
السبت 12 مارس 2011   15أسماء

الغريب: ديوان الخدمة يرشح 1704 مواطنين ومواطنات للعمل في الجهات الحكومية

أعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية في ديوان اخلدمة املدنية 
فيصل الغريب أس��ماء 1704 مواطنني ومواطنات كدفعة جديدة من 
املرش��حني للعمل في اجلهات احلكومي��ة من املتقدمني لدى الديوان 
والراغب��ني في العمل ب��وزارات وهيئ��ات ومؤسس��ات الدولة من 
املس��جلني بقوائم التوظي��ف لدى الديوان خالل فت��رات التوظيف 

السابقة.
وأوض��ح الغري��ب ان الديوان مس��تمر في تلق��ي االحتياجات 
الوظيفية من قبل اجلهات احلكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من 
املرشحني ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون املستمر بني ديوان 

اخلدم��ة املدنية وجميع اجلهات احلكومية، الس��يما تزويد الديوان 
باالحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل 
كل جهة حكومية، موضحا ان دفعة اليوم من املرش��حني جاءت من 

مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة.
وطال��ب الغريب املرش��حني ف��ي الدفعة احلالي��ة مبراجعة جهة 
العمل التي رش��حوا لها مباش��رة )دون الض��رورة ملراجعة ديوان 
اخلدم��ة املدنية وذلك اعتب��ارا من االثنني 14 اجل��اري( مصطحبني 
معهم املس��تندات التالية: 1 � أص��ل + صورة عن البطاقة املدنية. 2 
� أصل + صورة من الش��هادة الدراس��ية. 3 � أصل + صورة عن 

شهادة امليالد. 4 � صورة عن اجلنسية. 5 � عدد 4 صور شخصية 
.)6×4(

م��ن جهته أش��اد مدير ادارة خدم��ة املواطن والعالق��ات العامة 
جاس��م الرويس في إطار حرص ديوان اخلدم��ة املدنية على رعاية 
ذوي احل��االت اخلاصة )ذوي االحتياج��ات اخلاصة، أبناء وزوجات 
األس��رى واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء( املرشحني للعمل لدى 
اجلهات احلكومية ولديهم استفس��ارات بشأن الترشح أو استكمال 
إجراءات تعيينهم، فإنه يس��ر إدارة االختيار استقبالهم أو الرد على 

استفساراتهم.

وزارة المالية

 ٭ش����يخة عبداللطيف عبداهلل 
الربيعة

 ٭عل����ي عبدالصاح����ب جاس����م 
شمساه

 ٭ليلى سعد عيد العجمي
 ٭ابراهيم علي عبداهلل محمد

 ٭اسامه توفيق عبدالكرمي العودة
 ٭يوس���ف عبداحلميد عبداهلل 

الرباح
 ٭من����اور يوس����ف عبداللطيف 

اخلترش
 ٭آمنة رضا حسني دشتي

 ٭فاطم����ة عبداللطي����ف عباس 
القطان

 ٭احمد زياد يوسف اجلوعان

وزارة الدفاع

ابراهي����م  منص����ور   ٭محم����د 
الشيحة

 ٭مبارك سعد مبارك املطوطح
 ٭محمد مرزوق فهد العازمي

 ٭ محمد مطلق صحن العازمي
عاي����ض  صنيت����ان   ٭فاي����ز 

الرشيدي
عش���وي  حام���د  عبدالعزي���ز   ٭

العالطي
 ٭كوثر يوسف ابراهيم املطوع

 ٭سلطان فهد مالك الصباح
 ٭خالد مهدي صالح جدي

 ٭قيس مصطفى مهيوب سباتي
عل����ي  عبداحلمي����د   ٭فاطم����ة 

القامس
 ٭بشاير محمد حسني سالم

 ٭مشعل احمد يوسف الصباح
 ٭احم����د عدن����ان عبدالعزي����ز 

العتيقي
 ٭عب����داهلل عبدالرحمن س����عد 

املنيفي
 ٭س����لمى مليح عل����ي الصواغ 

العازمي
 ٭مالك احمد حمود الزهمول

ب����راز   ٭العن����ود عبدالعزي����ز 
مسعود

 ٭جمانة طاهر فالح الداود
 ٭لبيبة مصلح سعد العازمي
 ٭مشعل حمد عبداهلل الغامن
 ٭محمد احمد محمد النفيسي

 ٭احمد علي حسن الريس
 ٭مالك فاضل حمود الصباح
 ٭امين محمد عبداهلل النصار

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

 ٭مشعل عبيد مرضي العنزي
عب����داهلل  ناش����ي   ٭عب����داهلل 

العدواني
 ٭عبداهلل بجاد سلطان العجمي

 ٭عادل شعيب مبارك العلي
 ٭عبدالعزي����ز ع����رار حديجان 

الدوسري
 ٭فهد محمد مسفر العجمي

 ٭حسن محمد نايف الشمري
 ٭ماجد عايض محسن العجمي
 ٭ناصر مطلق عواض العتيبي

 ٭احم����د ارحم����ه خال����د احمد 
املهندي

 ٭حس����ني محمد نايف الرميض 
الشمري

 ٭محمد احمد محمد البدر 
 ٭فاطمة احمد عبداهلل محمد
 ٭عبداهلل محمد حمد مشعل

 ٭بدر سالم وسمي علي
 ٭سعد ناصر طرجم الهاجري

 ٭مجيد حسن علي عبداهلل
 ٭وداد عواض مرزوق امليموني
 ٭خالد سعود مصلط العدواني

 ٭جابر فهد مبارك املعصب
 ٭ناصر فراس حسني العجمي

 ٭محمد عبدالهادي زيد
 ٭اديب محمد سعد الهوشة
 ٭وليد حسني علي الغريب

 ٭حبيب محمد حبيب التركي
 ٭مبارك مطر ذعار مشرف
 ٭طالل مذخر غالي العنزي
 ٭محمد عادل خليل معرفي

مني����ب  احم����د   ٭عبدالعزي����ز 
الشلبي

 ٭عبدالعزيز يوس����ف جاس����م 
القطامي

ف����راس مس����لم علي   ٭محم����د 
اسيري

 ٭عمار حميد علي احمد
 ٭عبداهلل احمد عبداحلسني محمد 

ابراهيم
 ٭محم����د عبداللطي����ف مدرب����ي 

الكندري
 ٭وضحة مبارك حجاج العجمي

 ٭سعد ناصر علي العجمي
 ٭عبداهلل هادي راضي الشمري

 ٭عبدالعزي����ز س����عود حجنف 
املطيري

 ٭كالرا لويس هيفلك
 ٭طالل عبدالوهاب عبدالرحمن 

الطبطبائي
 ٭دان����ة عبدالك����رمي س����ليمان 

الشراد
 ٭عالية سليمان عايض احلربي

 ٭غدير بخيت حسني العجمي
 ٭فاتن محمد عواد العازمي

 ٭ نوال نافل سعد اجلويسري
 ٭ابتس����ام غضب����ان ش����بيب 

العازمي
 ٭بدرية فالح ملوح العازمي

 ٭فاطمة ملفي صحن زياد
 ٭عهود عوض محمد الهاجري

 ٭فاطمة غامن محمد احلربي
 ٭مرزوقة محمد هجاج داهوم

 ٭س����ارة صال����ح عبدالرحم����ن 
محمد

 ٭عايشة محمد حمود الديحاني
 ٭تسنيم يوسف علي أحمد

 ٭صبحا ظاهر حمدان الفضلي
 ٭اميان بدر عبداهلل العتيبي

 ٭س����ارة عبداحل����ي خش����مان 
العازمي

 ٭شيخة بدر ناصر الطراروة
 ٭مرمي محمد علي محمد

 ٭حمد احمد ناصر الشطي
 ٭احمد حمد احمد اجلوهر

 ٭خالد عبيد عايض السعيدي
 ٭عبدالرزاق مثقال محمد العنزي

 ٭خالد خلف مخلف احلسيني
 ٭دانة كاظم عبدالرسول القالف
 ٭عبداهلل عامر دويحان الرشيدي
 ٭يوسف عادل يوسف السردي
 ٭عبداهلل مسفر عبيد الشالحي
 ٭محمد غازي عبداهلل الهاجري

 ٭محمد عبداهلل مبارك احلجيالن 
العازمي

 ٭مهدي مرزوق مهدي الرشيدي
 ٭عبدالعزيز علي احمد بوقماز

 ٭فواز منور غازي الشمري
 ٭مرمي سالم عبداهلل صالح

 ٭ذكريات خالد مصلح الزعبوط
 ٭حنان احمد باقر مراد

 ٭دالل حسني محمد اخلويتيم
 ٭رفعة عبداهلل محسن العجمي

 ٭حامد حسني علي القامس
 ٭مبارك مشعان ملهي العجمي

 ٭احم����د عبدالهادي عيس����ى بو 
عليان

 ٭احمد دهراب امير احمد
 ٭عبداهلل جاسم سهيل الشمري
 ٭حمود الياس دميثير العنزي

 ٭سعدون فهد محمد احمد
 ٭ش����يخة عبداللطي����ف محمد 

البنوان
 ٭مشاري جمال مشاري الرفدي

 ٭ف����واز محمد حم����ود املجاوب 
الرشيدي

 ٭زيد صحن يحيى الهاجري
 ٭محمد عبدالكرمي محمد النمران

 ٭رمي محمد الطرقي الذايدي
 ٭خال����د فيص����ل عبدالعزي����ز 

الصباح
 ٭فالح فهد الفي الالفي

 ٭حمد عصام بدر طاحوس
 ٭محمد حسني علي وسمي

 ٭عيد ضيف اهلل ضاحي ملهاب
 ٭حمد حامد مساعد احلميدة

 ٭علي عبداهلل احمد الفيلكاوي
 ٭عبداهلل مطر حسني العنزي
 ٭ناصر عبداهلل عمير العجمي

 ٭لطيفة حمود زيد العتيبي
 ٭جواهر حمد راشد املري

 ٭العن����ود س����عود عبدالهادي 
املطيري

 ٭شروق ناجي شلش زادة
 ٭احمد قاسم علي مراد

 ٭منى محمد منشد اخلالدي
 ٭ اسيل خليفة تراك الشمري
 ٭اشواق شبيب فالح العازمي
 ٭شعاع عجاب شقير املطيري
 ٭فاطمة خالد خليفة اخلضر
 ٭خالد محمد خالد املطيري
 ٭ناصر سفر فهيد الهاجري

 ٭نايف مصبح حمد العازمي

األمانة العامة لألوقاف

 ٭أمل أسعد محمد اجلربا
 ٭مرمي عايد فرحان الغريب
 ٭ليلى حمدان حمود معلث

 ٭ابتسام محمد صقر الغوينم
 ٭العنود حسني عبدالرحيم املال
 ٭منيرة علي جمعان الدوسري

 ٭سارة منصور محسن العجمي
 ٭علياء محمد غلوم عوض

 ٭بدر حنس شباب الديحاني

وزارة العدل

 ٭أنوار جمال محمد نوري بكر
 ٭مرمي عبداهلل محمد السلطان

 ٭نهى صالح محمد الفجري
 ٭ع����ذاري عبدالعزي����ز عبداهلل 

العتيبي
 ٭مرمي عبداهلل محمد احلسيني 

الشريف
 ٭امواج نايف مفرح العتيبي

 ٭فايز عبداهلل صالح الرشيدي
 ٭عايض فالح عايض املطيري
 ٭عبداهلل عثمان سعد اخلوالد

س����عد  رجع����ان   ٭احم����د 
املعوشرجي

 ٭عبدالعزي����ز خال����د عب����داهلل 
عبدالكرمي

 ٭مفلح سعود سالم الرشيدي
 ٭مشعان عبداهلل سعد العتيبي

 ٭زهراء صالح يوسف املطوع
 ٭عبداهلل سعد مناحي العتيبي

 ٭منيرة متعب حمد اجلش
 ٭عبدالرحم����ن عب����داهلل مطلق 

اخلالدي
 ٭صالح حمد مفلح الفالح

 ٭مهند محمود جاسم صالح
 ٭فيصل يوسف عبداهلل العميري
 ٭منال حسنني سليمان حسنني

 ٭ منيرة محمد خلف حسن
 ٭نورة راشد صايل العازمي

 ٭وفاء بدر ناصر العازمي
 ٭رفعة ناصر حماد العجمي

 ٭خلود عايد حمدان الظفيري
 ٭ حترير مخلد عبيد العتيبي
 ٭ نوف مبارك عويد الرشيدي
 ٭منار صالح ظاهر الرشيدي

 ٭عائشة فايز جمعان العتيبي
 ٭دالل سعد مبارك العازمي
 ٭نور هادي سالم العازمي

 ٭عائشة محمد فهاد الصواغ
 ٭عائشة فهد فالح العازمي
 ٭شهد خالد ناصر بن ملفي

 ٭مشاعل محمد علي العازمي
 ٭عبير سالم محمد الهاجري

 ٭مرمي صالح علي املري
 ٭دليل محمد سعد الدوسري

 ٭فاطمة علي عبدالهادي املري
 ٭ افراح رجا مجبل العازمي
 ٭عهود عايد سعيد العازمي

 ٭دالل مف����رج فايز محمد عصام 
السبيعي

 ٭ثريا حرفان هادي السمحاني
 ٭منال شوميي خالد العازمي
 ٭زينب سلمان حسن البقشي
 ٭وائل عبداهلل محمد العنزي

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

 ٭احمد عوض مرزوق الشتلي
 ٭مني����رة عبدالعزي����ز محم����د 

العبيدي
 ٭هيا عبدالعزيز ثابت احلبشي

 ٭روان فوزي علي حسني
 ٭افنان يوسف علي اجلاركي
 ٭عائشة بدر حمود الردعان

 ٭امل زيد مبارك العلي
 ٭رمي مساعد احمد املنيس

 ٭انوار صباح عباس العنزي
 ٭هدى محمد حسني مهدي

 ٭حصة عبداهلل محمد العجمي
ماط����ر  عبدالس����الم   ٭س����ارة 

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

العبدالرزاق
 ٭ناصر رضا حسني دشتي

عبدالعزي����ز  احم����د   ٭دالل 
البرجس

 ٭منى محمد راشد البحوة
 ٭فيحان عباس ماجد بوردن

 ٭هديل صياح بدر مناحي
 ٭هيفاء سالم فهاد القروي

 ٭مشاعل بديوي محمد البديوي
 ٭فاطمة حجي جاسر اجلاسر

 ٭عب����داهلل عل����ي عبدالك����رمي 
الفوزان

 ٭علي يوسف علي بوارحمه
 ٭عايشة كرمي جبر باتي

 ٭اسامة احمد محمد االنصاري
ابراهي����م محمد   ٭عبدالرحم����ن 

بهبود

وزارة التربية

 ٭هدى سعد ماطر عميرة
 ٭نواف خلف حواس الديحاني

 ٭نوف رميح تركي املطيري

 ٭مرمي خلف عوض الرشيدي
 ٭خلود أحمد جاسم الفداغ

 ٭فهد سعد عوض سعد
ع����واد  عبداحلمي����د   ٭ولي����د 

اخلالدي
 ٭حسني صالح مختار مؤمن

 ٭زينب علي طاهر القطان
 ٭فهد حضيري عبداهلل الهمالن

عل����ي  س����عد   ٭عبدالوه����اب 
الرميحي

 ٭امل قاسم محمد احلمادي
عبدالعزي����ز  عل����ي   ٭ليل����ى 

اخلضيري
 ٭صيتة مسعود فرج املهنا

 ٭محمد خالد غامن الزايد
 ٭محمد عجمي متعب املطيري
 ٭عائشة سالم يعقوب الشامي

 ٭شمعة سعود بارود الراشد
 ٭مرمي سليمان ياقوت مبارك

 ٭شامة ملهي عبداهلل
 ٭امينة حمد عيسى الكندري

 ٭فاطمة حسن درويش عباس
 ٭منى مهدي احمد الصفار

 ٭هبة عبداللطيف محمد النمش
 ٭منيفة محمد جميعان احلربي

 ٭فاطمة رضا محمد قاسم
 ٭عهود عوض خليف العنزي
 ٭محمد صادق جعفر البدري

 ٭رمي فرحان حامد العنزي
 ٭حصة محمد بخيت الدوسري

 ٭حامد قطيم طماح املطيري
 ٭عبدال����رزاق برج����س جاب����ر 

املطيري
 ٭زهراء فيصل احمد القطان
 ٭معدية نادر محمد العجمي

 ٭آمن����ة عبدالق����ادر عبدالرزاق 
الكمالي

 ٭جناة عبداحملسن ناصر احلرز
 ٭محمد حسني عبداهلل املسلم

 ٭اميان صالح عبدالهادي الشهري 
الرشيدي

 ٭فاطم����ة محم����د عبداحلس����ني 
اخلباز

ابراهيم   ٭حنان مس����اعد خليل 
السعيد

 ٭سلوى خالد شطيط حزام
 ٭س����مية عب����داهلل عبدالعزيز 

العبيد
 ٭فاطمة خالد عبداهلل الرشود

 ٭مرمي صالح علي املري

 ٭صالح عبداهلل صالح التقي
 ٭محم����د حميدي عبداحملس����ن 

العميري
 ٭دينا احمد راشد الوهيب

 ٭وسمية عبداللطيف عبدالرزاق 
عبداهلل

 ٭عائش����ة جني����ب عبداللطيف 
املضف

 ٭زينب خضير ضيدان
 ٭نورة وليد خالد بورسلي

 ٭امينة محمد محمود الدشتي
 ٭امل احمد محمد البقشي
 ٭منى محمد غامن الرشود

 ٭عبداهلل عبداللطيف عبدالكرمي 
العوضي

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

 ٭س����ميرة جاس����م عبداحلسني 
باباجان

 ٭حمد منير محمود العنزي
 ٭فرح حامد محمد الرفاعي

 ٭شريفة علي محمد احلسن
 ٭أنوار نادر عبدالنبي موس����ى 

قاسم
 ٭عائشة مساعد عمر خليفوه

 ٭غدير عبدالرضا عباس خليفة
 ٭االء سامي عبدالعزيز الشايع

 ٭حصة بدر محمد النجار
 ٭حنان اسماعيل محمد احلبيب

 ٭حياة عبداهلل علي الكندري
 ٭منال عيسى عبداهلل احلبيل
 ٭سارة صالح محمد العجيل
 ٭انوار وليد يوسف الراشد

عبداحل����ي  ناص����ر   ٭فاطم����ة 
اخلضر

 ٭نورة عوض فهد احلربي
 ٭شيماء عبداهلل مطر الشمري

 ٭وضحة فؤاد حمود احلداد

وزارة األشغال العامة

 ٭لطيفة ماجد قاسم الشمري
 ٭فاطمة ملفي مفلح الرشيدي
 ٭ محمد صالح محمد االستاد
 ٭ محمد راشد عامر العازمي

 ٭مبارك فالح فرحان العازمي
عي����د  محم����د   ٭عبدالعزي����ز 

الشيتان
 ٭زهراء حسن محمد الصالح

 ٭دالل س����ليمان عبدالرزاق مال 

علي
 ٭رفعة علي محمد العجمي

 ٭باس����ل عبدالعزي����ز يوس����ف 
بورضا 

 ٭انفال عيسى علي القالف
 ٭فرح بدر سعود الغرير

 ٭ نواف فريح بلهان عواد
 ٭سعود فراج منصور العجمي
 ٭هادي سعود سليمان العنزي

 ٭بدر هادي قضيان العازمي
 ٭عيد علي بريدان العازمي

 ٭محمد ناصر رجعان العازمي
 ٭ عبدالعزيز سالم مجحم عميرة 

العازمي
 ٭مبارك محمد دغيمان غنام

مب����ارك  مضح����ي   ٭مش����اعل 
العازمي

 ٭دالل فالح سالم العازمي
 ٭يوسف فهد حمد الشرمي
 ٭محمد سعد عيد احلربي

 ٭عامر عوض عامر احملزوم
 ٭عبدالعزي����ز خال����د مش����رف 

املطيري
 ٭عبداهلل فالح سيف النامي

 ٭نزال مطلق نزال ابا القلوب

عليهم مراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرة

الرويس: استقبال ذوي االحتياجات الخاصة وأبناء زوجات األسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء والرد على استفساراتهم

جاسم الرويس فيصل الغريب



أسماءالسبت 12 مارس 2011  16
 ٭سطام فهاد سطام اجلويسري

 ٭خالد مرزوق عواد حسن عقاب 
العازمي

 ٭نواف سعد فهيد العازمي
 ٭صالح ملفي عجيرم العازمي

 ٭فواز جلوي مطر العازمي
 ٭عبداهلل هادي فالح العازمي

 ٭سالم حماد فالح الصوابر
 ٭عبدالرحم����ن ف����ارس اس����مر 

الفضلي
 ٭عبداهلل مرزوق حمد صعفاك

 ٭عب����داهلل صال����ح عب����داهلل 
السبيعي

 ٭خالد راشد مرزوق العتيبي
 ٭صغير مهدي نايف العجمي
 ٭ حسن عدنان حسن احلسن
 ٭سالم معيض مسفر العجمي

 ٭عب����داهلل صنيت����ان ش����باب 
البريك

 ٭ج����راح مفرج مب����ارك زمانان 
العجمي

 ٭سلطان مقعد سلطان العتيبي
 ٭محمد سالم حسني الشمري

 ٭ناصر محمد سعد الوندة
 ٭فاطمة غلوم عبداهلل ابل

 ٭مرمي عبداهلل عيسى املتروك
 ٭وسمية سالم سعود العازمي

 ٭سعد فهيد قنيفذ الهاجري
 ٭علي مطلق راشد مثيب

 ٭محمد سعود فالح العازمي
 ٭أحمد مبارك سعود احلجيالن

 ٭نواف مجبل محمد املطيري
 ٭محمد كليب شافي فرحان

 ٭سعد محمد سعد العبيد
 ٭ح����وراء محم����د س����يد احمد 

املوسوي
 ٭اسماء عبداهلل احمد عبداهلل
 ٭عبدالعزيز محمد احمد علي

 ٭أنوار فالح تركي املطيري
 ٭مبارك سعد مبارك الرميضي

درنك����س  فقع����ان   ٭مس����اعد 
العازمي

 ٭اميان محمد طاهر البناي
 ٭ مب����ارك غ����ازي عط����ا اهلل 

البخيت
 ٭مشاعل علي عباس العازمي

 ٭بشاير سعود رجعان العازمي
 ٭محمد ناصر مطلق املطيري

 ٭انس عامر عبداحملسن الشطي
 ٭مبارك غامن محمد احلربي

 ٭آمنة بصري محسن الصواغ
 ٭حوراء عبدالعزيز احمد حسن

 ٭امينة علي احمد العامر
 ٭سارة محمد احمد العبيد

 ٭عايشة جاسم محمد املبارك
 ٭بتال فهد محمد الدوسري

 ٭فاطمة محمد يحيى اليحيى
 ٭ليلى عيد مطلق املطيري

 ٭فضة علي محمد املهنا
 ٭فاطمة عبداهلل خلف التيلجي
 ٭ابراهيم فالح عبداهلل ماضي

 ٭عبداهلل حمود مناور احلبيني
 ٭نوف عبدالهادي مرزوق البدي 

العازمي
 ٭عبير فالح سعد العازمي
 ٭افراح ناصر فالح الدويك

 ٭فواز معيشل ناصر اخلالدي

وزارة المواصالت

 ٭نس����يبة عبدالعزي����ز عثمان 
احملري

 ٭نورة علي حسني العياضي
 ٭فرح سليمان دينار الزنكي
 ٭رقية حسني علي اسماعيل
 ٭احالم مفلح فهيد العازمي
 ٭رهام جابر حمد العازمي

 ٭فاطم����ة عبداللطي����ف عل����ي 
احملميد

 ٭نورة حمد محمد بكر
 ٭حوراء فيصل عبدالكرمي علي
 ٭سارة خلف سلمان العريعر

س����ند  عبدال����رزاق   ٭زين����ب 
الشمري

ناص����ر  احم����د   ٭فاطم����ة 
عبدالرسول

يوس����ف  ابراهي����م   ٭ع����ذاري 
الشيبة

 ٭اقبال صالح سيف املطيري
 ٭الهنوف سعود فهد العيسى

 ٭مرمي عبداجلليل عباس دشتي
 ٭شيماء فيصل حيدر بوشهري

 ٭هند محمد احمد نور
 ٭ عبداهلل عادل احمد مندي
 ٭مرمي سالم احمد الهارون

 ٭دالل عيسى ابراهيم احلوطي
 ٭نوف انور نوح بورسلي

 ٭خلود عبدالهادي مقيم املقيم
 ٭عبير حجاب محمد الدوسري

 ٭مانع شافي مبارك العجمي
 ٭غنيمة محمد علي املرزوقي
 ٭علي صالح علي املصيليخ

عمر السيد محمد عبداهلل السيد  ٭
 ٭هنادي محمد نهار املطرفي
 ٭فريال عائد عوض الطرقي
 ٭اسراء رياض محمد املطوع
 ٭افراح حمد مبارك العجمي
 ٭اسماء محمد عيد العويهان

 ٭حنان عبيدان مرثع العازمي
 ٭عزيزة حمود معدي الرشيدي

 ٭رمي رجعان عايض العازمي
 ٭موضي هالل عبداهلل املطيري
 ٭غدير مرزوق ناصر العازمي

 ٭اسيا مساعد ابراهيم السلطان
 ٭ن����وف عبدالعزيز عبداللطيف 

االبراهيم
 ٭بزة سعد عبداهلل الغامن
 ٭بتول حسني نوري جبار

 ٭خالد حجاب سعد العجمي
 ٭نوف حمد عبداهلل احلردان

 ٭حوراء عبداملجيد محمد باش����ا 
محمد

ابراهي���م محم���د   ٭س���بيكة 
العبيد

ش����مالن  ياس����ني   ٭محم����د 
احلساوي

 ٭دانة جاسم زيد الشايجي

وزارة اإلعالم

 ٭فاطم����ة عبداجلب����ار محمود 
حسني 

 ٭شروق جميل راضي مشاري
 ٭بداح محمد بداح الهاجري

 ٭خلود صالح عبداهلل العوضي
محم����ود  عيس����ى   ٭محم����ود 

العصفور
 ٭حسني محمد جاسم عرب

 ٭محم����د عبداحلمي����د عيس����ى 
معرفي

 ٭عبدالرحمن مفيد خالد عيد
عبدالعزي����ز  عل����ي   ٭بدري����ة 

احلجرف
 ٭ش����ريفة عبدالعزي����ز احم����د 

بوناشي
 ٭مرمي يوسف عبداهلل الربيع
 ٭ نوف سعد متعب الشمري

 ٭خلدة صالح محمد الفهد
 ٭ س����ارة عب����داهلل بريج����ان 

احليص
 ٭عيدة زايد سالم الهاجري
 ٭مزنة عبداهلل فهد احلربي

 ٭رفعة علي عبداهلل العجمي
 ٭فرح محمد علي النصافي

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

 ٭عالية ملفي دحيالن احلربي
 ٭باسمة صالح احمد العمر

 ٭محمد اسماعيل حمزة ابراهيم
 ٭ليلي يعقوب يوسف

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

 ٭منال خليفة محمد فوزان علي 
الفوزان

 ٭شيماء محمد عيسى الناجم
 ٭بدر اسماعيل خليل العوضي
 ٭محمد رخيص عيد املطيري

ام����ان   ٭الط����اف عبدالرحم����ن 
القطان

 ٭سارة عبداحلميد طالب كوت
 ٭محمد صنهات صالح املطيري

 ٭فه����د محم����د نه����ار مس����يب 
املطيري

 ٭بدر احمد بدر الفارسي
 ٭عبدالوهاب مبارك عبداحملسن 

العلي
 ٭ربدة مشعان معيض العازمي

 ٭غدير مطلق هادي العتيبي
 ٭إسراء احمد حسني شمساه

 ٭مشاري فهد رجب الدالمه
 ٭محمد جراح غامن عبدالكرمي
 ٭نورة سعد محمد الهاجري

مظف����ر  جعف����ر   ٭يوس����ف 
عبداحلسني

 ٭عليا عامش عتوان الشمري
 ٭صبح����اء حنت����وش عبداهلل 

الظفيري
 ٭محمد مسعد هالل املطيري
 ٭مساعد عزيز فهد املطيري
 ٭فالح عبيد مفلح املطيري

 ٭سامي محمود مطر العنزي
 ٭فواز حمود علي الديحاني

 ٭مها فالح رغيان العازمي
 ٭بدور فالح محمد الهاجري

 ٭فوزية مبارك فالح الرشيدي
 ٭نورة حمد خالد محمد

 ٭عذاري علي عواد السحيب
 ٭عبير خالد علي املطيري 

 ٭فاطمة ملفي عجيرم العازمي
 ٭عيدة س����عود س����عد بو هدلك 

الرشيدي
 ٭حنان عيد مطلق العازمي
 ٭سارة غنام غزاي املطيري
 ٭تهاني بداح سعد العازمي

 ٭حصة فيصل فرج الشمري
 ٭حمدة عايض عايد العازمي
 ٭نورة غازي مبارك الشهري

 ٭عمر خالد سالم الهاجري
 ٭سعد مثيري عايد العازمي

 ٭بتل����ة عره����ان عبدالعزي����ز 
الهرشاني

 ٭وضحة هزاع سعد طامي
 ٭نداء ترحيب محسن اجلبلي
 ٭محمد شعبان محمد العنزي
 ٭مرزوق ناصر سعد العجمي
 ٭طالل فالح جريدي الرشيدي

 ٭عبداهلل مشعان مرزوق مناور 
الرشيدي

 ٭ابرار عبداحلمي����د عبدالعزيز 
الزاير

 ٭بجاد فهيد جار اهلل العجمي
 ٭وضحة خلف دغيم العازمي

 ٭حمد شريدة علي الدماك
 ٭احمد شريدة علي الدماك

 ٭موضي حزام محمد اخلالدي
 ٭بنه ناصر سالم العازمي

 ٭معالي خالد نصار العازمي
 ٭هند فيصل عبداهلل العنزي
 ٭دالل حزام مزيد العصيمي

برج����س  مف����رج   ٭صيت����ه 
الدوسري

 ٭نورة خير اهلل فهاد الصواغ
 ٭خزنة خالد هادي العازمي
 ٭اماني هايف قطيم درهوم
 ٭اميان بادي محمد العتيبي
 ٭مرمي احمد جاسم العوض

 ٭منيرة عبدالعزيز عبداللطيف 
االبراهيم

 ٭بشاير بدر مصطفي خلف
 ٭مشعل حمود فهد الرشيدي

 ٭صيته شويرب سالم العجمي
 ٭فاطمة عبدالنبي مهدي احلمد
 ٭بشائر محمد عبداهلل البالول

 ٭دالل محمود يعقوب خاجه

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

 ٭معالي نيف عبداهلل املطيري
 ٭فاطمة جابر بارون حسني

 ٭نورة بدر مهنا الهاجري
 ٭انفال عبداهلل حزام انعيس
 ٭اسراء نزار عبداهلل صالح

 ٭عائشة سالم تركي املجاوب
 ٭عائشة هادي مفظي بوظهير

 ٭انوار صالح احمد باقر
 ٭شيخة راشد صالح الرشيد
 ٭فهد تيسير زيد الصرعاوي

 ٭ش����ريفة عبدالعزي����ز عبداهلل 
نابت

 ٭فجر دعيج حسن السنافي
 ٭نورة سعود محمد حماده

 ٭محمد جاسم محمد البشاره
 ٭شيماء محمد علي محمد حسن 

الشواف
 ٭خل����ود خضي����ر عبداللطيف 

اخلالدي
 ٭احمد فيصل يعقوب احملميد

 ٭فاطمة عبدالقادر ضاحي العجيل 
العسكر

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

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

 ٭مرمي خالد احمد املراد
 ٭نورا احمد عبداهلل الصقر
 ٭احمد مهنا عطوان العنزي

 ٭ش����يخة عبدالرحم����ن احم����د 
العبيد

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

 ٭احمد بدر مجبل الغضوري

وزارة الصحة

 ٭عب����داهلل عبدالرحم����ن صالح 
العقل

 ٭العنود سعد خلف احلربي
 ٭حنان عادل محمد املزين
 ٭ليلي فريد محمد شهاب

 ٭رمي مرزوق جدوع العتيبي
 ٭عائش����ة احم����د عبدالرحي����م 

حسني
 ٭بشاير فرج نادر فرج

 ٭خيري����ة عبدالك����رمي محم����د 
معرفي

 ٭جنيبة جاسم احمد القالف
 ٭ابتسام حمود خلف العنزي

 ٭عبداهلل احمد محمد الكندري
 ٭فيص����ل عب����داهلل عبدالكرمي 

البدر
 ٭فاطمة اسامة زيد الكاظمي
 ٭حمد ساكت ماطر العنزي

 ٭مش����اري عبدالرحمن عبداهلل 
العلي

 ٭حسني علي عبداهلل امليرزا
 ٭حنان جمال علي معرفي

 ٭احمد مرزوق صياح العتيبي
 ٭احمد مفلح نافع الرشيدي

 ٭باسل يوسف جاسم العثمان
 ٭مرمي محمد حسن الفضاله

 ٭فاطمة فيصل جاسم النجاده
عيس����ى  حس����ن   ٭ع����ذاري 

األنصاري
 ٭مشاعل سعد فالح املطيري

 ٭ روان فهد ماطر ماجد
 ٭بدرية اعجمي حبيب العازمي

 ٭هدى علي االخرس
 ٭جلني محمد ابراهيم الهاجري

 ٭جناة بالل عبداهلل محمد
 ٭جميلة صاهود دوالن املطيري

 ٭سهيل محمد مهلهل الياسني
 ٭عمر عبداهلل حسن القعود
 ٭انس فوزان محمد مندني
 ٭محمد خالد محمد صالح

 ٭عيد ضويحي عماش املطيري
 ٭ورنس مكاري عوض العنزي

يعق����وب  عب����داهلل   ٭خل����ود 
القبندي

 ٭امالك طالع صنيتان املطيري
 ٭مرمي علوش نفل علوش

 ٭خزنة محمد عايش صالح
 ٭منيرة مرزوق سعد احلبيني

 ٭نهى عايض مبارك العازمي
 ٭عبدالرحم����ن ناص����ر عبداهلل 

الفزيع
 ٭حسني علي عايش الشمالي

 ٭بدر فهاد حسني العجمي
 ٭صالح امهلي حمود الصلبي
 ٭مانع محمد مناحي العجمي

 ٭سفاح بطاح سفاح الضفيري
 ٭ابرار عبداهلل عجيل العجيل

 ٭حصة عبداهلل سعد الربيعان
 ٭فاطمة سالم احمد الستالن

 ٭عبداهلل حسن عبداهلل حسني
عبداللطي����ف  ش����هاب   ٭دالل 

اخلراز
 ٭مرمي جمال احمد علي

احم����د  عبداله����ادي   ٭دالل 
الدوسري

ابراهي����م  مس����عود   ٭علي����اء 
صرخوه

 ٭دالل علي حسني صقر
عب����داهلل  محم����د   ٭الع����ذوب 

السريع
 ٭دالل جمال ابراهيم املرجان

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

 ٭فاطم����ة عبداخلض����ر محم����د 
املزيدي

 ٭مشعان احمد مشعان املشعان
 ٭فاطمة ابراهيم غلوم اشكناني

 ٭ابراهيم فيصل مبارك الدعي
 ٭فالح ناصر علي النقي

 ٭عمر عبدالعزيز محمد حسن
 ٭ فهد محمد علي الشمري

 ٭عبدالعزي����ز دغيث����ر راش����د 
الدغيثر

يوس����ف  احم����د   ٭اس����ماعيل 
ابراهيم

 ٭قماشة سعد سعود العجمي
عب����داهلل  صال����ح   ٭فري����دة 

العوضي
 ٭وضح�������ة ردن جع����������دان 

املطيري
 ٭سعود علي فهد الرشيدي
 ٭خلف مرزوق فهد العنزي
 ٭اميان جواد حسن موسى
 ٭هيثم حسني علي بوفتني
 ٭غامن حمد خلف العدواني

 ٭خالد سالم محمد الفرج
 ٭فيص����ل عبدالعزي����ز مط����ر 

الشمري
 ٭س����عد مب���������ارك س����ميري 

الصلبي
 ٭ن����ورة حم�����������د عب����داهلل 

القحطاني
 ٭نور عبداهلل محمد االيوب
 ٭دالل محمد سليمان الفريح
 ٭تركي محمود علي عوض

 ٭عبداهلل راشد ابراهيم بشير
 ٭عفاف خالد عيد احلربي

 ٭مويضي هليل غازي العتيبي
 ٭محمد جاسم بادي جاسم

 ٭جراح سالم سكيان املطيري
 ٭محمد قبالن محمد علي

 ٭فالح سعود مبارك الرشيدي
 ٭محمد حمدان منور الشمري
 ٭لطيفة سيف سعيد العازمي
 ٭سعد طالب حليويس مزبان

 ٭خالد بدر عبيد الديحاني
 ٭فاطم����ة عبدالرض����ا خضي����ر 

احملسن
 ٭طالل فهد هابس الرشيدي

 ٭الهام وليد محمد االيوب
 ٭مشاري خليل ابراهيم ابراهيم

 ٭فهيد ناصر فهد املري
 ٭سالم مبارك فجحان الهرشاني

 ٭مها محمد علي املطيري
 ٭نورة محمد مبارك اجلناعي
 ٭نوارة نايف مرزوق العنزي
 ٭ هادية فياض معيض عابر

 ٭ زهرة حسن محمد رضا
 ٭ منال خالد محمد الهندي
 ٭ مني علي مبارك العازمي

 ٭ مشاعل عبيد سالم الوليد
 ٭مضاوي مناور عالي العازمي

ماج����د  ترحي����ب   ٭اس����تقالل 
املطيري

 ٭نوير مبارك حمد العجمي
 ٭شيخة عباس احمد خليل

 ٭رمي ضيدان فدغوش العجمي
 ٭فاطمة انور صبري شرف

 ٭خلدة مبارك مفرح العازمي
 ٭ الطاف فهيد مرزوق العازمي

 ٭رمي سالم صبر الشمري
 ٭امل غازي عبيد الديحاني

 ٭ شيخة دعس فهاد الدوسري
 ٭اوضاح سالم سالم احليان
 ٭ سها محمد صالح العنزي
 ٭حصة فهد طامي الفضلي

 ٭سارة عبدالعزيز علي سالم
 ٭بدور بدر مبارك البيدان

 ٭انفال علي حسني الدوخي
 ٭امي����ان عبداله����ادي م����رزوق 

البدي
 ٭ سعاد سالم راضي املطرود

ف����الح خنفور   ٭أف����راح مجبل 
الرشيدي

 ٭منال عيد شوميي الصواغ
 ٭حنان عبيد ناصر الرشيدي

 ٭خلود سعود فهد السهلي
 ٭رقية فرحان فالح الغنيمي

 ٭نوف عايد مصلح الرشيدي
 ٭ بشاير يحيي علي حياتي

 ٭عفرة عجيل ضبيب احلربي
 ٭مها جمال فهد السميط

 ٭رمي محسن راشد الغريب
 ٭مراحب عايض ردعان العازمي 
 ٭هله مطلق صنيهيت املطيري

 ٭الطاف خالد مبارك العازمي
 ٭انفال خليل ابراهيم اسهلي
 ٭ عهود فهاد سعود املطيري
 ٭بتول شباط سعد امليموني

 ٭عهد جابر متران الشمري
 ٭حصة مرزوق مطلق العازمي

 ٭دانة فهد حسني اجلعيديه
 ٭ امالك وسمي زايد العازمي

 ٭منال مبارك جهجاه املطيري
 ٭بشاير رشيد فهيد الرشيدي

 ٭مرمي عدنان منصور جمال
 ٭ انوار خالد حمد اخلالدي
 ٭ابرار محمد غلوم عبداهلل

 ٭نادية محمد فهيد الهاجري
 ٭لولوه خالد يعقوب البعيجان

 ٭بشاير براك باتل الرشيدي
 ٭نهال يوسف محمد الشعبان

 ٭ شيخة عبداهلل رجا العازمي
 ٭شوق أنور بدر املوينع

 ٭ ندى نايف تركي العنزي
 ٭انفال طارق خضير علي

 ٭فرح سالم طاهر الشمري
 ٭هيفاء مشعل ياقوت فرحان
 ٭مراحب علي مزيد املطيري

 ٭ دانة مناحي مقعد الدوسري
 ٭ س����ارة طال����ب عبدالك����رمي 

الششتري
 ٭ انفال جبر محمد الدوسري

 ٭مها ناصر علي العجمي
 ٭عبير حزام شطيط العازمي

 ٭ انوار مبارك متعب اخلرينج
 ٭عبير علي مطلق العازمي

 ٭شيخة سعد مزبان الزهاميل
 ٭عهود محمد سعود العازمي
 ٭بدور فهد محيبس العنزي

 ٭منال محمد عبداهلل السعيد
 ٭عايضة عايض عوض العنزه
 ٭مرمي عبداهلل محمد احلمادي

ب����ركات  عبداملنع����م   ٭علي����ا 
الشمري

 ٭موض����ي احم����د عبدالعزي����ز 
الدويسان

 ٭رمي مصحب شنيف زيدان
 ٭فاطمة عبداهلل فالح العازمي
 ٭غدير جمعان فالح الوسمي
 ٭مي عبداهلل مزعل العتيبي
 ٭هديل بخيت بالل سليمان

 ٭وسمية محمد عجيل الشمري
 ٭عبير محمد خليف الشمري

محم����د  برغ����ش  وضح����ة   ٭ 
العجمي

 ٭م����رمي ردع���������ان عب����داهلل 
العازمي

 ٭ش����يخة صالح س����ليم�����ان 
السمحان

 ٭جميل����ة خلي����ف س����م���ران 
العنزي

 ٭سارة فرج حرفان العازمي
 ٭بدحه عبداهلل علي العجمي

 ٭بدرية فهد عبداهلل السبيعي
 ٭ميعاد خليف عيد الظفيري
 ٭هديل ابراهيم حسني محمد

 ٭سارة عيد سعيد القربه
 ٭غدير عيسى احمد موءمن

 ٭ حوراء عبدالهادي بدر الوزان
 ٭فاطمة محسن عواض العازمي
 ٭دان����ة محم�����������د عب����داهلل 

الدوسري
 ٭نوف نايف متعب املطيري

 ٭سارة فالح سعد االصفر
 ٭ حنان عشوي حميد العنزي

 ٭فوزية عبيد فجري مرزوق
 ٭حن����ان فيص����ل عبدالعزي����ز 

الشمري
 ٭مرمي هادي مطلق العازمي

 ٭ مني عايض مبارك العجمي
 ٭ امثال سعود مبارك اجلالوي

 ٭نورا بدر ذعار املطيري
 ٭ سارة محمد عبداهلل مال اهلل

 ٭بدور حمود محمد العتيبي
 ٭حسني علي محمد البلوشي
 ٭حسني علي حسني البلوشي

 ٭نور سعد شبيب اخلالدي
 ٭فاطمة جواد عبداهلل احلرز
 ٭نادية فهد عبدالعزيز املنيع

 ٭وضحة بسام صالح بوبشيت
 ٭فاطم����ة محم����ود عبدالوهاب 

الناشي
 ٭ انعام سالم صالح العطار

عل����ي  حس����ي���ن   ٭عب����داهلل 
الغربللي

 ٭محم����د يحي�����������ى موس����ى 
البلوشي

 ٭طارق عبدالوهاب فهد الفهيد
 ٭مشعل سعد حمدان املطيري

 ٭ حنني محمد ماجد العنزي
 ٭ثامر محمد ماجد العنزي

 ٭سكينة حمزة عباس دشتي
 ٭فواز عدن����ان عبداهلل اخلضر 

الشطي
 ٭جنيبة محم����د حس����ي��������ن 

الشمالي
 ٭ليلى عبداهلل خضير العبداهلل

 ٭رمي نواف راشد العنزي
 ٭سراب عيد عياد املطيري

 ٭ عبدالعزيز طارق عبدالعزيز 
القطان

 ٭عذاري علي غنام العنزي
 ٭حسن عماد عبداهلل النجار

 ٭عبداله����ادي عص����ام عبداهلل 
النجار

 ٭راشد حمد جاسم اجلالهمه
عل����ي  عبدالرض����ا  بت����ول   ٭ 

البلوشي
 ٭فهد منديل سوباط الفضلي
 ٭خلود صالح حسن العباد
 ٭مرمي طالل عودة الشمري

 ٭منيرة فرج حسني الشعالن
 ٭ش����يماء عبدال����رزاق صال����ح 

محمد
 ٭ اسماء محمد سعود الهاجري

 ٭مرمي محمد عايض الهاجري
 ٭هيا مجبل سعيد العازمي

 ٭فجر ناصر سالم الديحاني
 ٭نوف محمد مشعل جراح

 ٭عائشة جاسم محمد بن غيث
 ٭ جناح فهيد مرزوق الرشيدي

 ٭شوق عادل صالح السني
 ٭حصة فاضل ادهيم الفاضل

 ٭عامر جهز مشعل احلربي
 ٭مي علي زايد العدواني

 ٭غدير نايض ثاني الرشيدي
 ٭رمي فهد سعد العجمي

 ٭مشاعل ملاس سند الشمري
 ٭فاتن محمد حميد العنزي

 ٭مها عايد عيد الشمري
عاي����ض  عب����داهلل   ٭ش����روق 

العتيبي
 ٭حنان خالد اسود العنزي
 ٭اميان صالح حمود مطلق

 ٭معالي حمود محمد العتيبي
 ٭فرح سالم مبارك الشمري

 ٭جن����الء عبدالرحم����ن محم����د 
خضير

عبدالك����رمي  محم����د   ٭زين����ب 
الششتري

 ٭رال صالح نصر اهلل النصر اهلل
 ٭دالل معاشي راجي املطيري
 ٭صفية نهار سلطان العتيبي
 ٭حنان هاشم محمد التراكمه
 ٭ابتسام سعود زيد الشمري

 ٭من����ال محم����د عبدالوه����اب 
الزنكي

 ٭شهد يوسف اسماعيل املال
 ٭اشواق مزيد صامل اخلالدي
 ٭لطيفة هزاع صالح املطيري

 ٭هيفاء جمعة علي عبداهلل
 ٭يسرى عبداالمير محمد رفيع 

معرفي
 ٭رشا علي عبداحملسن املري

 ٭فاطمة مطلق هليل الصليلي
 ٭منال متعب سلطان املطيري

 ٭ اريج عتيج بشير العدواني
 ٭عالية فراج محمد العجمي

 ٭دالل خالد سليمان الشايجي
 ٭رمي منور ضاحي املطيري

 ٭بشاير عبدالوهاب احمد ديني
عبداله����ادي  س����عد   ٭غالي����ة 

العازمي
 ٭ش����يخة ناي����ف عبدالعزي����ز 

الهاجري
 ٭اسراء علي عبدالرضا سالم

 ٭هدى عبداهلل سالم الهاجري
 ٭هديل فيصل عبداهلل دهراب

 ٭الطاف حامد لفتة الشمري
 ٭دالل جاسم محمد املال
 ٭عايشة محمد علي ابل

 ٭حنان جمعان شامي الرشيدي
 ٭غدير دالي محمد اخلمسان

 ٭رهام ابراهيم خلف الفضلي
 ٭تهاني سلطان فهد املطيري

 ٭جنى عادل فيصل الزبن
 ٭فاطمة احمد علي الكندري

 ٭نور عباس محمد دشتي
 ٭هديل عبداهلل ظاهر الفضلي

 ٭سلوى عبيد ضيدان الشمري
 ٭مشاعل احمد محمد التومي
 ٭هبة عبداهلل احمد اخلرس

 ٭بشاير محمد عيد الكريباني
 ٭نورة خليف سعود املاجدي
 ٭شريفة خليفة احمد احلداد

 ٭شيخة ردن عبداهلل العفاس
 ٭عهود عبداهلل علي النصافي
 ٭شروق سالم صياح الشمري
 ٭دالل خليل ابراهيم اليوسف

 ٭امينة مسفر محمد معلج
 ٭هديل محمد سعدون حميدي

 ٭فاطمة حسني قاسم محمد
محم����د  س����عود   ٭موض����ي 

الرشيدي
عبدالرحم����ن  حم����د   ٭احم����د 

التركيت
 ٭اس����ماء عب����داهلل س����ليمان 

العساكر
 ٭رمي عبداهلل مطر العنزي

 ٭تهاني مريهق خليف العنتري
 ٭غزوة هباس ناصر السهلي

 ٭العن����ود عب����داهلل ضح����وي 
الشمري

 ٭مها محمد مخيشم الشمري
 ٭شريفة عبيد مفلح الرشيدي

 ٭فيحاء محمد فالح العتيبي
 ٭امينة ابراهيم احمد يوسف
 ٭سارة حمد سيف النفيشان

 ٭فاطم����ة عب����اس عبدالوه����اب 
القالف

 ٭عبدال����رزاق عدنان عبدالرزاق 
احملمد العلي

 ٭اسراء سعود مطلق الديحاني
 ٭مها مبخوت مفرح العجمي

 ٭بتول نادر ناصر التركي
م����رزوق  معاش����ي   ٭بش����اير 

الظفيري
 ٭زينب عبداهلل محمد علي
 ٭انفال حمد مجبل العازمي

 ٭مرمي خميس محمد العجمي
 ٭مزنة حجاب سابج الفليج

 ٭رمي فالح مصلط عيد
 ٭حسنة منصور خالد املطيري

 ٭وع����ود فه����د فه����اد الصواغ 
العازمي

 ٭مني����رة س����عد س����عد فهي����د 
العازمي

 ٭فاطمة محمد عبداهلل اخلالدي
 ٭ انوار مطلق رجا العازمي

 ٭دليل هادي محمد الدوسري
 ٭مرمي سعد دغمي الرشيدي
 ٭دانة حمد ناصر الهاجري

 ٭ منى فهد علي العازمي
 ٭شيخة خالد مبارك السبيعي

 ٭عهود ناصر حشر العازمي
 ٭فاطمة عيد فالح الرشيدي
 ٭اميان محمد عواد العازمي

 ٭رشا روضان عبيد الشمري
 ٭صالح علي صالح اخلطيب
 ٭سامي محمد مزعل الشمري

 ٭وسمية علي سعد القيني
 ٭دانة فهد فهد البالول

 ٭هبة محمد صالح سليطني
 ٭حسنة عبداحملس����ن عبداهلل 

العتيبي
 ٭احمد عبداهلل محمود بارون

 ٭عهود مخلد علي العتيبي
 ٭منار عبداهلل عايد صنقور

 ٭هدى مزعل مشهور العنزي
 ٭محمد خالد محمد الوقيان

 ٭حمد حسني منصور اخلارجي
 ٭نور يوسف عبداهلل احلامت

 ٭شيخة صالح احمد باقر
 ٭خلود عبداهلل عايد السعيدي

 ٭مني����رة عبدالس����الم مناح����ي 
العصيمي

 ٭العن����ود خال����د عبدالوه����اب 
العبداهلل

 ٭فاطم����ة عبداهلل عبداحملس����ن 
تقي

 ٭رسيم خالد عبدالعزيز املنيفي
 ٭عبدالعزي����ز جس����ار غري����ب 

اجلسار
 ٭عمر مروى محسن الظفيري

 ٭غادة حسني سليمان البدر
 ٭مصبح علي مصبح الشبو

 ٭س����ليمان عبدالرحم����ن محمد 
البسام

 ٭روان مطر مطلق العتيبي
 ٭حمد عبداهلل مرزوق الغريب

 ٭سالم محمد راشد بريوع
 ٭محمد عبداهلل سالم محمد
 ٭جنود محمد حمد اخلضير

فاي����ح  تراحي����ب   ٭مش����اري 
املطيري

 ٭منى سالم عبداهلل الصريعي
 ٭صالح محمد سيف النامي

 ٭مساعد خميس سالم العازمي

 ٭الطاف جمال عبداهلل اخلشان
 ٭محمد احمد حمدان العازمي
 ٭غازي راشد غازي العتيبي

 ٭محمد فؤاد حسني قاسم
 ٭احمد راشد فالح امليع العازمي

 ٭طالل سعود سالم العازمي
 ٭ناصر بدر سالم احلريص
 ٭دميا عثمان محمد املوسى

 ٭هب����ة ابراهي����م عبدالرحم����ن 
الدعيج

 ٭بصائر حسن علي العطار
 ٭خالد عوض مفلح السعدي
 ٭االء يوسف يعقوب محمد

 ٭مرمي سالم عبداهلل املرجتي
 ٭دالل عبداهلل محمد عبداهلل

 ٭اميان عادل عبداهلل العصفور
 ٭سارة احمد عبداهلل العازمي
 ٭نورة سالم عبداهلل القطان

 ٭زين����ب عبداهلل عيس����ى علي 
باش

 ٭فاطمة حسني محمد اكبر
 ٭محمد عبيد حثلني الرشيدي

 ٭اميان مصطفى محمد الكندري
 ٭حسن هالل ناصر العلي

 ٭جميلة محمد فالح الهاجري
 ٭محمد عبداهلل محمد البناي

 ٭فاطمة عايد عبداهلل الشمري
 ٭عذاري عبداهلل سالم جلود

 ٭آالء رياض محمد السماك
 ٭خالد فهد حربي الشبيلي
 ٭عبداهلل حسن علي تقي

 ٭عب����داهلل يوس����ف عب����داهلل 
هجرس

ابراهيم مال   ٭ مرمي عبدالعزيز 
اهلل

جحي����ش  طحي����ش   ٭هن����اء 
الرشيدي

 ٭زهراء خضر محمد املطيري
 ٭آالء زيد محمد زنبوعه

 ٭س����لمى فيصل سعود الشريع 
العازمي

 ٭ اشواق سعد قطيم احلربي
 ٭اميان راجس دغيم العرفاني

 ٭ امنة منذر حبيب الشمري
 ٭محمد صالح عباس ال عباس

 ٭عبداللطي����ف خالد عبدالطيف 
الدوسري

 ٭احمد وليد احمد الدوسري
 ٭سلمان عادل محمد غلوم

وزارة التجارة والصناعة

 ٭ط����الل عبدالناص����ر محم����ود 
االيوبي

 ٭رنا بدر زيد الصقعبي
 ٭هيا علي ابراهيم الناصر

 ٭االء عبدالكرمي علي اخلباز
 ٭عبدالعزي����ز عدن����ان ش����ايع 

منصور
 ٭سارة فؤاد ابراهيم بوعركي
 ٭مها معيض فنيخر العنزي

 ٭وضح����ة عبدالعزي����ز ابراهيم 
املفرج

خ����امت  محم����اس   ٭مرزوق����ة 
العازمي

 ٭ هديل ناصر مناحي مبارك
 ٭عذاري مبارك براك مبارك

 ٭ مشاعل محمد شالش العجمي
 ٭الهن����وف خل����ف مطل���������ق 

العازمي
 ٭مها مجبل مفرح العازمي

 ٭فيحا غايب مقذل العازمي
 ٭شيخة فالح ناصر العازمي

 ٭جنود خالد سعد حضرم
 ٭ مها نايف هايف العازمي
 ٭دانة جاسم محمد الرشيد
 ٭مرمي بدر حسن الرفاعي

 ٭اسراء فريد سعود العنزي
عيس����ى  عب����داهلل   ٭فطوم����ة 

البالول
 ٭بثينة يعقوب يوسف الصانع

 ٭ب����دور عبدالوهاب اس����ماعيل 
الفودري

 ٭هدى برجس محمد البرجس
 ٭مرمي جاسم احمد البالول

 ٭ن����دى فيص����ل عبدالرحم����ن 
الدعيج

 ٭اسيل يعقوب يوسف اخلرس
 ٭ليل����ى عبداحلس����ني به����روز 

حسن

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 ٭جميلة راشد دخيل العنزي
 ٭موضي سمار فالح العتيبي

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

 ٭نوال سند هليل احلربي
 ٭رقية علي محمود الطويل

 ٭رمي ذاعر صنيهت املطيري
 ٭سارة صالح مهل املطيري
 ٭دالل سعد حسني املرشاد

 ٭اميان عبداهلل محمد أحمد
 ٭منال حمد مبارك العجاجي
 ٭فرجة راشد نعير الهاجري

 ٭عائشة جمال ابراهيم الهولي
عبدالرحم����ن  جم����ال   ٭ب����زة 

احلمدان
عب����داهلل  حس����ن   ٭عائش����ة 

الكندري
 ٭عيدة عبداهلل محمد محسن
 ٭اميان دهيمان مياح العركي

 ٭مرمي محمد فهد العتيبي
 ٭فاطمة هزاع احمد الهزاع

 ٭خلود مطر معتق املطيري
 ٭محمد عصام محمد العبيدان

 ٭مرمي امني راشد اخللف
 ٭حمد احمد منيب الشلبي

 ٭صالح مساعد ناصر العازمي
 ٭فجر صالح عبداهلل الربيع
 ٭سارة احمد محمد اخلليفة

 ٭عبداهلل سمير عبداهلل تقي

 ٭وفاء منصور هويج ناصر
 ٭مها ضرار محمد املرعي

 ٭احمد عايض راشد الرشيدي
 ٭عبداهلل فهد الفي الالفي

 ٭فواز عبداهلل محمد احلبيب
 ٭عبداهلل يوسف احمد الكندري

 ٭احمد سالم احمد املذن
 ٭فجر حسن راشد الدويلة

 ٭فيصل سعد شبيب البغيلي
 ٭محمد مبارك محمد الفهد

 ٭خالد شايع عبداهلل املفلح
 ٭صالح عابر صالح الشمري

 ٭ناصر دهام محماس املطيري
 ٭يوس����ف عبداحلمي����د خل����ف 

الدعاس
 ٭يوس����ف ف����وزي يوس����ف 

الشطي
 ٭زها مجبل عبداهلل العازمي

 ٭ نوف احمد مرشد الرشيدي
 ٭فهد انور شاكر عبداهلل

 ٭عبداهلل ناصر عجيل العنزي
 ٭لطيفة جاسم محمد العمران
 ٭حمود حمد دعيلج احلريجي

 ٭غنيم مسير غنيم اخلالدي
 ٭دليل سعد مناحي الدوسري

 ٭خلدا ناصر هزاع العتيبي
 ٭ناصر بدر غامن العتيبي

 ٭فاطمة حسني محمد الكندري
 ٭محمد احمد عبدالرضا مدوه
 ٭محمد سالم رشدان الرومي

 ٭حميدة غدير مزعل محمد
 ٭حنان غنيم مذخر العتيبي
 ٭موزة عبداهلل فهد العازمي

 ٭نورة فالح حبيب صياح
 ٭بدرية عايد مبارك العازمي

 ٭س����ليمان عبدالكرمي جاس����م 
الزيد

 ٭عبدالعزي����ز عب����داهلل جمعة 
الشرهان

 ٭فواز مساعد محمد احلماد
 ٭مساعد ماجد حابس املطيري

 ٭خديج����ة احم����د اس����ماعيل 
عبداهلل

 ٭منال فالح سعود عبدالعزيز
 ٭عبدالوهاب سعود عبدالوهاب 

اخلراز
 ٭مرمي احمد جاسم الشمروخ

 ٭مها فاضل عامر العتيبي
 ٭هنادي سعد هويدي احلبيني

 ٭س����عاد عب����داهلل عبداله����ادي 
الهاجري

 ٭نصار بدر ناصر الشمري
 ٭نورة ناصر فهد العجمي

 ٭رفعة عبدالهادي صغير هادي
 ٭اجل����ازي منص����ور عب����داهلل 

الدوسري
 ٭هال مبارك عوض دهش املهمل

 ٭خلود سالم مناحي اخلالدي
 ٭عبير حبيب حمود الشمري

الس����ويجي   ٭نوف فهد س����عد 
املطيري

 ٭زينب قاسم عبداهلل السبع
 ٭ بشاير نافل طليحان املطيري

عب����داهلل  حس����ن   ٭الط����اف 
االنصاري

 ٭حصة ابراهيم محمد العجمي
 ٭مرمي شوردي فاهد الهاجري

 ٭ ابتسام ناصر عبيد الرشيدي
 ٭مها غنام غزاي املطيري

 ٭عالية مطلق نايف ابوظهير
 ٭منيرة محمد س����الم عس����كر 

العجمي
 ٭اميرة سعد خنيفر الرشيدي
 ٭نورا غازي محمد الديحاني

 ٭مرمي جفني جهز املطيري
 ٭اميان كنعان فراج الشمري
 ٭نور احمد عبداهلل عوضي

 ٭موضي دغيم شبيب املطيري
 ٭بدرية متعب صلبي املطيري
 ٭نورة رشدان سيف الهاجري

 ٭نايف مرزوق سمران العتيبي
 ٭وائل ناجي مطر العنزي

 ٭سلطان محمد عامر العجمي
 ٭عبير عباس علي عبداهلل

 ٭فتوح عبداهلل جاسم العربيد
 ٭علياء عبداحملسن محمد علي

 ٭سليمان خالد محمد الغامن
 ٭علي عادل محمد حسني

 ٭عبير فهد جمعان السبيعي
 ٭احمد زيد كميخ الشريعان
 ٭محمد عيسى خالد العمر

 ٭عبدالعزيز زيد حمد الفالح
 ٭احمد فهد ماجد السالم

عب����داهلل  محم����د   ٭مش����اري 
السجاري

محم����د  احم����د   ٭ابراهي����م 
عبدالرحيم

 ٭العنود ناصر محمد العجمي
 ٭مبارك مطلق سعيد الهاجري

 ٭عبداهلل جلوي محمد العتيبي
 ٭يوسف محمد عواد الشمري

 ٭فيصل محمد جاسم الرميضني
 ٭باسل سعود مريغ العنزي

 ٭عبيد صياح رحيم املطيري
 ٭عبدالرحمن فهد علي الراشد

 ٭وضحة عبداملنعم مطر الظاهر
يعق����وب  س����لطان   ٭بدري����ة 

البصاره
 ٭بيبي خالد عبدالغفور تيفوني

 ٭مشاعل عادل محمد البالول
 ٭زهية بريجان غنيم احليص

 ٭نورة عبدالعزيز أحمد الغيث
 ٭مناير محمد مفضي الشمري

 ٭انوار مروح الفي العازمي
 ٭شفاء قاسم محمد الفيلكاوي
 ٭دملوكة سالم هادي الهاجري
 ٭نواف محسن هندي العنزي

 ٭علي عبدالكرمي محمد اكبر
 ٭عبدالرحمن بدر راشد علي
 ٭غنيمة ناظم محمد املسباح
 ٭شيماء سماح ذعار رويشد

 ٭اسماء محمد عمير احلريجي
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 ٭غدير ثابت ابراهيم الهارون

وزارة الكهرباء والماء

 ٭علي محمد هامل العجمي
 ٭حسني رخيص عيد املطيري
 ٭ماجد سعيد مهنا الرشيدي

 ٭عامر عبداهلل خليف العنزي
 ٭نورة احمد حسن الريس

 ٭محمد ماطر مرزوق العازمي
س����ليمان  عب����داهلل   ٭فه����د 

العميريني
 ٭راضي عبداهلل مجول العنزي
 ٭معجب سيف محمد الدوسري

 ٭نواف سعد سمران املطيري
 ٭ بدر سعد ناصر العازمي

 ٭سعد عايش مشعان الرشيدي
 ٭صالح سالم رويعي خلف

 ٭علي مشعل حسني العدواني
 ٭حمد عادل عيد املرجتى

 ٭رمي مفلح عبداهلل املفلح
 ٭محمد فهد سلمان السعيدي

 ٭بدر فيصل بدر حسني
 ٭انفال اسماعيل يوسف جراغ
 ٭صالح سعود عوض العنزي

 ٭عبدالناص����ر مف����رح عاي����ض 
الرشيدي

 ٭محم����د مصطف����ي مهي����وب 
سباتي

 ٭حسن ابراهيم محمد ابراهيم
 ٭عبداهلل راشد فالح العازمي

 ٭محمد دخيل عبداهلل الشمري
 ٭محمد شعيل مصلح العتيبي

 ٭ فهد عجمي محمد العراده
 ٭نايف حجاب غصني الدوسري

 ٭محمد فالح متعب العجمي
 ٭صقر منيف سعيد املطيري
 ٭نايف عيد مطلق الرشيدي

 ٭علي خلف علي احلربي
 ٭فيصل مشهور راشد العنزي

 ٭فهد حمد بريدان العازمي
 ٭امين����ة ع����وض عبداملنع����م 

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

العازمي
 ٭ره����ام ناص����ر عبدالرحم����ن 

الفرهود
 ٭بشاير ناصر سعد الدوسري

 ٭صالح فهد رفاعي العازمي
 ٭بدر ناصر عوض هاجد
 ٭فهد مبارك لزام وطيل

 ٭مانع فهد محمد العجمي
 ٭فهد بداح فالح العجمي

 ٭طالل مهدي حرفان العازمي
 ٭فهد براك سعود العازمي
 ٭ناصر مطلق راشد مثيب

 ٭عبدالرحم����ن حم����ود س����عد 
العازمي

 ٭جمال مضحي مبارك العازمي
 ٭حسني علي دغيمان العدواني

 ٭اميان خالد حس����ن بن حسني 
عبداهلل

 ٭صف����اء عبداحلمي����د عبداهلل 
محمد

 ٭فهد أنور سعيد بن سالمه
 ٭مانع جديع محمد العجمي
 ٭جراح حميد ابراهيم احمد
 ٭خالد مطر عوض العنزي

عب����داهلل  محم����د   ٭عيس����ى 
الرشيدي

 ٭محمد سعد سالم العجمي
 ٭حسن جاسم محمد حسن

 ٭ضاري خالد عبيد الشمري
 ٭عبداهلل ملفي هجرس العازمي

 ٭حمود احمد مطلق العازمي
 ٭عبداهلل خالد عبداهلل احلردان

 ٭محمد راشد ذياب الذياب
 ٭امواج يوسف محمد الضاحي

 ٭رمي عبدالرض����ا محم����د علي 
التراكمه

 ٭ مشعل ثامر سلطان املطيري
 ٭ أمل سعود سعد الرشيدي
 ٭نورة سريع سعد الهاجري

 ٭منال رثوع عازم العنزي
 ٭سارة هادي عبداهلل العجمي

 ٭وضحة الفي فالح املطيري
 ٭اميرة مطر ادهام الفضلي

 ٭هديل خالد دبوس العنزي
 ٭ عهد صعفك غالب املطيري

 ٭ جناة حسن علي محمد
 ٭ حوراء حسني حمزة الهزمي

 ٭صنت����اء عب����داهلل مش����عاب 
املطيري

 ٭سمر محمد سمير هندي
 ٭فجر مفرج عوض اخلليفة

ب����در يعق����وب   ٭عبدالرحم����ن 
احلوال

 ٭االء فالح فهد احملمد
 ٭نوف صالح محمد العازمي
 ٭هند حمود محمد السبيت

 ٭نوال محمد عبداهلل الضفيري
 ٭رشا شعيل مصلح العتيبي

هدم����ول  منيخ����ر   ٭عايش����ة 
العازمي

 ٭بدري����ة حم����ود عبداله����ادي 
الهاجري

 ٭غدير مهدي صنيتان العازمي
 ٭امل ضويحي مطلق املطيري

 ٭حترير احمد سالم الرومي
 ٭جميلة مبارك راشد العجمي
 ٭عائشة عبداهلل حمد الوحير

عل����ي  عبدالعزي����ز   ٭ن����ورة 
عبدالسالم

 ٭عذاري فليح ناصر العازمي
 ٭نورة محمد مبارك العازمي
 ٭سارة نافل عايض العجمي

 ٭شريفة عباد عبداهلل الديحاني
 ٭عبير مطر بجاد الديحاني

 ٭حنان صباح ظاهر منصور
 ٭فاطمة محمد صالح حسن
 ٭رمي علي عواض املطيري

 ٭صبا ماطر محمد مسير

 ٭شيخة عبداهلل خالد املطيري
ش����ليويح  س����طام   ٭بش����اير 

املطيري
 ٭هند هالل فراج السعيدي

 ٭ وعد محمد عوض جعدان
 ٭انوار عبداهلل فالح احلجيلي

 ٭صيتة سلطان صالح املجروب
 ٭ اريج براك قبالن العازمي

 ٭ اميان محمد سلف احلريجي
 ٭انوار عبداهلل خالد مهيالن

 ٭ هب����ة عبدالعزي����ز يوس����ف 
الكوس

 ٭علوة عايض ناصر سعد
 ٭ اشواق زايد الفي الديحاني
 ٭ بدور ناصر مبارك العازمي

 ٭مشايخ سعود جفني الدويش
 ٭مراحب سعد مزبان الزهاميل

 ٭ منيرة سند ناصر املطيري
 ٭عائشة محمد عبيد املطيري

 ٭هدى شداد اكدمييس املطيري
 ٭ فاطمة سالم حمود الرشيدي

 ٭ منال مهدي صالح العجمي
محي����ا  عب����داهلل   ٭مس����لمة 

الرشيدي
 ٭فهد محمد نوري علي

 ٭عبداحلس����ن عباس حسني بن 
نخي

 ٭احمد عماد احمد العمير
 ٭مرمي دعيج خليفة العجيل

 ٭تركي سويري عياد الرشيدي
 ٭نور احمد علي بوخوه

 ٭دالل حمد ثامر الدغيلبي
 ٭مهدي ناصر فريدون رستم

 ٭محم����د مط����ر عبدالرحم����ن 
العتيبي

 ٭معجب سالم ماجد الدوسري
مب����ارك عوي����ض   ٭عب����داهلل 

الديحاني
 ٭عبداهلل عبدالعزي����ز عبداهلل 

القعود
 ٭س����الم متعب س����ويد حطاب 

الهاجري
 ٭عاطف فهد عاطف القحطاني

 ٭مش����عل ج����زا عي����ادة مفضي 
الصليلي

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 ٭رفيف علي عبداهلل بوحمد
 ٭نورة عهدي سليمان السابج
 ٭رقية محمد مصطفى معرفي
 ٭اسيا حمود مرزوق الشمري

 ٭مرمي صادق يلي أحمد ابراهيم 
بهبهاني

 ٭ عبدالعزي����ز خال����د محم����د 
العنزي

 ٭مرمي حامد حمود املقهوي
 ٭ابرار جاسم محمد بن علي

 ٭ امل حمد مجبل العازمي
 ٭ اشواق الفي خالد العازمي

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

 ٭نوفة غدير محمد العنزي
 ٭فاطمة حسني عبداهلل العجمي

 ٭خلدة سعد رغيان العازمي
 ٭نوف سالم محمد العازمي

 ٭سارة عدوان محمد الشمري
 ٭نورة سعود ناصر العجمي
 ٭شوق بدر سعود الهاجري

 ٭ سارا دليهي عبداهلل احلضرم
 ٭امنة فالح دعيدع العازمي
 ٭سارة جاسم محمد زكريا

 ٭خالد فيصل خالد الشمري
 ٭سعود فريج سعود الفريج
 ٭عائشة احمد عبداهلل علي

 ٭مرمي امير بدر االستاذ
 ٭لولوة عيسى محمد الغامن

 ٭نورة عبدالرحمن علي شمس 
الدين

 ٭اميان علي عبداهلل الشايع
 ٭فاطم����ة ع����ادل ج����واد جوهر 

حياة
 ٭نواف عوجان عبداهلل املويزري 

الرشيدي
 ٭احمد مجيد احمد القطان

وزارة الداخلية

ابراهيم   ٭س����مية عبدالعزي����ز 
الغنامي

 ٭سحر جبر ضاوي الرشيدي
 ٭ابرار صالح الدين عبدالرحمن 

الكندري
 ٭ عبداهلل جمال علي اخلرس
 ٭محمد عيد عوض الرشيدي

 ٭ عبدال����رزاق ع����ادل مب����ارك 
الديهان

 ٭عبدالرحم����ن خال����د محم����د 
العبداملنعم

 ٭يوسف محمد علي محمد
 ٭احمد سلطان خلف العدواني

 ٭محمد عبدالك����رمي عبدالرضا 
زيدان

 ٭محم����د عبدالعزي����ز عبداهلل 
رجب

 ٭من����ال عبداللطيف س����ليمان 
العريفان

 ٭عبدالهادي مب����ارك عبدالهادي 
الهاجري

 ٭فاطمة ع����ارف عبدالرس����ول 
البغلي

 ٭ اريج هاظل برجس العتيبي
 ٭نورة عوض مدهش رويشد

عبدالعزي����ز  مش����عل   ٭دان����ة 
اخلرس

 ٭فاطمة جمال عبدالعزيز اللهو
 ٭حبيبة نادر فرج شايع

 ٭هالء مخلد قطيم املطيري
 ٭دالل مناحي زيد العتيبي

حم����دان  محس����ن   ٭امان����ي 
احلسيني

 ٭بتل����ة دح����ام ناي����ف صق����ر 
املصرب

 ٭عبداهلل حسني فراج هزاع
 ٭عبدالعزي����ز مطل����ق ملف����ي 

املطيري
 ٭نايف مطلق دحام العنزي

عاي����د  فهي����د   ٭عبدالرحم����ن 
الصليلي

 ٭ جراح مبارك شطي العنزي
 ٭سعد صالح سالم بطني

 ٭أمل منيف عايض املطيري
 ٭سلطان علي سعيد القحطاني

 ٭جابر عويضة علي املري
 ٭محمد حسني محمد رمضان

حم����د  معي����دي   ٭ابراهي����م 
السعيدي

 ٭لطيفة حسني يوسف بعركي
 ٭منال بدر محمد ابراهيم

 ٭ نايف محمد حسن العجمي
 ٭نايف عوض سعود العازمي

 ٭أحمد فنيطل سحلي الديحاني
 ٭سالم محمد عويد الرشيدي

 ٭ فهد عطااهلل نومان الزهاميل
 ٭عيس����ى محم����د عبدالرحمن 

التركيت
 ٭عايض عبداهلل مبارك العجمي
 ٭علي عبداهلل مشقاص الفجي

 ٭فهد بندر فرحان سرور
 ٭محمد جابر ناصر سالم

 ٭محمد عبداهلل ابراهيم اخللف
 ٭سالم زايد هادى الهاجري
 ٭عايد سعد مطلق الهاجري

 ٭وائل رمضان محمد العنزي
 ٭احم����د محمد عبداهلل حس����ن 

القطان
 ٭محمد مهدي فالح العجمي

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

 ٭عبداهلل عبيد عبداهلل العازمي
 ٭خالد محمد عبداهلل الهاجري

 ٭عبدالرحم����ن س����الم حم����ود 
العبداهلل

 ٭نايف مطلق فريهيد املطيري
 ٭عبدالرحم����ن احم����د عبداهلل 

العنزي
 ٭خالد حسني محسن املطيري

 ٭خالد دليم سعود العازمي
 ٭ف����رج ه����ادى مه����دى مناحي 

العجمي
 ٭مسعود عزيز دويهيس الفي

 ٭ماجد فهد حسن املطيري
 ٭عيسى عوض عواض املطيري

 ٭حسني علي محمد كرميي
 ٭باسل شهاب حمد علي

 ٭ فهد عبداهلل فهد العازمي
 ٭عبد اللطيف خالد عبد اللطيف 

الغربللي
 ٭محمد انور سليمان العثمان

 ٭صقر عبدالعزيز صقر الصقر
 ٭محمد مبارك محمد اجلري
 ٭نايف مطر نايف العتيبي
 ٭قصي عباس قاسم القالف

 ٭مشاري محمد يوسف الدعيج
 ٭رسلي محمود محمد بورسلي

ابراهي����م  س����ليم   ٭عب����داهلل 
العتيبي

 ٭طالل عبداهلل سليمان العيسى 
القناعي

 ٭ميثم عبد االمام بدر علي خان
 ٭ابراهيم رباح فيحان املطيري

 ٭فهد علي سليمان ابو غيث
 ٭عثمان حسن عايد الشمري

 ٭محمد غامن منير السهلي
 ٭محمد احمد سعد الشيتان

 ٭محمد صالح رويشد البذالي
 ٭فالح طالل محمد العجمي

 ٭سعد مرزوق سعد الرشيدي
 ٭خالد فهد نافع العدواني

 ٭خالد معيض محمد العجمي
 ٭خالد صالح خالد الفليج
 ٭محمد مدغم عيد دغمان

 ٭العنود يوسف فهد الطخيم
 ٭مي بدر ناصر اخلالدي

 ٭ حمد احمد ناصر الدريويش
ش����اهني  يوس����ف   ٭حليم����ة 

الفيلكاوي
 ٭عباد شريدة محمد اخلليفة

 ٭عب����داهلل مب����ارك عبدالرحمن 
امليال

 ٭هدى مطر جعيالن الزعبي
 ٭منى عيسى حسن القطان

 ٭بلقيس ابراهيم يوسف حقي
 ٭سلمى سيف صعفق اخلشاب

 ٭نواف جابر سعيد الهاجري
صال����ح  عبدالعزي����ز   ٭عل����ي 

املجيبل
 ٭طالل فالح صالح الضويحي

م����رزوق  س����عود   ٭م����رزوق 
العتيبي

 ٭سعود مسير هزاع املطيري
 ٭أنفال سليمان عبداهلل املانعي

 ٭س����ارة عب����د املجي����د عل����ي 
القبندي

 ٭حياة خالد عيسى السعد
 ٭فاطمة دهش بخيت الشمري

 ٭فجر راشد لهيميد النجار
 ٭ن����ور عبدالكرمي عل����ي جعفر 

الكندري
 ٭نورة راشد مرزوق املطيري
 ٭شروق طالب غلوم سلطان

 ٭ان����وار عبدالرحمن عبدالعزيز 
العوضي

 ٭جمانة محمود ابراهيم الطباخ
 ٭شوق خالد سلطان املطيري

 ٭انوار جمال عليان العنزي
 ٭آالء صادق س����يد خلف س����يد 

علي
 ٭الدانة حمد فهد جمهور

 ٭بشرى ناجي عبيد العنزي
 ٭بشاير بدر عبدالرحمن العمار

 ٭فاطمة عبداهلل حمد احلسن
 ٭لولوة نصيب مبارك الرندي

 ٭موضي فوزي عثمان الدخيل
 ٭سعاد يعقوب عشبان العنزي
 ٭سارة عبداهلل محمد الكندري

 ٭هاجر فاضل عباس القطان
 ٭ان����وار معت����وق عبدالعزي����ز 

البلوشي
 ٭سلطانة بداح علوش املطيري

 ٭بشاير سعد مخلد املطيري
 ٭شيخة فهد غامن املطيري

 ٭بشاير احمد حسني العنزي
 ٭اسماء جدعان منخي العتيبي

 ٭لول����وة عب����د اللطي����ف احمد 
الكندري

 ٭دالل وليد عبداللطيف املسباح
 ٭امي����ان عبدالرحم����ن احم����د 

عبدالرحمن
 ٭سارة فوزي صقر الصقر

 ٭فوزية شهاب احمد القوماني
 ٭اس����رار مال����ك ذي����اب عوض 

العلي
 ٭جاسم محمد جاسم جمعة

 ٭سليمان ياسر هبر الفضلي
 ٭احمد علي فالح العلي

 ٭محمد عايد عجيل الصليلي
 ٭ناص����ر عب����د الفتاح س����لمان 

العريعر
 ٭عبداهلل حمود خليفة البحوة
 ٭سالم عبداهلل سالم البلوشي

 ٭هديل محمد عباس املطوع
 ٭عبداهلل محمد ثامر املطيري
 ٭موسى يعقوب يوسف كمال

 ٭صالح يوسف صالح احلمادي
 ٭مبارك بدر محمد العيار

 ٭عايض مبارك عايض اجلسار
 ٭خالد يعقوب يوسف امليال
 ٭عبداهلل فهاد رشيد متعب
 ٭علي حامد كميل الفضلي

 ٭خالد حمدان محمد السهلي
 ٭علي حمد مناحي العجمي
 ٭فهد جاسم محمد الشريدة

 ٭منيف راكان سلطان العنزي
 ٭فهد عامر ثفنان العجمي

 ٭مبارك مزيد سالم الشمالي
 ٭محمود علي عبداهلل حسني
 ٭محمد يوسف محمد الغيث

وزارة النفط

 ٭بشاير صالح احمد الشاهني
 ٭محمد حسني سليمان القطان

 ٭بيب����ي عب����د العظي����م عباس 
العوض

 ٭حمد محمد حمد املسباح
 ٭حمد سالم جابر املطيري

 ٭وضحة مدعث ذيبان املدعث
 ٭هناء مهدي براك العميرة

 ٭بدر عبداهلل حسن عبداهلل
 ٭مناير يعقوب يوسف احملمود

 ٭هبة جالل حسني الكوت
 ٭طيب����ه س����عود عبدالعزي����ز 

العجيان
 ٭اميان نبيل عبداهلل أحمد

 ٭ع����ادل كاظ����م الس����يد رض����ا 
املزيدي

س����لمان  فيص����ل   ٭عب����داهلل 
الدبوس

وزارة التعليم العالي

 ٭منى خالد سدخان الفضلى
 ٭بدور راشد محمد املري

ابراهي����م  يوس����ف   ٭من����ال 
احلساوي

 ٭عل����ي عبداحلميد س����عيد بن 
شيبه

عب����داهلل س����ليمان   ٭ط����ارق 
احلسينان

 ٭محمد جاسم مصطفى صادق
يعق����وب  س����لطان   ٭فاطم����ة 

الفودري
 ٭سارة سعد عيد العتيبي

 ٭سعد عبداهلل جنم احلميدان
 ٭حسني محمد حسني باقر

 ٭ابرار سعود مبارك مسعد
 ٭مرمي عمر مبارك العصيمي
 ٭اريج محمد ردين العجمي
 ٭انوار نبهان راشد العازمي

عب����داهلل  عثم����ان   ٭فاطم����ة 
الشعالن

 ٭محمد جاسم محمد مندني

إدارة الفتوى والتشريع

 ٭عبداهلل جاسم محمد املرشد
 ٭هيا عادل ابراهيم اخليال

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

اإلدارة العامة للجمارك

 ٭نورة عدنان علي املصبح
 ٭ب����در عب����د احلكي����م عيس����ى 

السليم
 ٭صالح عوض حمود اخلالدي

 ٭فهد عدنان محمد اجليعان
 ٭بدر سعد مبارك ابو حيمد
 ٭علي مجيد عوض الشطي

 ٭عبداهلل محمد مبارك بن بحر
 ٭ع����وض س����الم عب����د الهادي 

العجمي
 ٭فيصل محمد هاشم اشكناني

 ٭عيدة مزيد مهدرس الهرشاني
 ٭علي حيدر مال اهلل اسماعيل

 ٭فاطم����ة محم����د عبدالرحم����ن 
الرويح

 ٭ياسمني محمد صلفيج املطيري
مع����زي  احلمي����دي   ٭حن����ان 

العازمي
 ٭استقالل جاسم زابن الرشيدي
 ٭عبداهلل محمد صالح الصالح

 ٭هيا سعد عبد الكرمي الصفران

 ٭عدنان محمود حاجى حسن
عبدالرحم����ن  فه����د   ٭ش����ريد 

املطيري
 ٭هديل خالد عثمان الضبيعي

 ٭راشد فالح رجا العازمي
 ٭حس����ن محمد علي بن عبداهلل 

بن حسني
 ٭نورة راشد عبداهلل التوحيد

 ٭بدريه خالد خليل الرفاعي
 ٭دالل عب����د الوه����اب يوس����ف 

احلمود
 ٭فاطمة علي احمد البلوشي
 ٭فجر ابراهيم حسني صادق

 ٭هيا فهد محمد الصميط
 ٭دالل طارق علي الفوزان

 ٭دعاء فاضل اسماعيل مراد
 ٭منيرة عبدالرحمن عبد الكرمي 

العيدان
 ٭جراح عايض معاهد السعيدي

 ٭باسل محمد ملفي العدواني
 ٭عبدالرحم����ن اي����اد س����عدون 

املطوع
 ٭طارق جاسم محمد املطيري

اإلدارة العامة للطيران المدني

 ٭عبداهلل احمد عبداهلل اجلريسي
 ٭عيسى محمود عبداهلل عفيفي

 ٭عبدالعزي����ز خليف����ة عبداهلل 
احلليل

 ٭عبير عبدالعزيز محمد خاجة
 ٭نوف علي فرج العنزي

 ٭مساعد صالح محسن البالم
 ٭مطر ثاني مطر السهلي

 ٭أحمد عبداهلل عايض العتيبي
 ٭صالح حبيب مختار سليم

عب����داهلل  عاي����ض   ٭تهان����ي 
املطيري

 ٭صالح منصور صالح الرفدي
 ٭خالد علي فهد القشعان

 ٭نورة عيادة الكهيدي العنزي
 ٭موض����ي يوس����ف يعق����وب 

القناعي
 ٭رمي عبيد محمد الرشيدي

 ٭منيرة نقا ناجي الشعالني
 ٭حنان احمد محمد العبد الهادي

 ٭سارة انور احمد البناي
 ٭ذكرى محمد عمر محمد

 ٭منيرة دعيج مبارك الصباح
 ٭صقر فاروق علي باقر

 ٭عائشة فالح حمدان بن سلما
 ٭فاتن ناصر معلث الرشيدي
 ٭نوف عوض فالح املطيري

 ٭نورة طالب اسماعيل االحمد
 ٭ابتسام شامي معتق الرشيدي
 ٭مشاعل احمد نزال الهرشاني

 ٭م����رمي عبدالرحم����ن بش����يت 
اخلالدي

 ٭احمد امير عبداهلل القطان
 ٭شريفة محمد علي الغامن

 ٭زينب غالم حسني حمزاوي
 ٭فهد جمال علي الشعيبي

 ٭عبداهلل حمد مطيع العجمي
 ٭خالد خليل ابراهيم النجار

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب

 ٭اميان خليفة هذال العازمي
 ٭نواف يوسف طه الراشد
 ٭دالل امني محمد ال صالح
 ٭زينب حسني نظر محمد

 ٭هدب����اء ن����واف عب����د الك����رمي 
النومس

 ٭علي محمد صالح السهلي
 ٭انتصار فالح حمدان الرشيدي

 ٭لنا سليم ابراهيم
 ٭حسن راشد عايد عاشور

 ٭بريق حمد صقر آل بن علي
 ٭حسني علي داود جنف

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 ٭حسني اسحق محمد اتش
 ٭عبدالعزي����ز جاس����م محم����د 

الضاحي
 ٭بش����اير عبدالك����رمي خليف����ه 

املجادي
 ٭فاطمة عبداهلل عيسى االستاذ

 ٭سالم حسني علي جريب
 ٭سارة مشعل عبداهلل البشير

احم����د  جم����ال   ٭عبدالعزي����ز 
العوض

 ٭دانة علي يوسف اخلواري
 ٭س����بيكة عبدالعزي����ز محم����د 

املسباح
 ٭عبداهلل سعيد صقر املخاجني

 ٭بيبي محمد علي جنف
 ٭نورة فيصل فهد البالول

 ٭فيصل غازي سالم العتيبي
 ٭نورة صالح حسن الغنام

 ٭احمد عواد فرحان الشمري

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية

 ٭حمود سعد شريد املطيري
 ٭مشعل محمد مشوح الرشيدي

 ٭عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 
املشاري

 ٭حامد محمد رض����ا محمد تقي 
معرفي

 ٭مرمي غالي عايد بادي
 ٭فجر بدر علي باقر

 ٭مشعل شريدة راشد الشريدة
 ٭بدر علي غلوم حسني
 ٭رمي مطلق صقر الهيم

 ٭رمي سعود صياح العرادة
 ٭امل فرج عبداهلل السعيد

 ٭بشاير بدر ارشيد الضرباح
 ٭فاطمة نافل عبداهلل فجري
 ٭اسماء زعل حويان العازمي

 ٭فرح احمد يعقوب الوزان
 ٭رمي عبد الكرمي عبد احلس����ن 

املهدي
 ٭مرمي محمود محمد حسني

 ٭غادة حسني احمد البناء
 ٭اميان شهاب احمد السلمان
 ٭ابرار احمد رحيل الشمري

 ٭فاطم����ة فيص����ل عبدالعزي����ز 
الربيع

بلدية الكويت

 ٭اميان عادل عبدالكرمي الفريح
 ٭عائشة فهد عبدالرحمن حسن
 ٭عمر عبداهلل حريفان الفضلي

 ٭منيرة احمد سلطان ساملني
 ٭رمي عبداهلل علي الدويلة
 ٭مفلح نامي مفلح العازمي

 ٭عبداهلل بركة جزاء العازمي
 ٭احمد فاضل حسن علي

 ٭بدرية فوزي خالد العدساني
 ٭سارة فالح صالح العمير

 ٭صالح بخيت شبيب الرشيدي
 ٭رمي محمد احمد املسفر

ش����عيفان  محم����د   ٭مني����رة 
الدوسري

 ٭مرمي مبارك صنيتان العازمي
 ٭معالي عويد علي احلبيني
 ٭هنوف فهد فالح الوطري

 ٭منى ثايب عبداهلل املطيري
 ٭مرمي مشعان االدعس السعيدي
 ٭منى سويحان مبارك امللعبي
 ٭بدرية عبيد شقير الرشيدي
 ٭نوف راشد راجح الهاجري

 ٭شريفة محمد ربيعة الربيعة
 ٭موضي محمد فهد العجمي

 ٭عنود هديان اذعار املطيري
 ٭عهود صالح حجيل الشبلي
 ٭حنان نافع سمير الصليلي

 ٭مها علي حبيب العنتري
 ٭شيخة محمد صالح الهاجري

 ٭جلني محم����د عربي����د جلوي 
العربيد

 ٭غاليه صنيتان ماوي املطيري
 ٭سلوى عبداهلل ماطر الرشيدي

 ٭نوف مرزوق مبارك العازمي
 ٭تهاني مرزوق ناصر حوشان

 ٭رمي محمد منيخر العنزي
 ٭اسماء دحيم مطلق املطيري
 ٭انوار جسار غريب اجلسار

 ٭نورة احمد حمد الهاجري
 ٭منيرة منصور فالح العازمي

 ٭ سهام عبداهلل شلهوب املطيري

 ٭افراح مبارك علي العجمي
 ٭جملة الفي مناور الراجحي
 ٭فاطمة فوزي علي احلميدي

 ٭نواف خليل ابراهيم اخلليفة
 ٭عايشة جاعد جالي احلربي

اإلدارة العامة لإلطفاء

 ٭مرمي ملفي عوض الرشيدي
 ٭رفعة سعد حمد العجمي

 ٭زينب عبد الرحيم عبد الكرمي 
يوسف

 ٭حسني هادي عبداهلل العجمي
 ٭تسنيم محمود عبداهلل الهزاع
 ٭عبداهلل فيصل صالح الصابري

الهيئة العامة للشباب والرياضة

 ٭فهد حبيب عبداهلل الشراح
 ٭عهود محمد فالح العازمي
 ٭هيا سيف محمد العجمي

الهيئة العامة للبيئة

 ٭ناصر فراج شارع العتيبي
 ٭امل فرحان عبدالعزيز الهران

 ٭لطيف����ة س����ليمان مضح����ي 
الصليلي

 ٭سلمى ثامر الهادة الرشيدي
 ٭حنان مشعل عويد العازمي

 ٭نس����يبة عبدالعزي����ز حس����ن 
الكندري

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 ٭منار عبداهلل محمد الفيلكاوي
 ٭محم����د احم����د عبد الرس����ول 

العوضي
 ٭منصورة عباس حسني حاجي 

محمد
 ٭دالل علي ناصر اخلضر

 ٭باسل عطية مطشر العنزي
حوراء عبد املجي���د عبداحلميد   ٭

فرج
زينب يوسف عبد الرضا قبازرد  ٭
 ٭محمد حمادي مشرف العنزي
 ٭وضحة عايض فهيد العجمي

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

 ٭عفاف مهدي ثنيان السليماني
 ٭عالية حمدان بداح املطيري

 ٭اماني أحمد عقيل احلربي
 ٭ألطاف مبارك مطلق العازمي
 ٭حنان خلف ابهيدل الشمري
 ٭خلود عوض راضي العنزي


