبي

سعود عبدالعزيز مناحي دغيشم سعد   ٭
الدغيشم

سعود يوسف سعود عبداهلل يوسف   ٭
الوقيان

س���ليمان صالح عثمان عبداهلل علي   ٭
الهويدي

سليمنت . ساوال  ٭
شريفة احمد سليمان محمد سليمان   ٭

السليطي
ش���ريفة عادل مصطفى ثنيان ثنيان   ٭

الغامن
شريفة علي زيد علي الدحملي  ٭

شهد عباس حسني شعبان بوشهري  ٭
ش���هد عيس���ى زيد محم���د عبداهلل   ٭

الصقعبي
شيخة جاسم محمد عبدالعزيز احمد   ٭

الهولي
شيخة عبداحلميد عبدالعزيز سعود   ٭

محمد املضف
شيخة عبدالسالم عبدالعزيز ابراهيم   ٭

احلسون
ش���يخة عبداهلل عبدالوهاب احلمود   ٭

العبدالوهاب
شيخة عدنان عبداحملسن حمد الداود   ٭

املرزوق
ش���يماء درويش عبدالنبي موس���ى   ٭

قاسم
صبيحة حمد يوسف جاسم املبارك  ٭
صقر بتال صالح عيد ناهي البرازي  ٭

ض���اري فيصل فهد عب���داهلل بخيت   ٭
الرقم

ضاري كامل محم���ود محمد محمود   ٭
العوضي

ضحى عبداللطيف مبارك عيسى علي   ٭
الوزان

ضي عل���ي مبارك عبداهلل اجلاس���م   ٭
الدبوس

ضي يعقوب يوس���ف علي ابوطالب   ٭
املال

طارق مساعد محمد علي اخلنيني  ٭
طيبة احمد خليفة احمد العبداجلليل  ٭

طيبة انور حمود خالد حمود سليمان   ٭
احلمود

عائش���ة احم���د محم���د عب���داهلل   ٭
عبدالعزيز

عائشة حبيب س���لمان احمد سلمان   ٭
االستاذ

عائش���ة رعد عبدالكرمي عبدالرحمن   ٭
النعمة

ابراهي���م  عائش���ة ص���ادق حم���د   ٭
العسالوي

عامر عيد عامر عيد مسعد احلشان  ٭
عبدالرحمن مساعد محمد عبدالرحمن   ٭

مندني
عبدالعزيز صالح فهد سلطان  ٭

عب���داهلل عادل خل���ف صقر عبداهلل   ٭
اخللف

عبدالرحمن حمود علي محمد مبارك   ٭
الضاعن

عبدالرحمن راش���د عبداهلل عيس���ى   ٭
احمد الهزمي

عبدالرحمن عصام بدر راشد طاحوس   ٭
شديد الطاحوس

عبدالعزيز فيصل يوسف احمد خالد   ٭
املكيمي

عبداهلل احمد حمزة محمد حيدر  ٭
عبداهلل عبداللطيف س���ليمان احمد   ٭

محمد
عب���داهلل محم���د صقر ع���واد حفر   ٭

احلريجي
عبداحملسن ياسني عبداللطيف يوسف   ٭

العومي
عبي���ر نائل عبداهلل محم���د ابراهيم   ٭

اجلالل
علي صقر احمد الصقر  ٭

علي عباس س���يد طال���ب عبدالنبي   ٭
مصطفوي

عمر عبدالرحمن علي يوس���ف علي   ٭
اخلليفي

عمر فاروق احمد عيس���ى عبدالكرمي   ٭
الشرهان

عيسى محمد جاسم محمد سليمان بن   ٭
ناجي القناعي

غدير  احمد حس���ني صالح حس���ني   ٭
املطوع

فاطمة احمد حسني علي محمد رشيد   ٭
العوضي

فاطمة احمد علي احمد النجدي  ٭
فاطم���ة خال���د عب���داهلل محمد علي   ٭

العوضي
فاطمة عبداللطيف س���ليمان ابراهيم   ٭

منصور بوحيمد
فاطمة عبداهلل محمد عبداهلل عثمان   ٭

الدخيل
فاطم���ة عبداحملس���ن واي���ل محمد   ٭

عبداحملسن املهنا
فاطم���ة مب���ارك محمد مب���ارك فهيد   ٭

العجمي
فاطم���ة محمد عثمان جاس���م محمد   ٭

الفهد
فاطم���ة محم���ود عبدالواحد محمود   ٭

قاسم
فاطمة يوسف عيسى ربيع النومس  ٭

فج���ر ابراهيم عب���داهلل محمد محمد   ٭
اخلزام

فجر احمد حجي موسى الغيص  ٭
فج���ر س���مير ناص���ر فه���د ابراهيم   ٭

املطوع
فجر عيسى صقر عبداهلل اخللف  ٭

فجر فاروق ابراهيم محمد صالح العلي   ٭
العوضي

فج���ر فيص���ل ترك���ي عم���ران علي   ٭
املتروك

فجر ن���ور جاس���م محم���د ابراهيم   ٭
املزيدي

ف���رح صالح ابراهيم عبداهلل راش���د   ٭
الهنيدي

فرح يحيى عبداهلل صالح احلجيالن  ٭
فهد عبدالرحمن محم���د صالح حمد   ٭

املزيني
فهد محمد عبداهلل يوسف عبدالكرمي   ٭

عل���ي جواد ياس���ني عيس���ى حجي   ٭
سليم

علي حسني جاسم حسني حسن  ٭
علي عبدالعزيز عبدالرحيم حس���ن   ٭

محمد عبداهلل
علي عب���داهلل علي حس���ني عبداهلل   ٭

البصري
عمر زيد هزاع العنزي  ٭

غادة خالد حسني عبدالعزيز شحاده  ٭
غامن عبي���د محمد وس���مي عبداهلل   ٭

الدوسري
فاطمة أنور محم���د خميس ابراهيم   ٭

الغريب
فاطمة جاس���م محمد عل���ي ابراهيم   ٭

الفارسي
فاطم���ة جعفر س���يد هاش���م أحمد   ٭

بهبهاني
فاطم���ة حس���ن طاهر محم���د احمد   ٭

الهزمي
فاطمة خالد عباس قمبر  ٭

فاطم���ة دحي���م عبداله���ادي دحيم   ٭
الهاجري

فاطمة سليمان ابراهيم خليل خليل  ٭
فاطمة طارق حيدر حسن عبداهلل ما   ٭

حسني
فاطمة عبداهلل عبداهلل فايز الدبوس  ٭

فاطمة علي رمضان علي الهاجري  ٭
فاطم���ة محم���د ابراهي���م عل���ي ابل   ٭

اشكناني
فاطمة ناصر عبداهلل مس���لم راضي   ٭

العتيبي
فاطمة وليد حس���ني علي حس���ن بن   ٭

زيد القالف
فجر سلمان دعيج الصباح  ٭

فج���ر نبي���ل جعف���ر جاس���م محمد   ٭
عبدالرحيم

فهد سمير عبدالرزاق عبداللطيف محمد   ٭
االبراهيم

فهد عادل سيد عبداحملسن سيد عيسى   ٭
الرفاعي

فهد فالح حذيان حصوان العجمي  ٭
فواز حسن جزاع عناز الشمري  ٭

فيصل مبارك عوض سويد احلبيني   ٭
العازمي

كوثر محم���د غلوم رضا اس���ماعيل   ٭
غلوم تقي

لطيف���ة محم���د دخي���ل عبداللطيف   ٭
الديولي

ملياء محمد عبدالرزاق عبدالعزيز علي   ٭
املخيزمي

ماجد عبداهلل جنر سلطان املطيري  ٭
مبارك مريش���د عب���داهلل ضيف اهلل   ٭

الرشيدي
محمد احمد علي احمد محمد الرشيد  ٭

محمد ارس���الن محمد حمود ابراهيم   ٭
املطوع

محم���د س���يف محم���د س���يف براك   ٭
العجمي

محم���د عبدالعزيز مك���ي حمود مكي   ٭
القالف

محمد علي حسني احمد راشد الراشد  ٭
محمد غالي منشد  ٭

محم���د ف���وزي ذي���اب ب���در فرهاد   ٭
التميمي

محمد محمد جابر محمد جنم  ٭
محمد م���رزوق فالح مطل���ق امللحم   ٭

العازمي
محمد منصور عبداهلل عبداحملس���ن   ٭

الغريب
محمود صالح الدين محمود احمد  ٭

م���روه صال���ح س���عد محم���د علي   ٭
اجلريوي

م���رمي محم���د عبي���د ن���امي مبارك   ٭
الهاجري

مش���اعل خالد يوس���ف احمد مطلق   ٭
العلي

مش���عل راش���د وثير مطلق سعدون   ٭
ضفيدع العازمي

مقداد عبداإلمام بدر علي خان حسني  ٭
منار عبداحملسن عمر عيسى العتيق  ٭
منى عبداحلميد عثمان خليل قشطه  ٭

منيرة احمد محمد عثمان العيبان  ٭
منيرة بدر ناصر بورسلي  ٭

منيرة جمال فهد عمر السري  ٭
مها سليم شويط ناصر الديحاني  ٭
مي عبداهلل شهاب احمد الوهيب  ٭

ناصر بدر محمد حس���ن حسني ملك   ٭
آل هيد

ناصر زوميل س���عد محمد س���عود   ٭
احلربي

جنود علي حمود بدر حسن األستاذ  ٭
ن���ور أحمد محم���د دروي���ش غالم   ٭

حسني
نور حسني علي محمد اجباره  ٭

نور فيصل ترك���ي عبداهلل رخيص   ٭
الظاهر السعدون

نور هشام ابراهيم فارس الوقيان  ٭
ن���ورة محم���د عبدالوهاب يوس���ف   ٭

احلجي
ن���وف عدن���ان عبداحلميد مش���اري   ٭

العنزي
هاش���م فوزي ابراهيم عبداهلل محمد   ٭

العبداهلل
هال مبارك براك سالم حطاب الهيفي  ٭

هن���د جاس���م محمد احم���د معيوف   ٭
البشاره

هيا خالد محمد احمد الراشد  ٭
هي���ا عبدالعزيز صالح س���ليمان أبا   ٭

اخليل
هيا غيث محمد علي الغيث  ٭

ياسمني احمد محمد عبدالكرمي اكبر  ٭
ياسمني يعقوب يوسف محمد دشتي  ٭

يسرا علي الدسوقي علي  ٭
يعق���وب يوس���ف عبدالرحيم محمد   ٭

ابراهيم اخللف
يوسف محمد حسن عبداهلل محمد  ٭

يوس���ف محم���د عبدالعزي���ز احمد   ٭
العدواني

العلوم الطبية المساعدة

سارة ياسني رمضان دارب سيف  ٭
نورة فؤاد صباح سالم علي العوض  ٭

طب األسنان

ابرار عبداهلل عجيل عبداهلل العجيل  ٭
العذوب محمد عبداهلل السريع  ٭
حصة عبداهلل سعد الربيعان  ٭

دالل جمال ابراهيم س���ليمان ابراهيم   ٭
املرجان

دالل شهاب عبداللطيف اخلراز  ٭
العبدالهادي  دالل عبدالهادي احم���د   ٭

الدوسري
دالل علي حس���ني صقر عبداللطيف   ٭

حسن
زين���ب محمد ه���ادي محم���د صالح   ٭

اخلضر
شيماء علي صالح الراشد  ٭

صيتة فوزي علي عبدالرحمن احمد   ٭
بوفرسن

طيبة طالب حس���ني طالب حس���ني   ٭
الصراف

عبداهلل حسن عبداهلل حسن حسني  ٭
عبداهلل صادق بدر محمد عبداهلل  ٭

علياء مس���عود ابراهيم حسن محمد   ٭
صرخوه

ابراهي���م غلوم فت���ح علي  فاطم���ة   ٭

العوضي
أنوار دعيج يعق���وب محمود احلمد   ٭

العنزي
انوار فيصل عبدالكرمي جمعة عبداهلل   ٭

الصيرفي
اميان اس���ماعيل ياسني عيسى حجي   ٭

سليم
اميان منير مسعود مصطفى  ٭

اميان نوري صالح خالد  ٭
بتول مهدي عبدالرضا حاجية محمد   ٭

محسني
بدر ابراهيم عبداهلل ابراهيم عبداهلل   ٭

القريني
بدر جاسم جاسم احمد ذكر اهلل  ٭

ابراهيم حس���ني محمد  بدر عص���ام   ٭
التركيت

بدر عوض بندر عوض ضاحي العايض   ٭
مطر

بدر ناصر حسني فهد عمر العمر  ٭
بدور خليف مبارك حجاب املطيري  ٭

بدور عبداحلكيم السيد محمد صالح  ٭
بلقيس عبداهلل احمد عبداهلل س���الم   ٭

العلي
جاسم عبداالمير مكي طه  ٭

جاسم لطفي محمد العلواني  ٭
جعفر هشام عبدالوهاب عبداحلسني   ٭

علي النقي
جن���ان نبي���ل حام���د الس���يد مالك   ٭

الغربللي
ج���واد محمد ناص���ر محم���د احمد   ٭

الشخص
حبيب احمد عواضة  ٭

حسني جمال سفر مراد على املؤمن  ٭
حس���ني جمال عيس���ى حسني محمد   ٭

بلوشي
حسني يوسف رمضان عبداهلل احمد   ٭

اخلباز
حص���ة ولي���د ناصر مب���ارك ناصر   ٭

الودعاني
حمد عبداللطيف عاشور شعبان عاشور   ٭

العربيد
حمد عبدالوهاب عبدالرحمن يوسف   ٭

املزيني
حمود منص���ور حمود فجري مطلق   ٭

القريافي
خال���د عبدال���رزاق عب���داهلل محمد   ٭

عبدالكرمي
خالد عبداهلل جنر سلطان املطيري  ٭

خالد محمد سمير خماش  ٭
خال���د ولي���د خال���د عب���داهلل مالك   ٭

الصباح
خلي���ف معيض خلي���ف قنيفذ معني   ٭

العازمي
خليفة بدر ناصر ابراهيم الصقعبي  ٭

خليفة عماد خليفة حسني احلليل  ٭
خلي���ل عبداهلل خليل حس���ني محمد   ٭

اجلريدان
دانة حسني علي محمد تقي علي  ٭

دانة راشد طاهر الشمالي  ٭
دانة وليد داود سليمان البدر  ٭

دالل حم���د بدر عبداله���ادي عبداهلل   ٭
الزيادي

دالل س���ليمان عبدالعزيز عبدالكرمي   ٭
سليمان املاضي

دالل عل���ي عبدالوه���اب حمد محمد   ٭
القالف

دالل ف���وزي يوس���ف عبداحملس���ن   ٭
احلنيف

دالل مشاري احمد راشد حمادة  ٭
راني���ا محمد حس���ني محي���ي الدين   ٭

باالت
رنا محمود حشمي  ٭

روان مش���اري عبدالقادر عبدالعزيز   ٭
الرشيد

رمي س���ليمان عل���ي عبدالعزيز علي   ٭
الوزان

زيد سليمان علي عباس علي محمد  ٭
زينب عبداحلميد حسني شعبان علي   ٭

شعبان
زينب محمود محمد عبداهلل حس���ني   ٭

الدمخي
زينة مجدي عباس محمد فرحات  ٭

سارة جواد حميد سيد حسن حسني   ٭
القالف

سارة حبيب محمد حاجي طاهر عبد   ٭
علي

سارة سالم سعد عبداهلل الركيان  ٭
سعد فالح س���عد عمير سعد الفريح   ٭

الزعبي
طوي���رش  بزي���ع  داود  س���ليمان   ٭

اخلالدي
سليمان عبدالفتاح محمد رفيع حسني   ٭

معرفي
سمية عبداالمام بدر علي خان  ٭

شروق فيصل مبارك عبدالرزاق عبداهلل   ٭
الدعي

شهد حسني غلوم علي اجلزاف  ٭
شهد عدنان ابراهيم طاهر حجي عبداهلل   ٭

املطوع
شيخة عارف جاس���م حمد الدرباس   ٭

الزعابي
ش���يماء حم���د خل���ف حم���د البراك   ٭

احلمدان
صالح حسن عبدالرضا محمد الصالح   ٭

الصائغ
صال���ح عب���داهلل عبدالرحيم محمد   ٭

ابراهيم اخللف
صالح احم���د ابراهي���م خضير علي   ٭

الهويدي
ضحى عبداهلل عيسى احمد عبداهلل   ٭

احلداد
ضحى محمد عبدالوهاب عبدالوهاب   ٭

علي الرمضان
ب���در زع���ال عش���وي براك  ط���الل   ٭

الضفيري
طيبة فؤاد محمد خلف محمد الفهد  ٭

طيبة يوسف احمد مضحي عبدالهادي   ٭
املضحي

عائشة حمد خالد حمد العدواني  ٭
عايشة رجا محمد ضفيدع احلربي  ٭

عبدالرحمن احمد عبداهلل عبدالعزيز   ٭
العمر

عبدالرحم���ن فه���د عب���داهلل محمد   ٭
املعتوق

عبدالعزيز س���ليمان صفر حس���ني   ٭
عباس

عبدالعزيز عبداهلل فرج ملفي حمدان   ٭
الرشيدي

عبدالكرمي عبداالمير مكي طه  ٭
عبداهلل ابراهيم بارون علي بارون  ٭

عبداهلل ابوبكر احمد السيد  ٭
عبداهلل احمد حسني علي سليم  ٭

عبداهلل توفيق احمد عيسى عبدالكرمي   ٭
الشرهان

عبداهلل سليمان ادبيان سليمان ادبيان   ٭
املطيري

عبداهلل عوض صغير خزمي حجاب   ٭
العنزي

عبداهلل نبيل محمد احمد ابا حسني  ٭
عبدالوهاب مؤىد عبدالوهاب محمود   ٭

عبدالرزاق
علي بدر محمد طاهر جاس���م حسني   ٭

الشمالي
عل���ي عب���اس محم���د حس���ن امير   ٭

عبداحلسني
علي بدر حسني علي القطان  ٭

اشكناني
فاطم���ة س���الم احمد عيس���ى جمعة   ٭

الستالن
فاطمة عبداخلضر محمد ابراهيم محمد   ٭

املزيدي
فاطم���ة عب���داهلل مب���ارك عب���داهلل   ٭

الوهيب
مرمي جمال احمد علي عبداهلل  ٭

م���رمي عبدالعزي���ز عبدالكرمي ناصر   ٭
السندي

مشعان احمد مشعان فهد املشعان  ٭

العلوم االجتماعية

ابرار احمد عبدالوهاب سيد هاشم سيد   ٭
عبدالوهاب احلنيان

ابرار ظاهر محمد الفضلي  ٭
ابرار مس���اعد جاس���م حمد عيس���ى   ٭

املطر
أحالم عبيد خلف ن���زال دريب علي   ٭

احمليني العنزي
احمد حواس محمد عفاس الشمري  ٭

احمد عبدالرحمن مطلق محمد العلي  ٭
احمد عبداهلل احمد عبداهلل احمد  ٭

احمد عبدالهادي سعد عمار العميرة  ٭
احمد محمد يوسف ابراهيم عبداهلل  ٭

احمد ناجي زامل محمد لوقان ضيف   ٭
اهلل

احمد ناصر مصل���ح صويان دبوس   ٭
املطيري

احمد يوسف حسني عيد البدر  ٭
ارام انور عبدالرزاق عبدالكرمي يونس   ٭

الياسني
اسراء عدنان علي احمد مظفر  ٭

اسراء جابر عبداهلل جبر نعمة  ٭
اسراء مجدي عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

سعود املاجد
اسماء عبدالعزيز يوسف عبداهلل طالب   ٭

العبداهلل
اسماء شافي ناصر عويس احلميداني   ٭

العجمي
اس���ماء عاصي نايف مذري س���راي   ٭

الشمري
اس���يل عبداهلل عبدالرحم���ن محمد   ٭

عبدالرحمن البالول
اش���واق محمد خلف محم���د حدران   ٭

العتيبي
اش���واق مه���ال بن���در مه���ال جديع   ٭

املطيري
افراح عاص���ي نايف مذري س���راي   ٭

الشمري
آالء اي���اد عبداهلل احم���د عبدالعزيز   ٭

السميط
الهن���وف ط���الل مندي���ل ضيف اهلل   ٭

القحص
أماني بنت شبيب بن غزاي املطيري  ٭

امل عبداهلل س���عيد ناصر صنيتان   ٭
الزعبي

امل عب���داهلل عبدالرحيم عبدالكرمي   ٭
العوضي

آمنة عبداهلل سالم خليفة عبدالرحمن   ٭
السويلم

آمنة بدر جاسم محمد السالم  ٭
آمنة عبداهلل ناصر س���ليمان سيف   ٭

البطي بوطيبان
انفال بدر عبداحلميد ناصر محمد  ٭

انفال س���عود علي محم���د صعفاك   ٭
العازمي

انف���ال عبداللطيف عل���ي عبدالرضا   ٭
صادق

ان���وار ب���در ناص���ر كدي���ان برقش   ٭
البرقش

انوار جمال محمد حسني علي محمود   ٭
الكندري

انوار صالح عبدالكرمي طليحان علي   ٭
احلوطي

انوار فالح حش���اش ش���طي وقيت   ٭
الظفيري

انوار فهد فهيد مانع الدوسري  ٭
ان���وار محم���د عال���ي ش���الح فالح   ٭

املطيري
انوار محمد عيس���ى جاس���م محمد   ٭

نعمة
أوضاح عبداهلل س���لمان حطاب بن   ٭

براك الهيفي
اوضاح محم���د غالب غالب ش���ري   ٭

املطيري
اميان احمد احمد مطر  ٭

اميان س���ليمان جاس���م عبدالرحيم   ٭
العلي

اميان عب���اس س���ليمان محمد علي   ٭
السبع

اميان عبدالفتاح عبداهلل اسماعيل  ٭
اميان مبارك براك حمود نهار حمود   ٭

املروت اخلالدي
الدغفق  اميان مخلف مل���وح خليف   ٭

الصليلي
بتول فيصل عباس علي نقي  ٭

بتول محم���د عبداهلل نعم���ة محمد   ٭
القالف

بدر ناصر بدر العصيمي  ٭
بدر ناصر عبداللطيف يعقوب طاهر   ٭

عبداهلل
بدرية عايض عوض عايض العنزة  ٭

بدري���ة ه���زاع ش���داد هلي���ل بداح   ٭
املطيري

بزة جمال عثمان حجي س���عد محمد   ٭
العصفور

بسنت ابراهيم محمد سالمة اجليار  ٭
بش���اير ش���وقي علي محمد عبداهلل   ٭

االمير
بش���اير علي ماض���ي س���الم حماد   ٭

العجمي
بشاير فوزي فرج احمد الفرج  ٭

تهاني علي حسني احمد راشد الراشد  ٭
جمان���ة س���لمان علي محمد حس���ن   ٭

اسماعيل
جمانة محمد دل شكسته  ٭

جواهر مذكر س���عود ثويران جاعد   ٭
املطيري

حس���ني بدر علي عبدالرس���ول علي   ٭
ابراهيم

حس���ني حس���ن جاس���م عب���داهلل   ٭
صرخوه

حسني خضير محمد مشهدي  ٭
حس���ني عبدالعزيز مكي حمود مكي   ٭

القالف
حصة سعد محمد سعد الفوزان  ٭

حصة س���عود عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭
الهويدي

حصة عدنان مس���اعد راضي محمد   ٭
الصانع

حصة نبيل عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل   ٭
بشارة

حصة يوس���ف ابراهيم جمعة عطية   ٭
امليعان

ب���در جاس���م محم���د عبداهلل  حمد   ٭
بوراشد

حمد بن جهيم بن عبيد العازمي  ٭
حمد جعفر حسني علي احلاظر  ٭
حنان علي عبداهلل علي خضير  ٭

حوراء عادل محمد عباس قمبر محمد   ٭
معرفي

حوراء علي طاهر علي القطان  ٭
ح���وراء مصطفى عبدالرحيم حاجية   ٭

عوض دشتي
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خالد جمال يعقوب ياسني عبدالكرمي   ٭

محمد
خالد حسن علي يوسف علي مراد  ٭

خال���د ع���ادل خال���د محم���د مبارك   ٭
بورسلي

خالد عبدالك���رمي عبدالقادر عبداهلل   ٭
علي

خالد محمد علي محمد قمبر  ٭
خالد يوسف احمد سالم الشهاب  ٭

خديجة عبدالرس���ول عبداهلل محمد   ٭
العويناتي

خلود فرحان صالل مطلق العنزي  ٭
دانة مبارك ناصر حمد الهاجري  ٭
دعاء حسني علي بدر علي خان  ٭

دالل جاس���م محمد حس���ني رمضان   ٭
جمعة

دالل خالد عبدالباري صالح يوسف   ٭
العليان

دالل س���الم حس���ني مال علي حمود   ٭
املتروك

دالل ضحوي بداي باجي املطيري  ٭
دالل عب���داهلل فهد عبداهلل الس���ويل   ٭

النجادة
دالل فاض���ل طاهر عب���داهلل ناصر   ٭

احلرز
العبداحملس���ن  دالل محم���د حم���د   ٭

املشاري
دليل بداح متعب اللصقة العجمي  ٭

راشد توفيق س���ليمان عيسى راشد   ٭
املطر

رغ���د عبداللطيف صالح عبدالرحمن   ٭
املزيد

رفعة معجب عبداملانع معجب املانع   ٭
العجمي

روان احم���د عواد حال���وب ضيدان   ٭
اخلالدي

روان حامد سعود عبدالعزيز املفرح  ٭
روعة خالد خليفة يوسف معراج مطر   ٭

العيدان
رمي عبداهلل غامن مبارك العرم  ٭

رمي عبيد حمود سويد الهرشاني  ٭
رمي فاطم س���ليمان اس���ود س���المة   ٭

العنزي
رمي فهيد فالح فهيد الهاجري  ٭

رمي ناص���ر عل���ي احليم���دي وقيت   ٭
الشمري

زهراء علي حس���ني جاس���م حس���ن   ٭
الرياش

زهراء محمد جواد محي  ٭
زينب حسني عبدالكرمي علي حسني  ٭

زينب سمير عباس احمد عبداللطيف   ٭
القالف

زينب علي حس���ني محم���د عبداهلل   ٭
اتش

زينب فالح عبدالرحمن حسني فالح   ٭
الفودري

زين���ب محم���د علي جمع���ان محمد   ٭
الصقر

سارة جمال سامي سلطان العيسى  ٭
سارة دخيل زيد خلف قيطان البعيص   ٭

املطيري
سارة سليمان حيدر علي احمد  ٭

سارة صالح احمد راشد عبدالرحيم  ٭
سارة عادل فهد جاسم العبدالهادي  ٭

سارة عبداللطيف محمد عبداللطيف   ٭
البناي

سارة عبداهلل دخني مرمح العدواني  ٭
س���ارة عبداحملس���ن جاس���م محمد   ٭

عبداللطيف العثمان
سارة عبدالوهاب عبداللطيف عبدالعزيز   ٭

محمد الدريس
سارة علي احمد حسني احمد  ٭

ف���الح غ���زاي صيهد  س���ارة غازي   ٭
املطيري

س���ارة فه���د الفه���د محم���د احلمود   ٭
العبدالوهاب

سارة محمد فهد سيف بالود  ٭
سارة مسفر محمد سحيم سعود سحيم   ٭

العجمي
سالم ناصر افنيس مهدي العجمي  ٭

س���الم نايف سالم ضيف اهلل ردعان   ٭
العتيبي

س���جى محم���د عبدالعزي���ز محم���د   ٭
عبدالعزيز احلوقل

سلسبيل شاكر رغيان شريدة جريد   ٭
الفضلي

سلمان خالد راكان حمد راكان املكراد  ٭
سلوى سالم صالح عبداهلل السالم  ٭

س���ليمان احمد يعقوب يوسف باقر   ٭
العبداهلل

شروق حسن عبدالرحمن حسن محمد   ٭
اخلليفي

ش���ريفة ع���ادل علي محم���د مبارك   ٭
الفاضل

شمة رياض فالح حسن  ٭
ش���هد وليد السيد محمد السيد احمد   ٭

عبدالرحمن الطبطبائي
شيخة محمود محمد عبداهلل احمد  ٭

ش���يخة ناصر محمود جاسم محمد   ٭
صالح الصفي

شيخة نبيل رش���دان محمد الرومي   ٭
النويعير

ش���يماء احم���د عبدالرحم���ن محمد   ٭
حسني

ش���يماء محمد صالح عبداهلل الراشد   ٭
الرباح

ش���يماء مصطفى احمد حسني محمد   ٭
صفر دشتي

صقر عادل صقر فهد الصقر  ٭
صقر يوسف احمد ماجد صقر الغامن  ٭
ضحى خالد ابراهيم عبداللطيف ابل  ٭

طاهرة محمد حسني عبداهلل قمبر  ٭
طيب���ة مجب���ل صف���ر علي حس���ني   ٭

بوصفر
عائشة إياد عبداملجيد يوسف األحمد   ٭

الثاقب
عائشة بدر عمر عبداهلل العمر  ٭

عائشة جاسم محمد عصمان ابراهيم   ٭
الشمري

عائشة خلف فالح سلطان العتيبي  ٭
عائشة راشد صقر راشد األرملي  ٭

عائشة صباح احمد عثمان السميط  ٭
عائشة عبداهلل احمد املديني  ٭

عائش���ة مالك س���عود كام���ل ناصر   ٭
السبيعي

ع���ادل عبداخلال���ق عب���داهلل جن���م   ٭
عبداهلل

عبدالرحم���ن ابراهيم درويش محمد   ٭
الدرويش

عبدالعزيز محمد حجي اجلزاف  ٭
عبداللطيف فهد محمد احمد عبداهلل   ٭

الياقوت
عبداللطيف مطلق محمد خلف املطوطح   ٭

العنزي
عب���داهلل ع���ادل عبداهلل س���ليمان   ٭

املرجان
عبداهلل عارف عبدالرسول طاهر احمد   ٭

البغلي
عبدالوهاب س���ليمان ناصر س���عد   ٭

العبداهلل العبيد
عبدالعزيز فهد خليفة مفرج اخلليفة   ٭
عبداهلل فاضل عبداهلل معتوق علي   ٭

عبداهلل محسن حسني  ٭
عبداحملسن عبدالوهاب قاسم حسن   ٭

بولند
عبير خالد حسن فهد العريفي  ٭

عبير محمد احمد فهد موسى الفهد  ٭
عذاري ابراهيم جاسم محمد سليمان   ٭

القالف
عذاري عيسى طنف متعب ضيف اهلل   ٭

املطيري
عزي���ز صال���ح عبدالعزي���ز صالح   ٭

املرداسي 
علي عبداهلل حس���ني جاس���م حسن   ٭

الرياش
علي محمد حمد جاسم البسام  ٭

عل���ي احم���د حبي���ب طاهر حس���ن   ٭
املسري

عل���ي حس���ني اس���ماعيل ابراهي���م   ٭
اسماعيل

علي حسني عبدالرحمن عبداهلل  ٭
عم���ر عبدالعزيز ناص���ر حمد هالل   ٭

العنزي
عمر محم���د عبداهلل عوض حس���ن   ٭

الهاجري
عهد عثمان مزعل حنيف املزيعل  ٭

غدير جاسم محمد رضا علي حسني  ٭
غدير سعد محمد علي املطيري  ٭

غدير علي عبدالرحمن علي عبدالرحمن   ٭
املال

غدير الفي صباح مطر س���هود شداد   ٭
الشمري

غنيمة انور سليمان حمد عبداحملسن   ٭
اخلميس

غنيم���ة احم���د عب���داهلل محمد علي   ٭
اجلداوي

فاطمة سالم علي سعيد مسلم  ٭
فاطم���ة ب���در فه���د عب���داهلل صالح   ٭

املشعان
فاطمة جاسر مطلق فارس اجلاسر  ٭

فاطم���ة خالد س���الم مرضي عبداهلل   ٭
املطيري

فاطمة سلمان يوسف يعقوب محمد   ٭
حسني

فاطم���ة صباح ع���ودة هميم مناحي   ٭
اخلالدي

فاطم���ة عبداللطي���ف عبداحملس���ن   ٭
عبدالرحمن عبداهلل العيد

فاطمة علي حسني صالح عبداحملسن   ٭
الشمالي

فاطمة علي زيد عبداحلس���ني حسن   ٭
الزيد

فاطم���ة علي عبداهلل س���عد عبداهلل   ٭
السبيتي

فاطمة علي عبدالوهاب حبيب عباس   ٭
حسني

فاطم���ة عم���ر احمد عب���داهلل محمد   ٭
املضيان

فاطمة فه���د طلق مب���ارك اجلنوبي   ٭
الرشيدي

فاطمة محمد حس���ن جاس���م حيدر   ٭
شاغولي

فاطم���ة محمد قدوري زي���دان محمد   ٭
حسن الالمي

فاطم���ة مختار خضي���ر عباس علي   ٭
يتيم

فاطمة وليد علي فاضل محمد  ٭
فاطم���ة الزهراء عبدالكرمي علي قمبر   ٭

غلوم
فجر سامي عباس محمد امعيثم  ٭

فجر عادل عبدالك���رمي عبداهلل علي   ٭
الهلبان

فجر فهد براك حمود نهار حمود املروت   ٭
اخلالدي

فجر فهد فالح مطلق زقاح العازمي  ٭
فجر محمد هديان خميس هديان  ٭

فرح ش���اكر حس���ني صالح حس���ني   ٭
السماك

فل���وة ناص���ر فهي���د حس���ني فهيد   ٭
العجمي

فهد احمد حس���ني يوس���ف حس���ني   ٭
الوثيقي

في فؤاد محمد سعود البعيجان  ٭
فيصل دخي���ل فراج دخي���ل معترم   ٭

العازمي
فيص���ل عي���اد محمد ناش���ي معتاد   ٭

عنزة
قدنان���ة حس���ان عبدالعزي���ز فه���د   ٭

عبداحملسن اخلميس
قيروان كمال عثم���ان عبداهلل احمد   ٭

االيوبي
كميل���ة علي حس���ني حس���ن محمد   ٭

الشويكر
كوثر خليل محمد قاسم عبداهلل  ٭

جلني س���امي خليفة سليمان خليفة   ٭
احلملي

لطيفة جاسم محمد جاسم الهدهود  ٭
لطيفة كرمي احمد محمد السبع  ٭

لطيف���ة هاني س���عيد العب���د احمد   ٭
اسبيته

لولوة عثمان خالد عثمان الدايل  ٭
ليلى خالد علي سعد املعيوف  ٭

ليلى دخيل سيف فهيد اخلرينج  ٭
ليل���ى محم���ود عبدال���رؤوف علي   ٭

عوض
ماجد محمد غنام عبداهلل املطيري  ٭

محمد امني بوحمامة  ٭
محمد بن جمال بن حبيب بن عبداهلل   ٭

حمدون
محمد حمود صالح مويهان العازمي  ٭

محمد محس���ن س���عد محمد بيشان   ٭
العجمي

محم���د مه���دي صالح احمد حس���ن   ٭
عاشور

محم���د ن���وري احمد جاس���م محمد   ٭
احلساوي

محم���د هش���ام محم���د حم���د محمد   ٭
املرعي

مخلد عبيد ضويح���ي فرحان طاري   ٭
الشمري

مرمي اسداهلل تاج أبادي  ٭
مرمي بدر حس���ن محمد حسن محمد   ٭

الفيلكاوي
م���رمي بدر منصور ط���واري عبداهلل   ٭

الطواري
مرمي جمال عبداهلل جبر نعمة  ٭

مرمي جمعة حس���ني إسماعيل جمعة   ٭
الياسني

م���رمي خليف���ة س���الم محمد س���عد   ٭
الشالح

مرمي س���عود ابراهيم س���عد حسني   ٭
اخلراز

مرمي ع���ادل محم���د عب���داهلل أحمد   ٭
احلساوي

مرمي عامر عبداهلل عامر حسن  ٭
مرمي عبداهلل عباس علي عبداهلل جمال   ٭

الكندري
مرمي عدن���ان درويش غل���وم محمد   ٭

حسن
مرمي عدنان عبداهلل حسن علي محمد   ٭

الكندري
ف���اروق عبداحملس���ن عبداهلل  مرمي   ٭

املتروك
م���رمي فيصل احمد س���ليمان صالح   ٭

السويح
مرمي مشاري عبدالوهاب عبدالرحمن   ٭

الفارس
مرمي موس���ى عبداهلل يوسف غلوم   ٭

حسن
مزنة سعد مطر مليحان الشمري  ٭

مشاري عيسى جاسم محمد املسباح  ٭
مشاعل بنت جزاع بن ظاهر الشمري  ٭
السلطان  معالي محمد سلطان دهام   ٭

املانع
م���الك س���عد ع���واد خضي���ر خلف   ٭

العنزي
منار ابراهيم حسن محمد حسن مراد   ٭

البلوشي
من���ال  عبدالعزي���ز ناص���ر عبداهلل   ٭

الهمالن
منال عثمان محمد عثمان القاطي  ٭

منال فهد عامر محمد املطيري  ٭
منيرة مبارك فارس احلشار  ٭

مها خالد خلوي شريد املطيري  ٭
مها عب���داهلل مبارك ش���نار البخيت   ٭

الرشيدي
طالل ليث عبداهلل سالم العتيقي  ٭

عائشة رياض خالد سليمان املطوع  ٭
عائشة س���لمان سالم جمعان سلمان   ٭

العازمي
عائشة عبدالعزيز عبداهلل علي العلي   ٭

العصفور
عائش���ة عيس���ى عثمان محمد احمد   ٭

االنصاري
عائش���ة منج���د ب���در خال���د البدر   ٭

القناعي
عبدالرحمن سعد محمد مطلق حسني   ٭

السند
عبدالرحمن عادل جاسم عبداهلل محمد   ٭

الدمخي
عبدالعزيز عبدالرحمن علي العربيد  ٭

عبدالغني كمال الدين  ٭
عبداهلل سعيد ضحوي عويض سودان   ٭

املطيري
عبداهلل عيسى عبداهلل عيسى يحيى   ٭

الفودري
عبداهلل فالح مبارك ناجي املطيري  ٭

عبداهلل مبارك زياد عبدالعالي خريص   ٭
العتيبي

عبدالوهاب جاسم محمد عبداهلل محمد   ٭
الكندري

عبدالوهاب محمد احمد الكندري  ٭
عبير علي عبداهلل درويش اسماعيل  ٭

عثم���ان ع���ادل عبدالعزيز س���عود   ٭
عبدالعزيز العكاري

عزيزة احمد محمد يوسف  ٭
عفاف حسان غالب حسان راجح  ٭

علي محمد شورية  ٭
ابراهيم  عم���ر عبدالعزيز س���ليمان   ٭

العساكر
عمر حمد عبيد عزيز مطيخ الشمري  ٭

عن���ود منصور مصل���ط نهار مطلق   ٭
العتيبي

عهود مسعود ش���بيب سعيد هادي   ٭
املويزري الرشيدي

فاطمة حمد سبتي علي عبداهلل حسني   ٭
جمال الكندري

فاطمة هادي جبران هادي القحطاني  ٭
فهد غ���امن عبدالرحمن قميصان علي   ٭

العجمي
في خالد فالح صلف سلمان املطيري  ٭

كامل فارس عايد ذهب الشمري  ٭
لطيف���ة س���عد محم���د عبدالعزي���ز   ٭

السريع
محمد انس عبداهلل  ٭

محم���د حم���ود محم���د فه���د حمود   ٭
الدباسي

محمد س���عود محمد يعقوب مجرن   ٭
البنوان

محمد صديق عبدالغفار محمد موسى   ٭
جالل

محمد عبداهلل عيسى حمد املطر  ٭
محمد فهيد حويد خلف الديحاني  ٭
محمد ملقاط عوض حجر العنزي  ٭

محمد موسى سامبو  ٭
محمد نعمة سمير سالم الشمري  ٭

م���روة خليفة موس���ى خليفة محمد   ٭
الرمح

مروة محمد غنيم فهيد احليص  ٭
مرمي ابراهيم عيس���ى ابراهيم احمد   ٭

املناعي
مرمي عدنان عبدالقادر محمد القادري  ٭
مرمي محمد جاس���م محمد علي احمد   ٭

االنصاري
مستورة براك سالم حطاب الهيفي  ٭
مشاري سعيد حميد زيد العنزي  ٭

مشاري صابر  ٭
مشاري صالح شريدة  ٭

مشعل علي صالح ناصر احلداد  ٭
من���ى مانع راش���د مانع الش���بيعان   ٭

املطيري
منيرة عبدالعزيز علي سعود صنيتان   ٭

العرادة
مها فالح رفاعي رجعان فهد العازمي  ٭

موسى سانا  ٭
م���ي فه���د ناص���ر ش���ريدة حم���ود   ٭

الشحومي
ميتاس فوك محمد  ٭

نادر فالح مشعان املطيري  ٭
ناصر محمد جاسم محمد الشمري  ٭

نورا مريخان وليد مريخان صنيدح   ٭
املطيري

نورة بدر ناصر منصور ناصر احلتيته   ٭
املطيري

نورة زيد سعدون فارس العازمي  ٭
ن���ورة عاي���ض طلق دري���ن عايض   ٭

العتيبي
العديدي  نورة علي س���لوم مرزوق   ٭

العتيبي
نوف جب���ران محمد بدر الس���عدون   ٭

البدر
هدير بندر س���يد رفاعي س���يد بندر   ٭

الرفاعي
همال بطي سعد مانع القحطاني  ٭

يوسف خالد طه اسماعيل االنصاري  ٭
يوسف سعود فهد رباح الرشيدي  ٭

يوسف معتق عبداهلل عوض معتق  ٭
 ٭

كلية البنات الجامعية
ابرار محمد ناصر عبداحملسن العبداهلل   ٭

العراك
اسماء ريكان عبدالرحمن حسني زبيل   ٭

اخلالدي
اسماء طالل سوعان غثوان العنزي  ٭

اش���واق عبداهلل س���الم مطلق فالح   ٭
العويهان العنزي

العنود حردان احلسني  ٭
العن���ود فيصل احم���د جعفر خليل   ٭

العوضي
انوار محمد ابراهيم محمد الربيعة  ٭

بدري���ة س���امي عبدال���رزاق صالح   ٭
عبدالوهاب الصالح

حصة محمد فضل حسني الفضل  ٭
حنان غازي سميليل ثامر املطيري  ٭

دانة رشيد عبدالكرمي اخلميس  ٭
دانة محمد عبداهلل عدوة العجمي  ٭

دانة محم���د عبدالرحمن محمد احمد   ٭
الكندري

دالل حمد عبداهلل عبدالعزيز الزبن  ٭
دالل محمد احمد علي محمد ش���هاب   ٭

الكندري
روان هش���ام عبدالعزيز مسلم علي   ٭

الزامل
رمي خالد ماضي اخلميس  ٭

زمزم عبدالعزيز احمد الصالح احمد   ٭
احلمادي

زهراء عبدالعظيم محمد رفيع حسني   ٭
معرفي

زهية اسماعيل حسن محمد علي احمد   ٭
االنصاري

زينب سيد علي سيد عابد سيد احمد   ٭
سيد عابد املوسوي

سارة حسني علي حسني العطية  ٭
سارة رضا ما شاء اهلل رضا حسني  ٭

سارة عبداهلل هاشمي مرواني  ٭
ش���هد مزهر عبداهلل الس���يد هاشم   ٭

الغربللي
ش���وق مش���عل تركي فالح مشعان   ٭

الظفيري
ش���يماء خال���د فه���د ع���داهلل محمد   ٭

املطوع
ش���يماء كاظم حمد ش���رهان جلوي   ٭

الشمري
عائش���ة س���عود س���ليمان غ���ازي   ٭

العنزي
عائش���ة ولي���د داود ابراهيم عثمان   ٭

اخلراز

املطيري
مها محمد حمد محمد املطيري  ٭

موضي غنام غافل زهيميل العتيبي  ٭
مي متروك بجاد خالد منر املطيري  ٭

نادية بنت سالم بن خميس اجلابري  ٭
ناص���ر س���الم على عب���داهلل محمد   ٭

العبداالله
ناصر عب���داهلل فالح وتي���د حدران   ٭

العنزي
ناصر قاس���م عيس���ى حس���ني علي   ٭

العوض
نعيم���ة س���عد عبدالعزي���ز س���عد   ٭

الصالح
نه���ى محمد  مس���اعد محم���د حمد   ٭

احلميدة
نورا غازي ماجد بداح عباس بوردن  ٭
نورة أحمد صقر فهد ناصر البسام  ٭

نورة عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز   ٭
احمد الهولي

نورة عبدالغني عب���داهلل عبدالغني   ٭
عبداهلل العبدالغني

نورة عبداهلل عبدالكرمي عبداهلل عيد   ٭
املنيس

نورة عوض راشد مبارك الدويلة  ٭
نورة ناصر عبداهلل الصالح منصور   ٭

العمران
نوف جاب���ر عب���داهلل نزال س���الم   ٭

الكريباني
نوف س���مير ناصر منصور قاس���م   ٭

الصراف
نوف صقر سعد صقر سالم زريج  ٭

نوف صالح عبداهلل مرشد عبدالعزيز   ٭
املرشد

نوف ع���كام مني���ر ع���كام جهيمان   ٭
املطيري

نوف عل���ي ابراهيم خلي���ل ابراهيم   ٭
العمران

نوف مهدي عبداهلل سالم املخلف  ٭
 ٭ هديل جاسم محمد عبدالرحمن محمد 

جعفر
هشام إبراهيم حس���ني احمد عيسى   ٭

أحمد العود
هند حمد عسكر مطلق الفضلي  ٭

هن���د عب���داهلل محم���د عبدالرحمن   ٭
العجمي

هي���ا حم���ود محم���د حم���ود عي���د   ٭
الهاجري

هي���ا طل���ب عبط���ان رج���اء املوعد   ٭
الشمري

هي���ا فه���د عبدالرحم���ن عب���داهلل   ٭
السالحي

وضحا ه���ادي عبداهلل هادي عميش   ٭
العجمي

وضحة سعود علي عمر العامر  ٭
وضحة عبداهلل مش���اري عبدالعزيز   ٭

احلميدي
وضحة محمد راشد  أحمد السنان  ٭

ب���ن خليفة  وف���اء بن���ت خمي���س   ٭
الشماخي

الهبيدة  ولي���د خال���د عل���ي ناف���ل   ٭
العازمي

ياس���مني خالد حس���ني عباس حجي   ٭
حسني الناصر

يوسف عبدالرحمن يوسف الفضالة  ٭

الشريعة والدراسات اإلسالمية
ابتسام سعود ملفي حالم العتيبي  ٭

ابرار مطلق زايد ابداح احلربش  ٭
ابراهي���م حم���د دهل���وس من���اور   ٭

الكريباني
أحمد عبدالعزيز محمد احملمد  ٭

أحمد فالح عبداهلل الشماري الكليب  ٭
أحمد مشعان سبيت رجا مشعان  ٭

أس���ماء جمال علي عب���داهلل ديني ال   ٭
بن علي

اسماء سامي فرج ذياب اخلشتي  ٭
أشواق جزاع ظاهر الشمري  ٭

أشواق راجح هادي راجح الهاجري  ٭
أشواق س���الم عبداهلل س���الم سعد   ٭

الرشيدي
آالء علي جاسم محمد حسني اخلنفر  ٭
آمنة سمير صالح مصلح الشالحي  ٭

آمنة طالل محمد  غامن محمد جمران  ٭
أمينة علي خلف علي خلف  ٭

إميان أحمدسعيد الشيخ  ٭
إميان سعود صالح بالل الصالح  ٭

بدر أحم���د عبدالرحيم محمد ابراهيم   ٭
اخللف

بدر حامد محمد محمد الياقوت  ٭
بدرية أحمد محمد جاسم محمد  ٭
بشائر محمد علي رسام احلربي  ٭

بش���اير مش���عل ذكر اهلل جاسم ذكر   ٭
اهلل

جاسم طالل جاسم عبدالعزيز محمد   ٭
بورحمة

جراح عب���داهلل حمد يحي���ى محمد   ٭
اليحيى

جمعان مبرك سعود مبرك العازمي   ٭
جوهرة عوض غازي عوض املطيري  ٭

حبيبة سليمان ناصر مرزوق عبداهلل   ٭
الشطي

حس���ني علي حرب���ي علي س���عدي   ٭
السعدي

حصة غ���ازي صالح س���بتي صالح   ٭
سبتي

أنغيم���ش عبداهلل  حم���اد ش���مالن   ٭
الضفيري

حمد محمد جابر حمد جهيم املري  ٭
حن���ان جمال حس���ني عل���ي اطريف   ٭

الصانع
دالل خال���د مصلط فه���ران عبداهلل   ٭

العدواني
راشد احمد سعود زبن اللميع  ٭

راشد محمد راشد محمد الشعالن  ٭
رمي شباب مناور نوار عجل العتيبي  ٭

رمي مجعد دغيم مجعد جرمان الهبلة   ٭
الرشيدي

رمي محم���د مهدي مس���فر مس���عود   ٭
العجمي

زهية ش���يبان ش���يبان حسني علي   ٭
الهاجري

سارة خالد عبداهلل سليمان عبدالعزيز   ٭
اخلليفي

سارة صالح يوسف غنام الرشيدي  ٭
الغش���ام  ف���الح حمود  س���ارة عيد   ٭

العازمي
سارة يوس���ف مبارك يوسف مبارك   ٭

املضاحكة
س���الم خالد احمد محم���د عبدالكرمي   ٭

الشرهان
سالم محسن عبداهلل محسن صاهود   ٭

الشمري
س���بيكة ابراهي���م مش���اري ابراهيم   ٭

احلمدان
س���عد عبداهلل س���الم مطل���ق فالح   ٭

العويهان العنزي
س���عود محمد عبدالعزي���ز مرداس   ٭

العجمي
سلسبيل محمد عامر حمصي  ٭

س���لطان عني���زان ناص���ر مب���ارك   ٭
العجمي

سلطان فالح عيد حبيب العازمي  ٭
سلمان داود علي يوسف علي مراد  ٭

س���ليمان خال���د حمد يوس���ف حمد   ٭
بودي

شجاع غازي شجاع صفيان العتيبي  ٭
شيخة سعيد محمد الرشيدي  ٭

شيماء محمد زيد الشحي  ٭
صال���ح س���لطان ابراهي���م محم���د   ٭

السليمان
ضاري عثمان جدعان مزبان فالح عون   ٭

الزهاميل
ط���الل فال���ح عجي���ل ف���الح الهلفي   ٭

قرينيس
طيبة عبدالسالم عبداهلل جاسم محمد   ٭

التويتان
عائش���ة احمد محمد عيس���ى حسن   ٭

العيسى
عائشة جاس���م محمد س���عد محمد   ٭

اخلضر
عائش���ة حربي خلف مب���ارك ثواب   ٭

العازمي
عائشة رحيم عطية محيبس رميض   ٭

العتيبي
عائشة محمد جاسم محمد املطر  ٭

عائشة محمد سعيد سعدة  ٭
عائشة ناجي جمعة عبداهلل خميس  ٭

عباس حميد عب���اس عبداهلل محمد   ٭
جرخي

عبداهلل بن طرقي بن دبالن الشمري  ٭
عبير مصلح سفر راشد املطيري  ٭
عبير مهدي راشد هادي العجمي  ٭

عدن���ان يعق���وب س���لمان يعقوب   ٭
يوسف

عذاري جاسي ناصر بالود املطيري  ٭
عذاري سعد سليمان العازمي  ٭

ع���ذاري عيس���ى غلوم عب���اس علي   ٭
بولند

عذاري فواز فهد نفل طراد الشمري  ٭
ع���ذاري بن���ت متع���ب ب���ن رحيل   ٭

الظفيري
عذاري حمد عايض مبارك ش���بيرم   ٭

العازمي
عذبة خليفة خليفة مساعد الصالل  ٭

عطاهلل عبداهلل عطاهلل املطيري  ٭
عفاف خلف عشان خلف العنزي  ٭

علي حمدان خضير غلوم حسني عبداهلل   ٭
التركماني

علي���اء عبدالهادي عبداهلل مش���عل   ٭
العبداهلل

علياء غامن سالم  ٭
عمار عبداهلل محمد خليفة فتح اهلل  ٭
عمشة بنت محمد بن بجاد املطيري  ٭

عنود بنت طرقي بن علي العنزي  ٭
عنود فردان منشان حسن النمشان  ٭

عه���ود احم���د فال���ح محم���د زهران   ٭
العازمي

عه���ود حس���ن دغيمان فدغم دس���م   ٭
املطيري

عهود مليحان رمضا خلف احلربي  ٭
عواط���ف بن���ت ف���الح ب���ن س���اير   ٭

الظفيري
عيدة حامد حويان صيفي املطيري  ٭

غ���ادة محم���د ع���وض س���ند بداح   ٭
املطيري

غدي���ر عب���داهلل ف���الح عبي���د فالح   ٭
الراجحي

غدير غنيم محمد دعيج الركيبي  ٭
غنيمة راش���د براك س���لمان هويدي   ٭

العدواني
غيداء احم���د عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭

عبدالرحمن
فاطمة انور احمد راشد الفزيع  ٭

فاطمة برجس بدر عزران املطيري  ٭
فاطمة بنت فهاد بن فهد املطيري  ٭

فاطمة جبيران شريد ملفي الديحاني  ٭
فاطم���ة حس���ن بطي محس���ن بطي   ٭

العتيبي
فاطم���ة حمود ف���راج حمود س���ند   ٭

العازمي
فاطمة خالد ذياب جغيثم الديحاني  ٭

فاطمة خير اهلل محمد حديد س���عد   ٭
عرادة

فاطم���ة عبداحلمي���د خليف���ة محمد   ٭
الشايجي

فاطمة غنام عايد عجاج العنقودي  ٭
فاطم���ة فال���ح ش���افي محم���د علي   ٭

العجمي
فاطمة محمد محس���ن س���عد وديان   ٭

العتيبي
فاطمة محمود مختار حس���ن حاجية   ٭

علي
فاطمة مخلد بكرجايز الديحاني  ٭

فاطمة مرزوق عباس ربيع النومس  ٭
فاطمة مطلق عوض مرزوق املطيري  ٭

فاطمة يعقوب يوس���ف احمد محمد   ٭
الرشيد

فجر سعد عيد مخلف الرويعي  ٭
فجر سعد محمد الركيبي  ٭

فجر س���عد محم���د فيح���ان البادي   ٭
العتيبي

فجر غ���ازي محمد جاس���م س���عيد   ٭
العصيمي العتيبي

فجر كاظم عبدالرسول بدر بوعباس  ٭
فجر معاذ عبدالواحد امان عبداهلل  ٭

فج���ر ناصر صباح ضاح���ي حمدان   ٭
الفضلي

فوزية سعد سعود شامان سعد الطوالة   ٭
الشمري

فوزية عادل شاه  ٭
فيح���اء عبداهلل مجبل محمد عويض   ٭

العصيمي
كلث���وم محم���د عب���داهلل حس���ني   ٭

عبدالكرمي
لطيفة بنت عاشق بن فهد الشمري  ٭

لطيف���ة خالد عواد مرزوق حس���يان   ٭
العازمي

لولوة حسني محمد زيد احلويتان  ٭
لولوة عبدالعزيز خالد الرمح  ٭

لول���وة عبداهلل محم���د كاظم راضي   ٭
اجلاراهلل

ليال���ي احم���د زاي���د ع���ودة حمود   ٭
الضفيري

ليلى احمد علي احمد عبدالسالم  ٭
محمد بن جابر بن محمد الظفيري  ٭

محمد جمعان فهد مرزوق فهد الهران  ٭
محمد عبدالعزيز مجيد حس���ني عبد   ٭

علي حياه
محمد عبداهلل جمعة جوهر شهاب  ٭

محمد فه���د عبدالنبي غلوم حس���ن   ٭
ابراهيم

محمد عبدالقادر  ٭
مرمي ابراهيم عبداحلسني محمد عبد   ٭

علي
مرمي احمد عبداملجيد خاطر يعقوب   ٭

عبداهلل املاجد
م���رمي بن���ت صعف���ق بن س���ليمان   ٭

الظفيري
م���رمي ثاري عب���داهلل محم���د ثاري   ٭

الرشيدي
مرمي حضي���رم علي حضي���رم نائم   ٭

الهاجري
مرمي خالد خزام احمد احلمدان  ٭
مرمي زيد سعود فهد املطيري  ٭

مرمي سعد فالح سلطان السهلي  ٭
مرمي س���عيدان مهدي مطلق شميالن   ٭

العازمي
مرمي س���محان علي عبيد السمحان   ٭

الهاجري
مرمي شفاقه مطخان عماش العنزي  ٭
مرمي عمران عيسى السالم الراشد  ٭

م���رمي عويد جحيش مثع���ي عتوان   ٭
العازمي

م���رمي عياد عي���د ميزر عي���د ملوح   ٭
العازمي

مرمي محمد راجي شامان السعيدي  ٭
م���رمي محم���د عب���داهلل عبدالكرمي   ٭

عبدالهادي السعيد
مرمي مليح مهل هادي الرشيدي  ٭

مرمي هاشم علي هامش علي حسني  ٭
مزنة حمدان عبداهلل الفي احلريص   ٭

املطيري
مس���تورة مفلح ه���زاع مفلح دبيس   ٭

الرشيدي
مش���اعل ب���در محمد س���يد الرحمن   ٭

محمود

احلمادي
بدري���ة عدنان جاس���م احم���د محمد   ٭

العميري
بدري���ة مب���ارك منص���ور علي���ان   ٭

الظفيري
بدور محم���د زامل كريدي دخيل اهلل   ٭

العازمي
براءة عامر محمد الشوك  ٭

برهان يحيى  ٭
بش���اير ب���در خالد خليف���ة عبداهلل   ٭

البحوة
بش���اير س���عد مظه���ور س���ليمان   ٭

العازمي
بشاير عطااهلل ناصر عبداهلل الناصر   ٭

الرجا املطيري
بشاير فهد الفي كميخ جزا املطيري  ٭

بش���اير مس���لم موس���ى مضح���ي   ٭
الرشيدي

بش���اير مفرح محمد جدي���ع داهوم   ٭
الهاجري

تهان���ي بن���ت س���ليمان ب���ن فراج   ٭
العازمي

جنان فوزي يوسف عبدالعزيز محم   ٭
اليماني

جوزا رجا عبداله���ادي مطلق احلمد   ٭
الهاجري

حسنة مفرج فراج هزاع الهاجري  ٭
حسني عباس ابراهيم جوهر سالم  ٭

حصة خالد عبدالرحمن احمد سليمان   ٭
احمد الفيلكاوي

حصة سندان عوض راشد املطيري  ٭
حص���ة عبدالباقي عب���داهلل صالح   ٭

العبداهلل السيفي
حصة ملفي زايد حباب الديحاني  ٭

حال حسني علي مجبل محمد ادويهيس   ٭
العازمي

حمد بن ملبس بن محمد العنزي  ٭
حنان خالد منيف بن جدعان منيف  ٭

حن���ان خلف جاب���ر مخل���ف عودة   ٭
العازمي

حيدر حسن عبدامللك حيدر عبداهلل   ٭
بهمن

خالد بن مطلق بن صياح احلسيني  ٭
خالد فهد حامد دلغان الضفيري  ٭

خديجة كاظم حس���ن محمد جاس���م   ٭
الشويكر

خزنة ف���الح محم���د مب���ارك دغيم   ٭
العازمي

خلف بن مذود بن عبداهلل الشمري  ٭
خلود جمال عبداهلل شاوي عبداهلل  ٭

خلود جم���ال مطني غضب���ان مهنا   ٭
الفضلي

خلود حسني خلف عواد العنزي  ٭
خلود حمود س���عود مب���رج خدعان   ٭

العازمي
خلود س���عود عاي���د عي���د الدرزي   ٭

العازمي
خلود ف���وزي ب���در عبداللطيف فهد   ٭

الفوزان
خلود منيع فهد عدهان الرشيدي  ٭

خل���ود ناص���ر خال���د غ���امن عوض   ٭
العازمي

خلود يوس���ف خليل سلطان صياح   ٭
الصالل

دانة علي حمود سعد مهنا الغربة  ٭
دانة فرج حمود اللميع العازمي  ٭

دانة محمد عب���داهلل محمد عبدامللك   ٭
ملك

دانة مطلق نوار علي العتيبي  ٭
دالل احمد عبداهلل احمد سعد الناقة  ٭
دالل رشيد احمد محمد احمد الرشيد  ٭
دالل سلمان عبداهلل فالح حزام امليع  ٭

دالل عبدال���رزاق عبدالوهاب س���عد   ٭
عبدالعزيز الصالح

دالل مبارك عامر عيد ادهيم العازمي  ٭
دالل مفل���ح مب���ارك عي���د مرش���د   ٭

الوسمي
دالل يوسف صالح عبداهلل عبدالكرمي   ٭

البطي
دلي���ل فهد عويض خش���مان ثويني   ٭

املطيري
رائد بن عواد بن حسني الظفيري  ٭

راش���د محم���د قنيف���ذ فهي���د عبيد   ٭
الهاجري

رشا بنت هليل بنخليوي الشمري  ٭
روضة صويان محمد صويان طامي   ٭

الهاجري
رمي احم���د طن���ا ط���واري صحفان   ٭

العنزي
رمي راش���د ع���وض راش���د جري���ان   ٭

املهيميل
رمي سعود مبارك سعيد الرشيدي  ٭

رمي عل���ي محم���د ج���ازع عب���داهلل   ٭
العجمي

رمي فالح حمد س���عد عايض س���عد   ٭
الهاجري

رمي فالح عجيب حصني فالح املفرج  ٭
رمي محم���د ح���زام رفي���د مش���اري   ٭

العنزي
رمي محمد عبدالهادي علي البصيري   ٭

العجمي
رمي مرزوق فهاد جدعان العازمي  ٭

رمي مفرج هزاغ غنيم العدواني  ٭
ريهام عبدالعزيز مجيد احمد قاس���م   ٭

الغريب
زهراء حسن محمود محمد دشتي  ٭

زينب عادل حسني علي محمد شمس  ٭
سارة احمد سعد سعيد امليع  ٭

سارة اهتيمي عبداهلل حميدي ريركان   ٭
الهاجري

س���ارة ج���ازع نق���ا ج���زاغ ثان���ي   ٭
الضفيري

س���ارة حم���د صال���ح حس���ني عقل   ٭
العنزي

سارة حمود ناصر العبداهلل اجلبري  ٭
س���ارة عباد من���اور ناص���ر عروان   ٭

الرشيدي
س���ارة عواد ظاهر صياح مش���عان   ٭

السعيدي
س���ارة ماج���د عبيد ماج���د خصيب   ٭

الدوسري
سارة مسفر عبيد فهد سفير  ٭

سامية مبارك ناصر عرمي مبارك  ٭
س���راب مطلق س���عد ن���وار صالح   ٭

العتيبي
س���عاد س���عود علي عج���الن خلف   ٭

العنزي
سلمى حمد حمود سعود العبهول  ٭

سلوى مس���لم محمد س���الم سعود   ٭
العازمي

سماح عبداهلل سعود سعد احمليلبي   ٭
العازمي

سهام مشعل مضحي جهيم الصليلي  ٭
ش���هد باتل ع���وض حم���دان الهلفي   ٭

الرشيدي
شهد ناهض صالح سيف الفهد  ٭

شوق احمد عبدالرحمن احمد جمعة   ٭
الشرقاوي

شيخة ابراهيم صالح صالح عبدالرحمن   ٭
عبداهلل التويجري

ش���يماء خليل حبي���ب محمد محميد   ٭
بوشهري

شيماء عبدالرضا محمود صالح محمد   ٭
فرس

شيماء فيصل عبدالرحمن صالح مصلح   ٭
الشالحي

ش���يماء نواف س���عد س���الم سعود   ٭
الشمري

ضحى خميس خويطر فدعوس رميح   ٭
العنزي

ضياء جنيف منصور منصور جنيف   ٭
سفر

طيب���ة س���يف م���رزوق ش���يخان   ٭

غالية حس���ني جاس���م علي الشمالن   ٭
الرومي

غدير ج���الل محمد غلوم اس���ماعيل   ٭
اخلاجة

غن���اة س���عد يونس عب���داهلل احمد   ٭
الكندري

فاطمة طاهر حمد محمد اجلدي  ٭
فاطم���ة قاس���م قمب���ر محم���د قمبر   ٭

عابدين
فاطم���ة يوس���ف يعقوب يوس���ف   ٭

ابوارجيب
لول���وة عبدال���رزاق س���عد محم���د   ٭

الشخري
مرمي حميد مطرود زادة  ٭

مرمي ص���الح عم���ر مب���ارك خليفة   ٭
خليفوه

مرمي عبداهلل عبدالرحيم محمد عباس   ٭
الكندري

منيرة خالد يوسف صالح عبدالعزيز   ٭
الدعيج

مها حزمي مطلق جمعان املطيري  ٭
نور اياد محمد احمد الرويح  ٭

ن���ورة بن���در عب���داهلل العبدالعزيز   ٭
العمر

نوف عودة عبداهلل العودة  ٭
هند خالد عبداهلل الشعيب  ٭

التربية
ابتس���ام رسام عماش عبدالعالي زيد   ٭

املطيري
ابتس���ام مبارك ملفي س���عود زويد   ٭

العازمي
ابرار راش���د س���الم ف���الح فدغوش   ٭

الهاجري
اثير خالد سالم سعد النشوان  ٭

احالم عبدمرزوق تركي العازمي  ٭
اح���الم ناص���ر ج���واد تق���ي محمد   ٭

ششتري
احمد جاسم محمد علي احلداد  ٭

احم���د حس���ن احمد يوس���ف احمد   ٭
الكندري

اريج سالم رشيد سالم رشيد  ٭
اريج عبدالرحمن محمد احمد عبداهلل   ٭

كندري
اري���ج بندر تركي عب���داهلل رخيص   ٭

الظاهري السعدون
اري���ج خال���د ذاير ش���ويط املرزوق   ٭

املطيري
استقالل سعيد محمد مطلق رشاش   ٭

املطيري
اس���راء عبدالرحمن احم���د منصور   ٭

احلجي
اس���راء صادق حس���ني عباس علي   ٭

بولند
اسماء بس���ام محمد احمد عبدالعزيز   ٭

اخلليفي
اسماء بنت محمد بن حميم العنزي  ٭

اسماء حسني عفر غثيث اخللف  ٭
اسماء دغيم عواد دهام الضفيري  ٭
اسماء راشد مساعد محمد املدعج  ٭

اسماء عبدالرحمن جعفر حسني محمد   ٭
ابل الكندري

اسماء محمد منصور سعد صالح بذال   ٭
الرشيدي

اسماء مرشد سعد املرشد  ٭
اسماء زيد زياد صنيدح السربل  ٭

افراح بادي عمر بادي الشمري  ٭
افراح عوض هديبان عواد الرشيدي  ٭

افراح محمد عيد مبارك العليوي  ٭
افراح مسفر سالم املنشرح احليان  ٭
افكار حميد حمدان راجح املطيري  ٭

افنان وليد ابراهيم عبداهلل املعتوق  ٭
آالء حم���د عب���داهلل يوس���ف احمد   ٭

الكندري
آالء عبداللطي���ف جاس���م حس���ني   ٭

الوهيب
آالء عل���ي محم���د مه���دي فرح���ان   ٭

الهاجري
اجلازي محسن حمود محسن فليفل   ٭

العجمي
الط���اف ب���در س���عود جاب���ر حمد   ٭

الهاجري
الط���اف س���عد مخل���د س���عود زيد   ٭

املطيري
الطاف مطر صنيهيت متعب ش���رار   ٭

املطيري
العنود جحيش شامان النصافي  ٭
الهام بدر ناصر عبداهلل الشطي  ٭

الهنوف عوض راشد نهار املطيري  ٭
الهنوف هزاع س���عد طام���ي منيف   ٭

الهاجري
اماني س���عد س���يف حم���د احمليني   ٭

العنزي
اماني عايض زايد مرزوق العازمي  ٭

امثال صاهود شقير طريف صاهود   ٭
املطيري

امل بدر ناصر عويد صالح الرشيدي  ٭
ام���ل بن���ت س���ليمان ب���ن حميدان   ٭

العقيدي
ام���ل حم���ود عش���وي س���عد محمد   ٭

السعيدي
امل س���عد خشمان س���عد البواردي   ٭

العازمي
امل سعود مدعج ضافي الديحاني  ٭

ام���ل محم���د نف���ل س���عدون نيف   ٭
العدواني

امل وليد عبداحلسن حجي علي احمد   ٭
املهدي

امل شطيط عايد العنزي  ٭
امالك عبدالهادي س���عد هادي هبلة   ٭

الرشيدي
امنة بدر عبدالرحمن جاسر موسى  ٭

امن���ة طريخم غنيم هاي���س عرمان   ٭
الظفيري

اميرة زامل نهار خابور العنزي  ٭
اميرة بنت حامد بن صغير الشمري  ٭

امين���ة بن���ت ش���هيب بن عش���وي   ٭
الظفيري

امينة دعيج خليفة جاسم املريشد  ٭
انتص���ار محم���د فه���د مان���ع عامر   ٭

العجمي
انفال فيصل عبداحملسن عبداللطيف   ٭

سعود الهاشم
انفال حبيب عبداهلل محمد حبيب  ٭

انوار بنت جريد بن مثال الظفيري  ٭
انوار جاسم خضير يوسف العلي  ٭

انوار رفيع حمد ابراهيم ضويان اهذلي   ٭
العتيبي

ان���وار س���عد منصور مبارك س���عد   ٭
العجمي

انوار مصب حس���ني قطوان احلصم   ٭
الرشيدي

انوار ناص���ر محارب ع���ودة محمد   ٭
الضفيري

انوار وليد كاظم سالم عثمان  ٭
اوضاح س���عود مطلق عيد مش���وح   ٭

الرشيدي
اميان احم���د عبدالرحمن محمد احمد   ٭

الكندري
امي���ان جمال عب���داهلل خال���د احمد   ٭

العتيبي
اميان س���عيد محمد ف���راج الكفيدي   ٭

العازمي
اميان عق���اب عبداهلل صي���اح جابر   ٭

املطيري
اميان ع���واد عامر مجبل الش���ويعر   ٭

اجلبعري
اميان كاسب محمد عباس غلوم  ٭

اميان منيف مطلق معلث الديحاني  ٭
بتول باقر محمد عباس غلوم  ٭

ب���در ف���ؤاد بدر س���الم احم���د علي   ٭
الشطي

بدرية عبداهلل حجي ابراهيم عبداهلل   ٭

مش���اعل بن���ت ه���الل ب���ن من���اور   ٭
السعيدي

مش���اعل عياد عيد مي���زر عيد ملوح   ٭
العازمي

مشاعل عيد عويضة عبداهلل عويضة   ٭
جوعيد العجمي

مش���اعل ماه���ر محمد صال���ح احمد   ٭
النهام

مش���اعل منص���ور رب���اح س���عيد   ٭
العتيبي

معال���ي عي���د ح���زام ع���واد صالح   ٭
الرشيدي

معال���ي فالح س���حمي س���ند جري   ٭
العجمي

مالك عب���داهلل فالح عب���داهلل فالح   ٭
الهاجري

مليحة مخلد فالح امبيريك الرشيدي  ٭
منار س���الم ناصر يون���س وخاظر   ٭

الشالحي املطيري
منار سعد ناصر سعد ثاني  ٭

منال بنت مليح بن صلبي العنزي  ٭
منال جمال خليف شداد خليف نيصان   ٭

الرشيدي
منال صالح محمد عبداهلل العبداحملسن   ٭

الطريجي
منال عبدالك���رمي محمد هادي محمد   ٭

النمران
من���ال ف���الح حمد راش���د الس���بيت   ٭

العازمي
منال فهد عبيد محمد مطلق املطيري  ٭

منال محمد مسعود جمعان مسعود   ٭
الزوين

منال مطلق نوار علي العتيبي  ٭
منى احمد ابراهيم س���يد علي احمد   ٭

الشماع
منى بنت عبداهلل بن محمد الظفيري  ٭
من���ى مناح���ي م���رزوق صنه���ات   ٭

العتيبي
من���ى نايف كرمييس ش���ديد فديغم   ٭

املطيري
مني���رة بن���ت ن���وران ب���ن مدع���ج   ٭

الرشيدي
منيرة سعد حمد هادي الزوير  ٭

منيرة ص���الح ناصر عبداهلل عثمان   ٭
الشقيحي

منيرة فهد سعود العجمي  ٭
منيرة محمد حمود عبداهلل فالح محمد   ٭

الهاجري
مها بنت محمد بن مطر الشمري  ٭

مها رجعان سلمان دقالن العازمي  ٭
مها شتيوي نزال صالح العنزي  ٭

مها عبداهلل مطلق املسيلم  ٭
مها منصور مانع ناصر العجمي  ٭

مهدي محمد عباس عباس غلوم حسني   ٭
اشكناني

مهدي محمود علي عبداهلل دشتي  ٭
مواه���ب ناصر ثامر ثريان يوس���ف   ٭

املطيري
موضي عبداهلل صالح عبداهلل الصالح   ٭

الشايجي
موض���ي مطل���ق مش���عان حبيت���ر   ٭

الهاجري
موض���ي نصر عب���داهلل محمد احمد   ٭

املسباح
موضي ناصر حمد ناصر بليهيس  ٭

م���ي عم���ر نايف حس���ن الدس���يم   ٭
العتيبي

مي مريش���د عب���داهلل ضي���ف اهلل   ٭
الرشيدي

مي ناهض سمير عواد املطيري  ٭
ناصر حميد تقي قمبر اكبر  ٭

جن���اة ش���ديد عيد معيض ش���يبان   ٭
العازمي

ندى سعد محمد عبدالرحمن الرشيد  ٭
نهى ناصر محمد اشعيل العازمي  ٭

ن���وال جب���ر مب���ارك راش���د جب���ر   ٭
النصافي

ن���وال حم���دي خلف مطل���ق حمود   ٭
العتيبي

ن���ورة ابراهم ب���در ابراهيم عبداهلل   ٭
اخلبيزي

نورة بدر احمد محمد حمد الوشمي  ٭
نورة براك محمد براك هادي  ٭

ن���ورة ثني���ان بج���اد حم���د بج���اد   ٭
الهاجري

ن���ورة حس���ني ب���داح ش���افي فراج   ٭
املطيري

ن���ورة حم���د صال���ح حس���ني عقل   ٭
العنزي

نورة عوض عبدالرحمن سالم احلريص   ٭
املطيري

نورة فهد محمد غنيم سيف العجمي  ٭
نورة محم���د مدغم مطل���ق الداهوم   ٭

العازمي
ن���ورة ناص���ر فالح عب���داهلل ناصر   ٭

الدوسري
نورة ناصر فهد شارع سعد العجمي  ٭

نورة هزاع عوض الضبيعي  ٭
نورة يوسف خلف مساعد احلماد  ٭
نوف باني سعد دخنان الرشيدي  ٭

نوف جمال احلميد  ٭
ن���وف س���الم ناصر محم���د حيص   ٭

العازمي
نوف متروك محيمل كميخ الش���هري   ٭

الرشيدي
نوير هويج سعود حسني عبدالهادي   ٭

ابوجمة العجمي
هاجر احمد عباس حسن اسماعيل  ٭

هاج���ر ناصر جاس���م صالح راش���د   ٭
املسبحي

هدى جدعان جراد عواد الشمري  ٭
هدى سعد فهد شارع سعد العجمي  ٭

هدى منيف ناهس املطيري  ٭
هدي���ل حمد حمود مهن���ا خلف غامن   ٭

الهاجري
هند بنت فريح بن فرحان الشمري  ٭

هند جازع نقا جزاع ثاني الضفيري  ٭
هند حام���د مجبل عب���داهلل مرضي   ٭

العازمي
هنوف ماضي فهد رماح العتيبي  ٭

هيا عبداهلل محمد برجس محمد بن   ٭
عيد

هيا مانع محمد ثومير علي  ٭
هيا هذال سعد الفي حمدان احلريص   ٭

املطيري
هيفاء حضرم حسن حصيبان مضيان   ٭

العتيبي
هيلة عماشخريص عوض املطيري  ٭

وضح���ا مب���ارك محس���ن مب���ارك   ٭
العتيبي

وضحة خالد عوض غنيم اجلويسري   ٭
العازمي

وضح���ة فاضل محم���د عبدالرحمن   ٭
املجبل

وضح���ة فهد محمد برجس محمد بن   ٭
عيد 

وضحة محمد عبداهلل ناصر العالج  ٭
وضحة محمد منصور علوان فرداس   ٭

العجمي
وفاء يوسف حمد جابر السهيل  ٭

والء محم���ود عبداألمي���ر عب���داهلل   ٭
بنيان

ياس���مني احمد س���عود خال���د عمار   ٭
العميرة

ياسمني اسماعيل خليل عباس محمد   ٭
بوجابر

ياس���مني سالم س���عد فرحان االدغم   ٭
العازمي

ياسمني عبدالواحد عبداخلضر عبداهلل   ٭
علي محمد اخلباز

يسرى غازي فهد الصالل  ٭
يعقوب فيصل احمد حسني احلسن  ٭

يوسف يعقوب محمد رحيل العنزي  ٭
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