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أسماء صقر محمد الدوسري  ٭
 ٭ سارة ناصر فارس العجمي

 ٭ فاطمة محمد رشيد احلريجي
 ٭ مناير عادل يوسف الباذر
 ٭ منور غدير مربد الشمري
 ٭ منيرة فهد سعود العجمي

 ٭ هيا عبداهلل برجس بن عيد
ابتسام رسام عماش املطيري  ٭
ابتسام مبارك ملفي العازمي  ٭
ابتهاج مزيد سعود املطيري  ٭

أبرار راشد سالم الهاجري  ٭
أبرار زعيم عبد الكرمي العريان  ٭

أبرار فالح نايف مبتل  ٭
أبرار مبارك فراج املطيري  ٭
أبرار محمد راشد العازمي  ٭

إبراهيم غازي غامن اخلالدي  ٭
إبراهيم نايف متعب احلربي  ٭

اثير خالد سالم النشوان  ٭
أحالم عيد مرزوق العازمي  ٭
أحالم محمد هزاع العفاسي  ٭

أحمد جاسم محمد احلداد  ٭
أحمد جعفر رمضان مال علي  ٭
أحمد جواد عبد النبي صفر  ٭
أحمد خلف رجعان علوش  ٭
أحمد ساير ابنيه السعيدي  ٭

أحمد شعبان عبداهلل بلوشي  ٭
أحمد عبداهلل علي مال علي  ٭

أحمد فاخر خاطر صالح  ٭
أريج بندر تركي الظاهر  ٭
أريج خالد ذاير املطيري  ٭
أريج سالم رشيد سالم  ٭

استقالل سعيد محمد املطيري  ٭
إسراء رجاء نومان الظفيري  ٭

إسراء صالح عجيمان العجيمان  ٭
إسراء عبدالرحمن أحمد احلجي  ٭

إسراء محمد عبدالرحمن كمال  ٭
أسماء حمود غنيم الصويلح  ٭

أسماء خالد جابر اجلعيدي  ٭
أسماء دغيم عواد الضفيري  ٭
أسماء راشد مساعد املدعج  ٭

أسماء زيد زياد السربل  ٭
جعف���ر  عبدالرحم���ن  أس���ماء   ٭

الكندري
أسماء عبداهلل محمد السهلي  ٭
أسماء علي حسن عبد الكرمي  ٭
أسماء فالح ادغيمان العازمي  ٭

أسماء فالح عيد الغريب  ٭
أسماء مجحم مشبب السهلي  ٭

أسماء محمد بدر بن ناجي  ٭
أسماء محمد منصور بذال  ٭

أسيل عبداهلل دخيل اجلسار   ٭
أسيل فيصل فرحان الهاجري  ٭
اشواق هادي عبداهلل العجمي  ٭

أفراح بادي عمر الشمري  ٭
أفراح بدر طالل املطيري  ٭
أفراح براك ناصر النون  ٭

أفراح سليمان قحطان العنزي  ٭
أفراح علي ماطر العازمي  ٭

أفراح عوض هديبان عواد  ٭
أفراح فهيد امنوخ العازمي  ٭
أفراح محمد عيد العليوي  ٭

أفراح مسعد حمدي الرديفان  ٭
افكار حميد حمدان املطيري  ٭

أفنان علي عيسى الراشد  ٭
أفنان وليد إبراهيم املعتوق  ٭

آالء أحمد طه حسني  ٭
آالء خالد محمد صالح اخلضر  ٭

آالء علي محمد الهاجري  ٭
البندري علي مانع العجمي  ٭

اجلازي تركي تركي النويهض  ٭
اجلازي محسن حمود العجمي  ٭
اجلازي عبداهلل مسلم العجمي  ٭

الشقحة فالح سالم شويرب  ٭
ألطاف بدر سعود الهاجري  ٭

ألطاف خالد فهد النبهان  ٭
ألطاف علي فالح الرشيدي  ٭

ألطاف فالح سالم الهدية  ٭
ألطاف مطر صنيهيت شرار  ٭
ألطاف نواف راشد املطيري  ٭
العنود أحمد حسن العنزي  ٭

العنود جحيش عويران النصافي  ٭
العنود عبداهلل عاشور حسن  ٭

العن���ود عب���د اله���ادي صخ���ي   ٭
العنزي

العنود علي مطلق الرشيدي  ٭
العنود هادي باني النمشان  ٭

الهنوف صالح عدس النمران  ٭
الهنوف عوض راشد املطيري  ٭
الهنوف هزاع سعد الهاجري  ٭

أمال خليف عيد الظفيري  ٭
أماني بندر بدر العتيبي  ٭

أماني خليفة سعود احلربي  ٭
أماني سعد سيف العنزي  ٭

أماني عايض زايد العازمي  ٭
أماني عبداهلل محمد احلربي  ٭
امثال صاهود شقير املطيري  ٭

أمل بدر ناصر الرشيدي  ٭
أمل سالم مطلب العازمي  ٭

أمل سعد خشمان البواردي  ٭
أمل سعود مدعج الديحاني  ٭

أمل شطيط عايد العنزي  ٭
أمل الفي محمد العازمي  ٭

أمل محمد مبارك العجمي  ٭
أمل محمد نفل العدواني  ٭

أمل وليد عبد احلسن املهدي  ٭
امالك عبد الهادي سعد هادي  ٭

امنة إبراهيم علي العطار  ٭
امنة بدر عبدالرحمن جاسر  ٭
امنة طريخم غنيم الظفيري  ٭

امنة عبدالرحمن يوسف طالب  ٭
عبدالرحم���ن  عب���داهلل  امن���ة   ٭

التركيت
امنة نايف عمير الشمري  ٭
اميرة زأمل نهار العنزي  ٭

اميرة ماطر بردي العازمي  ٭
اميرة محسن كهف املطيري  ٭

أمينة جاسم علي السيف  ٭
أمينة دعيج خليفة املريشد  ٭

أمينة شباب سلمان املطيري  ٭
أمينة عبدالرحمن بشيت اخلالدي  ٭

انتصار علي رحيم املطيري  ٭
انتصار محمد فهد العجمي  ٭

أنفال حبيب عبداهلل حبيب  ٭
أنفال علي مرهون القالف  ٭

أنفال فيصل عبد احملسن الهاشم  ٭
أنوار احلميدي عبداهلل املطيري  ٭

أنوار ثامر سليمان الشمري  ٭
أنوار جاسم خضير يوسف  ٭

أنوار حمود سطام اخلمسان  ٭
أنوار حمود شامي العازمي   ٭

أنوار خشان االسود احلسيني  ٭
أنوار رفيع حمد العتيبي  ٭

أنوار سعد منصور العجمي  ٭
أنوار عبدالرحمن محمد العجمي  ٭

أنوار عبداهلل حصان الزعبي  ٭
أنوار فالح سليمان الرشيدي  ٭

أنوار فهد سعد العازمي  ٭
أنوار محمد زامل العازمي  ٭
أنوار محمد فالح العازمي  ٭

أنوار مصب حسني الرشيدي  ٭
أنوار ناصر عبيد العنزي  ٭

أنوار ناصر محارب الضفيري  ٭
أنوار نشمي عليان احلربي  ٭

أنوار وليد كاظم عثمان  ٭
اوضاح سعود مطلق الرشيدي  ٭

اوضاح علي محمد العدواني  ٭
اميان أحمد عبدالرحمن الكندري  ٭

اميان جمال عبداهلل العتيبي  ٭
اميان حسني عفر اخللف  ٭

اميان خليفة منصور العازمي  ٭
اميان رضا عباس مراد  ٭

اميان سعد هادي الظفيري  ٭
اميان سعود طاهر الشمري  ٭
اميان سعود محمد العازمي  ٭
اميان سعيد محمد العازمي  ٭
اميان سوعان عبيد العنزي  ٭
اميان صاحب أحمد ماجكي  ٭

اميان عقاب عبداهلل املطيري  ٭
اميان عواد عامر الشويعر  ٭

اميان فهاد مانع العجمي  ٭
اميان محمد مطلق العازمي  ٭

اميان مسعود فريج املطيري  ٭
اميان مسيرح منوخ اخلالدي  ٭

اميان مشعل سعد املطيري  ٭
اميان مطلق علي النصافي  ٭

اميان ملفي حمود الرشيدي  ٭
اميان منيف مطلق الديحاني  ٭
اميان موسى غايب الرشيدي  ٭

أحمد حسن أحمد الكندري  ٭
أريج عبدالرحمن محمد كندري  ٭

أسماء حسني عفر اخللف  ٭
باسمة سعد زنيفر العازمي  ٭

بتول باقر محمد غلوم  ٭
بدر فؤاد بدر الشطي  ٭

بدر ناصر جمعة الكعاك  ٭
بدرية دحيم معيض املطيري  ٭
بدرية عدنان جاسم العميري  ٭

بدرية مبارك منصور الظفيري  ٭
بدور سعد مطلق العازمي  ٭

بدور عبداهلل مرزوق املطيري  ٭
بدور عزيز شالح املطيري  ٭
بدور محمد زأمل العازمي  ٭

بدور هادي غريب العازمي  ٭
بدور يوسف عبداهلل عيسي  ٭

بسمة جهاد فرج العازمي  ٭
بشاير بدر خالد البحوه  ٭

بشاير حسن عبداهلل الظفيري  ٭
بشاير دخيل فارس دخيل  ٭

بشاير سعد مظهور العازمي  ٭
بشاير عبدالرحمن منير املطيري  ٭

بش���اير عب���د احملس���ن خل���ف   ٭
السبعان

بشاير عزيز نواف العنزي  ٭
بشاير عطااهلل ناصر عبداهلل  ٭

بشاير عيسى غلوم محمد  ٭
بشاير فهد الفي املطيري  ٭

بشاير مسعود علي رشيد  ٭
بشاير مسلم موسى الرشيدي  ٭

بشاير مشعل قمر الضفيري  ٭
بشاير مضحي سلمان الهبيدة  ٭
بشاير مفرح دحيم الهرشاني  ٭

بشاير ناصر عايد النصافي  ٭
بنا سفيان طلق الرشيدي  ٭
بنة عويد محمد الرشيدي  ٭

بيبي عبد الناصر محمد بوشهري  ٭
تهاني حمدان مفلح العنزي  ٭

تهاني راشد علي العجمي  ٭
تهاني صالح سعيد العجمي  ٭

تهاني محمد فالح حمود  ٭
جارحة فايز حامد البغيلي  ٭

جازي مرزوق بجاد العتيبي  ٭
جعفر أحمد السيد علي القالف  ٭

جمانة جمال عبداهلل طارش  ٭
جمانة محمود محمد املقصيد  ٭

جميلة عبيد عبدالرحمن العتيبي  ٭
جميلة مبارك مفلح الصليلي  ٭

جنان عمر عبدالرحمن القناعي  ٭
جنان فوزي يوسف اليماني  ٭

جواهر عايض مبارك العبيدان  ٭
جوزا خلف محمد املطيري  ٭

جوزا رجا عبدالهادي الهاجري  ٭
جوزاء ماجد حميدي املطيري  ٭

حامد علي حسني عبداهلل  ٭
حامد علي خلف احلربي  ٭

حسن علي عبداهلل عبد علي  ٭
حسنة مفرج فراج الهاجري  ٭
حسني أحمد غلوم اشكناني  ٭

حسني بدر أحمد ملك  ٭
حسني جواد عبداحلميد الصفار  ٭

حسني عباس إبراهيم جوهر  ٭
حسني محمود حسن ذياب  ٭

حصة جابر حسن العصيمي  ٭
حصة جمال أحمد الصالح  ٭

عبدالرحم���ن  خال���د  حص���ة   ٭
الفيلكاوي

حصة سندان عوض املطيري  ٭
حصة علي حمد الفهد احلمد  ٭

حصة فالح عامر العجمي  ٭
حصة فهد سالم البرجس  ٭

حصة محمد عبداهلل عبد امللك  ٭
حصة ملفي زايد الديحاني  ٭

حال حسني علي مجبل  ٭
حال صالح حسني العنزي  ٭

حمد دبيس مبارك الرشيدي  ٭
حمد عتيق ناصر الرشيدي  ٭
حمود ذريان فارس العنزي  ٭

حنان خالد منيف بن جدعان  ٭
حنان راشد فالح الهاجري  ٭

حنان صطوم شالش  ٭
حنان عوض عودة شاهني  ٭
حنان محمد راشد العجمي  ٭
حنان منوخ متعب عقاب  ٭

حنان مهدي محمد العازمي  ٭
حنان مؤيد محمد نوري  ٭

حوراء أسامة أحمد الصالح  ٭
حوراء حسن سليمان العوضي  ٭

حوراء فؤاد حمزة اجراغ  ٭
حورية منور ضاحي املطيري  ٭

حياة محسن فواز املطيري  ٭
حيدر حسن عبد امللك بهمن  ٭

خالد أحمد علي ديني  ٭
خديجة عيسى خليل مظفر  ٭

خديجة كاظم حسن الشويكر  ٭
خديجة محمد ثامر العجمي  ٭
خديجة محمد ناصر املظفر  ٭

خزنة فرحان سالم اجلروان  ٭
خزنة فالح محمد العازمي  ٭

خزنة فهيد فارس الرشيدي  ٭
خلف سوعان عبيد العنزي  ٭

خلفة سالم خلف العنزي  ٭
خلود جمال عبداهلل عبداهلل  ٭
خلود جمال مطني الفضلي  ٭
خلود حسني خلف العنزي  ٭

خلود حمود سعود العازمي  ٭
خلود سعود عايد العازمي  ٭

خلود صنات سفر السميري  ٭
خلود فوزي بدر الفوزان  ٭

خلود منيع فهد عدهان  ٭
خلود ناصر خالد العازمي  ٭

خلود يوسف خليل الصالل  ٭
داليا علي فهد احلويل  ٭

دانة علي حمود الغربه  ٭
دانة علي محمد الهولي  ٭

دانة محمد عبداهلل محمد  ٭
دانة مطلق نوار العتيبي  ٭

دالل أحمد عبداهلل أحمد الناقه  ٭
دالل بدر مصبح العازمي  ٭

دالل براك ناصر النون  ٭
دالل حمود بداح العازمي  ٭
دالل خالد محمد الكندري  ٭

دالل سعد منصور الدوسري  ٭
دالل سلطان غامن السالم  ٭
دالل سلمان عبداهلل امليع  ٭

دالل عبدالرحمن أحمد البالول  ٭
دالل عبد الرزاق الصالح  ٭
دالل عبداهلل مهنا املهنا  ٭

دالل عيد سعود عيد  ٭
دالل ماجد سرهيد املطيري  ٭

دالل مبارك عامر العازمي  ٭
دالل مزيد حمد العازمي  ٭

دالل مفلح مبارك الوسمي  ٭
دالل هادي فهد الراجحي  ٭

دالل يوسف صالح البطي  ٭
دليل فهد عويض املطيري  ٭

دهلة سعد هويدي العازمي  ٭
دهلة صاهود شقير املطيري  ٭
راشد محمد قنيفذ الهاجري  ٭

رباب محمود حسني الرامزي  ٭
رفعة فالح مطلق السبيعي  ٭

رفعة مبارك عبداهلل العجمي  ٭
رفعة مطلق فدغوش رصد  ٭

روابي رمضان محمد العنزي  ٭
روان عبدالعزيز محمد اجليران  ٭

روان عبداهلل صخي العنزي  ٭
روضة صويان محمد الهاجري  ٭

رمي أحمد طنا العنزي  ٭
رمي جمال زيد البصمان  ٭
رمي رفاع هذال املطيري  ٭

رمي سعود مبارك الرشيدي  ٭
رمي شافي حمد الشمري  ٭

رمي عبداهلل شبيب الرشيدي  ٭
رمي علي محمد العجمي  ٭

رمي فالح عبداهلل احملجان  ٭
رمي فالح مطلق العازمي  ٭
رمي فالح حمد الهاجري  ٭
رمي محمد حزام العنزي  ٭

رمي محمد عبداهلل السبيعي  ٭
رمي محمد عبد الهادي العجمي  ٭

رمي مرزوق فهاد العازمي  ٭
رمي مفرج هزاع العدواني  ٭

ريهام تركي فراج الغنيمي  ٭
ريهام عبدالعزيز مجيد الغريب  ٭

زهراء حسن محمود دشتي  ٭
زهراء علي حسن حيدر  ٭

زهراء يعقوب حاجية شمساه  ٭
زيد نواف عزيز العنزي  ٭

زينب جاسم محمد نصيب  ٭
زينب جمال مال محمد علي  ٭
زينب خليل إبراهيم حسني  ٭

زينب عادل حسني شمس  ٭
زينب عبدالعزيز عريان حسن  ٭

زينب علي حيدر الصفار  ٭
زينب محمد صبر الشمري  ٭

زينب محمد عبد احلسني إبراهيم  ٭
سارة أحمد خلف العنزي  ٭

سارة أحمد سعد امليع  ٭
سارة اهتيمي عبداهلل الهاجري  ٭

سارة أحمد دغيم العازمي  ٭
سارة بدر شطي الفضلي  ٭

سارة بدر ضاري الشمري  ٭
سارة جازع نقا الضفيري  ٭

سارة حامد عوض املطيري  ٭
سارة حسني عبد احملسن العلي  ٭

سارة حسني غلوم صفر  ٭
سارة حمد حميد العازمي  ٭
سارة حمد صالح العنزي  ٭

سارة حمود ناصر اجلبري  ٭
سارة خالد عبد الرحيم العوضي  ٭

سارة خالد عموش املطيري  ٭
سارة خميس مرزوق مبرك  ٭
سارة سعد قريان العازمي  ٭
سارة صالح راشد املعصب  ٭

سارة عباد مناور ناصر  ٭
سارة عبداهلل عايش اجلويسري  ٭

سارة علي خالد الوصيص  ٭
سارة علي محمد فرحان  ٭

سارة عواد ظاهر السعيدي  ٭
سارة عياد حمود الديحاني  ٭
سارة عيد رجعان العازمي  ٭
سارة عيد مسلم الشالحي  ٭

سارة غازي عبداهلل العتيبي  ٭
سارة فالح فهد العجمي  ٭
سارة فهد أحمد الستالن  ٭

سارة فوزي ناصر العامر  ٭
سارة ماجد شجاع العتيبي  ٭
سارة ماجد عبيد الدوسري  ٭

سارة محسن عبداهلل العجمي  ٭
سارة محمد صقر اخلرينج  ٭
سارة محمد علي نصر اهلل  ٭

سارة محمد محسن املطيري  ٭
سارة محمود حاجي خالدي  ٭

سارة مسفر عبيد سفير  ٭
سارة مسلم محمد السبيعي  ٭

سارة مفلح فهد لبيدان  ٭
سارة منصور حمود الهران  ٭

سارة ناصر سعود بن جامع  ٭
سالم حسني سالم حسني  ٭
سامية مبارك ناصر عرمي  ٭

سبيكة صبحي عيد الهدهود  ٭
سحر غازي علي العنزي  ٭

سراب مطلق سعد العتيبي  ٭
سعاد نشمي سلمان املاجدي  ٭

سعد جمال سعد عبداهلل  ٭
سلسبيل خالد عبداهلل اخلزي  ٭

سلمى حمد حمود العبهول  ٭
سلمى خالد محمد املسباح  ٭

سلمى عفاس سطام الشمري  ٭
سليمان رياض سعود عبدالعزيز  ٭

سماح عبداهلل سعود احمليلبي  ٭
سميرة عبداهلل عامر العامر  ٭

سندس عادل جاسم كمال  ٭
سهام مشعل مضحي الصليلي  ٭

سهى محمود محمد بورسلي  ٭
شادية مضحي ماضي التيسي  ٭

شجون علي خالد العتال  ٭
شروق دعيج خليفة اخلضر  ٭

شريفة عبد اللطيف بوطيبان  ٭
شريفة نهار محمد العنزي  ٭

شعاع خلف حسن الرشيدي  ٭
شعاع سرحان فرحان الشمري  ٭

شعاع ناصر غازي املطيري  ٭
شعيب أحمد حاجي عبداهلل  ٭

الهلف���ي  ش���هد بات���ل ع���وض   ٭
الرشيدي

شهد محمد أحمد الناصر  ٭
شهد مضحي احبيب الفضلي  ٭

شهد ناهض صالح الفهد  ٭
عبدالرحم���ن  أحم���د  ش���وق   ٭

الشرقاوي
شيخة حمود محمد العازمي  ٭

شيخة خالد عبداهلل الشايجي  ٭
ش���يخة خليف���ة عب���د الوه���اب   ٭

احلنيان
شيخة فهيد محمد العجمي  ٭

شيخة محمد مطلق الدويش  ٭
شيخة ناصر صالح محسني  ٭

شيخة يعقوب يوسف السمحان  ٭
شيماء أحمد عبد الرضا الصائغ  ٭

شيماء أحمد مشعان املشعان  ٭
شيماء حسني محمد اشكناني  ٭
شيماء خليل حبيب بوشهري  ٭

شيماء رمضان سالم محمد  ٭
شيماء سيف فالح العازمي  ٭

عبدالرحم���ن  فيص���ل  ش���يماء   ٭
الشالحي

شيماء محمود محمد الفهد  ٭
شيماء نواف سعد الشمري  ٭
ضحى خالد دهيسان اللميع  ٭

ضىي خميس خويطر العنزي  ٭
ضحى محمد حجي احلمادي  ٭
ضياء جنيڤ منصور سفر  ٭

طالل قيس محمد راشد  ٭
طيبة رضا حميد احلسيني  ٭

طيبة سيف مرزوق قرينيس  ٭
طيب���ة عب���د الس���الم عب���داهلل   ٭

التويتان
طيبة وليد خالد الدريعي  ٭

طيبة وليد عبداهلل العصفور  ٭
طيبة يوسف راشد النجدي  ٭
عالية سالم عمير العازمي  ٭

عايشة شباب محمد البطاح  ٭
عايشة هادي فهد الرشيدي  ٭

عايض حجاج عبداهلل املطيري  ٭
عائشة أحمد محمد العيسي  ٭

عائشة حربي خلف العازمي  ٭
عائشة رحيم عطية العتيبي  ٭

عائشة عبد اللطيف ذياب  ٭
عائشة ماجد دهيسان العتيبي  ٭

عائشة محمد جاسم املطر  ٭
عائشة محمد حسني العنزي  ٭

عائشة محمد عايض العتيبي  ٭
عائشة ناجي جمعة خميس  ٭
عائشة وليد يونس احلامت  ٭
عباس حميد عباس جرخي  ٭

عبدالرحمن بدر جار اللة العازمي  ٭
عبدالرحمن طريد عطية العنزي  ٭

نقي���ع  قن���اص  عبدالرحم���ن   ٭
اخلصيلي

عبدالرحمن قيصر محمد املسباح  ٭
عبدالرحمن محمد سالم العدل  ٭
عبد الرزاق بشير سالم العلي  ٭

عب���داهلل  مط���ر  عبدالعزي���ز   ٭
الهرشاني

عبداهلل إبراهيم محمد الدريهم  ٭
عبداهلل أحمد حسني حسن  ٭

عبداهلل ربيع علي حسني  ٭
عبداهلل رسام نايف العتيبي  ٭
عبداهلل ساير جابر الظفيري  ٭
عبداهلل كامل ثجيل الشمري  ٭

عبداهلل محمد إبراهيم ارحمه  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل هادي  ٭

عبداهلل مرداس عبداهلل العجمي  ٭
عبداهلل وليد اسماعيل عبداهلل  ٭

عبدالعزيز حسني جاسم العنزي  ٭
عبير حزام راشد الزعبي  ٭
عبير راشد عامر العازمي  ٭

عبير مصبح حمود العازمي  ٭
عبير مصلح سفر املطيري  ٭
عبير مهدي راشد العجمي  ٭

عثمان علي سالم العلي  ٭
عدنان عادل حسن علي  ٭

عدنان يعقوب سلمان يوسف  ٭
عذاري جاسي ناصر املطيري  ٭
عذاري حمد عايض العازمي  ٭
عذاري سعد مظهور العازمي  ٭

عذاري علي سعد القيني  ٭
عذاري عيسى غلوم بولند  ٭
عذاري فواز فهد الشمري  ٭

عذاري نهار مجبل املطيري  ٭
عذبة خليفة خليفة الصالل  ٭

عذبية منور ضاحي املطيري  ٭
عزيزة محمد جابر العجمي  ٭
عفاف خلف عشان العنزي  ٭

عالء معتوق فرج الفضل  ٭
علي حمدان خضير التركماني  ٭

علي راشد جريوي احليان  ٭
علي مصطفي عبد الهادي احملميد  ٭

علي حسني عبد احلليم حسن  ٭
علياء حسني اسماعيل محمد  ٭

علياء عبد السالم محمود املراغي  ٭
علياء عبد الهادي عبداهلل مشعل  ٭

عمار حسن غلوم حسني  ٭
عمار عبداهلل محمد فتح اهلل  ٭
عمر عبداهلل حسن العتيبي  ٭

عنود فردان منشان الرشيدي  ٭
عهود أحمد فالح العازمي  ٭

عهود حسن دغيمان املطيري  ٭
عهود عيد سعد العراده  ٭

عهود فهاد عبداهلل العازمي  ٭
عهود مليحان رمضان احلربي  ٭

عواطف سعد جزال الشمري  ٭
عواطف سعيد الفي املطيري  ٭
عيدة حامد حويان املطيري  ٭

عيس���ى عب���داهلل عب���د الك���رمي   ٭
العيسي

غادة محمد عوض املطيري  ٭
غدير حمود إبراهيم العبودي  ٭
غدير عبداهلل فالح الراجحي  ٭

غدير غنيم محمد الركيبي  ٭
غدير ناصر محمد العجمي  ٭

غدير هاني عبد الرضا جمعه  ٭
غزيل بدر عيد الغصاب  ٭

غنيمة راشد براك العدواني  ٭
غنيمة محمد جاسم الشمالي  ٭

غنيمة ناصر غازي الدماك  ٭
غيداء امني محمد الصائغ  ٭

غيداء أحمد عبداهلل عبدالرحمن  ٭
فاطمة أحمد ناصر املسفر  ٭
فاطمة انور أحمد الفزيع  ٭

فاطمة أحمد حسني الكندري  ٭
فاطمة تراحيب حمدي املطيري  ٭

فاطمة جاسم محمد اخلليفي  ٭
فاطمة جاسم محمد الكندري  ٭

فاطمة جبيران شريد الديحاني  ٭
فاطمة جمال فتحي خورشيد  ٭

فاطمة حسن بطي العتيبي  ٭
فاطمة حسن عبداهلل اخلرس  ٭

فاطمة حسن محمد باقر  ٭
فاطمة حسني عباس بخش  ٭
فاطمة حسني علي الكندري  ٭
فاطمة حمد محمد الكريبان  ٭
فاطمة حمود فراج العازمي  ٭
فاطمة خالد ذياب الديحاني  ٭

فاطمة خليل حسن زينل  ٭
فاطمة خير اللة محمد عراده  ٭

فاطمة سعد حمد احلمد  ٭
فاطمة عابدين محمد اشكناني  ٭

إبراهيم حس����ني  فاطمة عب���اس   ٭
علي

ش���هاب  عبدالرحم���ن  فاطم���ة   ٭
العثمان

فاطمة عبدالعزيز حوري  ٭
فاطمة عبداهلل حماد العجمي  ٭

فاطمة عبداهلل مبارك العجمي  ٭
فاطم���ة عب���د احملس���ن مب���ارك   ٭

ال��وزان
فاطمة عبداهلل اجفني العازمي  ٭

فاطمة عدنان شهاب صالح  ٭
فاطمة علي أحمد الصقران  ٭

فاطمة علي محمد الدماك  ٭
فاطمة عيد عايض العتيبي  ٭

فاطمة عيد مبارك الذياب  ٭
فاطمة غنام عايد العنقودي  ٭
فاطمة فالح شافي العجمي  ٭
فاطمة فيصل حميد العطار  ٭

فاطمة مبارك سيف العجمي  ٭

فاطمة محمد فالح عوض  ٭
فاطمة محمد محسن العتيبي  ٭

فاطمة محمود مختار علي  ٭
فاطمة مخلد بكر الديحاني  ٭

فاطمة مرزوق عباس النومس  ٭
فاطمة مطلق عوض املطيري  ٭

فاطمة مطلق فالح املطيري  ٭
فاطمة ناصر شهاب حسني  ٭

فاطمة وليد عبداحلميد اليوسف  ٭
فاطمة يعقوب يوسف الرشيد  ٭

فاطمة يوسف حسني حيدر  ٭
فايزة راشد عيد العازمي  ٭

فايزة مشوح فهد الرشيدي  ٭
فجر جاسم عبد اللطيف السعيد  ٭

فجر خالد سلطان محمد  ٭
فجر رافع مطر العنزي  ٭

فجر سعد محمد البادي العتيبي  ٭
فجر سعد محمد الركيبي  ٭

فجر غازي محمد جاسم العتيبي  ٭
فجر كاظم عبد الرسول بو عباس  ٭

فجر محمد ضيدان ابو عدل  ٭
فجر مصطفي محمد الكندري  ٭

فج���ر مع���اذ عب���د الواح���د امان   ٭
عبداهلل

فجر ناصر صباح الفضلي  ٭
فرح خالد سليمان السلمان  ٭

فرح فهد إبراهيم الرميح  ٭
فضة عباس صالح العتيبي  ٭

فهد أحمد لفتة الضفيري  ٭
فهد عبدالرحمن سالم الصميعي  ٭

فهد محمد زأمل الزامل  ٭
فه���د ناصر عب���داهلل خش���مان   ٭

العجمي
فهدة سعيد ضحوي العنزي  ٭
فوزية سعد سعود الشمري  ٭

في بدر إبراهيم الغريب  ٭
في بدر جاسم الناصر  ٭

فيصل أحمد جاسم اخلليفه  ٭
فيصل عبد الوهاب أحمد املنيس  ٭

فيصل فارس اسمر الفضلي  ٭
فيصل مرجي محمد فرحان  ٭

قيروان صالح عسل الظفيري  ٭
كلثوم محمد عبداهلل حسني  ٭

كوثر عيسى عبد الرحيم امير  ٭
لطيفة حسني علي الرومي  ٭
لطيفة خالد عواد العازمي  ٭

لطيفة رشيد عايش الرشيدي  ٭
لطيفة سلطان جابر عبدالرحمن  ٭

لطيف���ة عب���داهلل عب���د اللطيف   ٭
الرباح

لطيفة عبداهلل دريس فرحان  ٭
لطيفة علي دغيم العازمي  ٭
لطيفة محمد أحمد اخلضر  ٭

لولوة حسني سعود احلويتان  ٭
لولوة سليمان علي املشوطي  ٭
لولوة عبداهلل حمود السيف  ٭

لولوة عبداهلل محمد اجلار اهلل  ٭
لولوة مناحي بصيص العجمي  ٭

ليالي أحمد زايد الضفيري  ٭
ليلي أحمد علي عبد السالم  ٭

ليلي حسني علي املطيري  ٭
ليلي عادل عبدالرحمن بو علوا  ٭

محمد إبراهيم عبد املجيد الرفاعي  ٭
محمد اسماعيل يعقوب يوسف  ٭

محمد جاسر عبداهلل العنزي  ٭
محمد خليل اسماعيل عبداهلل  ٭

محمد راشد علي الراشد  ٭
محمد راشد محمد العمران  ٭

محمد عبدالعزيز مجيد حياه  ٭
محمد عبداهلل جمعة شهاب  ٭

محمد علي حسني محسن  ٭
محمد فاضل عبد الرضا محمد  ٭
محمد فالح ضاحي الرشيدي  ٭

محمد فهد محمود اسد  ٭
محمد محمود عبد اخلالق محمود  ٭

محم���د مصطف���ي عبد الرس���ول   ٭
احمد

محمد ناصر محمد رشيد  ٭
محمود خالد محمود حسني  ٭
مرزوقة حمد سعود اللميع  ٭

مرمي إبراهيم عبداحلسني محمد  ٭
مرمي أحمد عبد املجيد املاجد  ٭

مرمي بركة محمد السبيعي  ٭
مرمي حاكم عبيسان املطيري  ٭
مرمي حامد عبداهلل الدرباس  ٭
مرمي حضيرم علي الهاجري  ٭

مرمي خالد خزام احلمدان  ٭
مرمي خالد علي السليمان  ٭

مرمي خالد مبارك العويس  ٭
مرمي خالد محمد الفودري  ٭
مرمي زيد سعود املطيري  ٭

مرمي سالم عبدالعزيز املونس  ٭
مرمي سعد فالح السهلي  ٭
مرمي سعد فهد املشوط  ٭

مرمي سعيدان مهدي العازمي  ٭
مرمي سمحان السمحان الهاجري  ٭

مرمي شفاقة مطخان العنزي  ٭
مرمي عبدالعزيز شعيب البكر  ٭

مرمي علي سيد هاشم سيد علي  ٭
مرمي عمران عيسى الراشد  ٭

مرمي عويد جحيش العازمي  ٭
مرمي عياد عيد العازمي  ٭
مرمي فهد فالح العازمي  ٭

مرمي محمد بطاح العازمي  ٭
مرمي محمد راجي السعيدي  ٭
مرمي محمد عباس االربش  ٭

مرمي محمد عبداهلل السعيد  ٭
مرمي محمد عوض العنزي  ٭

مرمي محمد فهد املجاوب  ٭
مرمي محمد مبارك املطيري  ٭

مرمي مزيد سعدون العازمي  ٭
مرمي مطر هالل الشمري  ٭

مرمي مطلق مبارك العازمي  ٭
مرمي مفلح فالح بحار  ٭

مرمي مليح مهل الرشيدي  ٭
مرمي ناصر ملوح العازمي  ٭

مرمي هاشم علي حسني  ٭
مزنة حمدان عبداهلل املطيري  ٭

مزنة محمد جابر املري  ٭
مساعد عبداهلل حسني العباد  ٭

مشاعل بدر محمد محمود  ٭
ش���لي���ويح  س���طام  مش���اعل   ٭

املطيري
مشاعل صنيتان عايض الرشيدي  ٭

مشاعل عياد عيد العازمي  ٭
مشاعل عيد عويضة العجمي  ٭

مشاعل ماهر محمد النهام  ٭
مشاعل ناصر ذياب ناصر  ٭

مشعل حمود فهد الرشيدي  ٭
مشعل علي عيد العصفور  ٭

مصطفي قاسم حسن عباس  ٭
مضاوي سعيد عايض مناحي  ٭
مضاوي محمد فهيد املطيري  ٭

معالي صالح جليدان السليماني  ٭
معالي علي دهام الرشيدي  ٭
معالي عيد حزام الرشيدي  ٭

معالي فالح سحمي العجمي  ٭
معالي فريح مطر الشمري  ٭

مالك عبداهلل فالح الهاجري  ٭
مالك فهد عبداهلل البرجس  ٭

مالك مرزوق محمد العتيبي  ٭
مليحة مخلد فالح الرشيدي  ٭

منار سالم ناصر املطيري  ٭
منار سعد ناصر ثاني  ٭

منار نافع رجا الرشيدي  ٭
منال جمال خليف الرشيدي  ٭

منال راشد محمد العازمي  ٭
منال سعود فالح الوسمي  ٭

منال صالح محمد الطريجي  ٭
منال عبد الكرمي محمد النمران  ٭

منال علي مسلم الوهيده  ٭
منال فالح حمد العازمي  ٭
منال محمد فالح محمد  ٭

منال محمد مسعود الزوين  ٭
منال مطلق محمد الرشيدي  ٭

منال مطلق نوار العتيبي  ٭
مناير حمود فالح العازمي  ٭
منى أحمد إبراهيم الشماع  ٭
منى أحمد راضي املطرود  ٭

منى جابر عبد احملسن الفضل  ٭
منى حسني علي كامل  ٭

منى سعود عبد املنعم العتيبي  ٭
منى سليمان داود قمبر  ٭

منى صادق جاسم العبداهلل  ٭
منى عبدالعزيز أحمد عياده  ٭

منى عطااهلل عبداهلل املطيري  ٭
منى عقلة سعود العازمي  ٭

منى عيسى علي الرمح  ٭
منى قاطع علي طاهر  ٭

منى مبارك حامد العازمي  ٭
منى محمد حسن صالح  ٭
منى محمد حسني حسني  ٭

منى محمد عبداهلل الدسم  ٭
منى مناحي مرزوق العتيبي  ٭
منى نايف كرمييس املطيري  ٭

منيرة حسني علي عرادة الرشيدي  ٭
منيرة سامي مشاري الدخيل  ٭
منيرة سعد بقيران السبيعي  ٭

منيرة سعد حمد الزوير  ٭
منيرة سعود عثمان الدوسري  ٭

منيرة صقر محمد املصيجر  ٭
منيرة صالح ناصر الشقيحي  ٭

منيرة عبدالعزيز غازي الرشيدي  ٭
منيرة عبداهلل فهد الصقر  ٭

منيرة عبداهلل محمد املالح  ٭
منيرة عيد راشد آل بن علي  ٭
منيرة مجبل هذال املطيري  ٭

مها احلميدي عبد الهادي املطيري  ٭
مها بتال محمد السبيعي  ٭

مها بندر فايز املطيري  ٭
مها حزام ملفي السبيعي  ٭

مها حمد محمد املري  ٭
مها رجعان سلمان العازمي  ٭

مها زيد حمود الهاجري  ٭
مها سالمة حمدي العازمي  ٭
مها شتيوي نزال العنزي  ٭
مها صالح عواد العازمي  ٭

مها صايل ناشي املطيري  ٭
مها عبداهلل جعيثن احلربي  ٭

مها عبداهلل حمد املهنا  ٭
مها عبداهلل مطلق مفرج  ٭
مها فالح عباير العازمي  ٭

مها مطلق سعد دفعان الرشيدي  ٭
مها منصور مانع العجمي  ٭

مهدي محمد عباس اشكناني  ٭
مهدي محمود علي دشتي  ٭

مواهب ناصر ثامر املطيري  ٭
موضي عبداهلل صالح الشايجي  ٭

موضي ناصر حمد ناصر  ٭
موضي نصر عبداهلل املسباح  ٭

مي حمد جديع الدوسري  ٭
مي ذياب خالد املطيري  ٭
مي عمر نايف العتيبي  ٭

مي فالح صقر الديحاني  ٭
مي مريشد عبداهلل الرشيدي  ٭

مي ناهض سمير املطيري  ٭
نادية سلمان سالم املطيري  ٭
نادية مدعث سعود العازمي  ٭
نادية ناصر حسن اشكناني  ٭
نادية نايف حسن العتيبي  ٭

ناصر بدر حميد العطار  ٭
ناصر حميد تقي اكبر  ٭

جناح سليمان زامل الرشيدي  ٭
جناة شديد عيد العازمي  ٭

جنالء حجاج عالي العازمي  ٭
جنالء علي مانع العجمي  ٭

جنالء محمد مرزوق العازمي  ٭
ندي سعد محمد الرشيد  ٭

نعمة مسفر حسني العجمي  ٭
نعيمة وليد عبد اللطيف املال  ٭

نها مخلف الفي العنزي  ٭
مح��س���ن  عبدالرحم���ن  نهل���ة   ٭

احلربي
نهى ناصر محمد العازمي  ٭

نواف جاسم ناصر السيوحي  ٭
نواف خالد محمد الزعبي  ٭
نوال بدر مهاوش الدويش  ٭

نوال جاسم عبداهلل الكندري  ٭
نوال جبر مبارك النصافي  ٭
نوال حمدي خلف العتيبي  ٭
نوال خالد عبيد الدوسري  ٭
نوال محمد مطلق الشمري  ٭
نوال ناصر حمود املشحني  ٭

نور مبارك محمد العجمي  ٭

نور محمد جاسم الرميضني  ٭
نورا رشيد محمد العجمي  ٭
نورا عياد حمود الديحاني  ٭

نورا محمد مشعاب العجمي  ٭
نورة إبراهيم خليل الفيلكاوي  ٭

نورة بدر أحمد الوشمي  ٭
نورة براك محمد براك  ٭

نورة بنيان غريب وطني  ٭
نورة ثنيان بجاد الهاجري  ٭
نورة حسني بداح املطيري  ٭
نورة حمد صالح العنزي  ٭

نورة حمدان خزمي الظفيري  ٭
نورة سليمان نصار احلريتي  ٭
نورة عبدالعزيز عبداهلل الفهد  ٭

الك���رمي عاي���ض  ن���ورة عب���د   ٭
القحطاني

نورة عبداهلل سالم الرشيدي  ٭
نورة عبداهلل ليل املتلقم  ٭

نورة عوض عبدالرحمن املطيري  ٭
نورة فالح شريدة الديحاني  ٭
نورة فرج عبداهلل الشمري  ٭
نورة فرج محمد الدوسري  ٭

نورة فهد حمد العجمي  ٭
نورة فهد محمد العجمي  ٭

نورة محمد سيف العجمي  ٭
نورة محمد صحاف علي  ٭

نورة محمد مدغم الداهوم  ٭
نورة ناصر فالح الدوسري  ٭

نورة ناصر فهد العجمي  ٭
نورة هزاع عوض الضبيعي  ٭

نورة يوسف خلف احلماد  ٭
نورية سامي مشاري الدخيل  ٭

نوف باني سعد الرشيدي  ٭
نوف جمال مصطفي الزهير  ٭
نوف خليل مرزوق املرشاد  ٭
نوف ذياب مطلق الرشيدي  ٭

نوف راشد نهار اخلالدي  ٭
نوف سالم ناصر العازمي  ٭

نوف سعد عبداهلل احلربي  ٭
نوف عائد شريد املطيري  ٭

نوف عبداهلل سالم السبيعي  ٭
نوف عبيد جديع الظفيري  ٭
نوف عدنان أحمد العوضي  ٭

نوف مبارك سعد سمران  ٭
نوف متروك محيمل الرشيدي  ٭
نوف محسن محمد عبد الرضا  ٭

نوف مليحان عبد احملسن فرحان  ٭
نوف نوري إبراهيم محمد  ٭
نوف يوسف صالح البطي  ٭
نوف يوسف ناصر املسفر  ٭

نوير عوض رغيان العازمي  ٭
نوير نهار فالح العتيبي  ٭

هاجر إبراهيم عبد الغفور العوضي  ٭
هاجر أحمد عباس اسماعيل  ٭

هاجر جبر محمد العجمي  ٭
هاجر ناصر جاسم املسبحي  ٭

هبة بدر ناصر اجلاسر  ٭
هبة غازي نبجي اجلناح  ٭
هبة محمد عباس املطوع  ٭
هدى جدعان جراد عواد  ٭
هدى سعد فهد العجمي  ٭

هدي علي سالم الرشيدي  ٭
ه���دي ع���وض حم���دان الهلف���ي   ٭

الرشيدي
هدى مسلم عايد العازمي  ٭

هدى منيف ناهس املطيري  ٭
هدى هايف عايض امليموني  ٭
هديل حمد حمود الهاجري  ٭
هدية دويحان صالح ثامر  ٭
هدية صالح سالم مطلق  ٭

هال سلطان مزيد املطيري  ٭
هنادي هادي طه العنزي  ٭
هند جازع نقا الضفيري  ٭
هند حامد مجبل العازمي  ٭
هند راشد سالم العجمي  ٭

هنوف ماضي فهد العتيبي  ٭
هيا جاري خلف الشمري  ٭
هيا حمود طلق صعفاك  ٭
هيا خالد سيف العماني  ٭

هيا ماضي أحمد الهاجري  ٭
هيا مانع محمد ثومير  ٭

هيا مبارك صباح الصباح  ٭
هيا محمد معتوق سرور  ٭

هيا مشعل سلطان املشعل  ٭
هيا هذال سعد املطيري  ٭

هيفاء حضرم حسن العتيبي  ٭
هيلة عماش صنيهيت املطيري  ٭

واضحة هادي مدعث الزعبي  ٭
وردة حروش مسفر العتيبي  ٭

وسمية فالح سعد العازمي  ٭
وسن إبراهيم سعد العبيد  ٭

وضحا مبارك محسن العتيبي  ٭
وضحة خالد عوض العازمي  ٭

وضحة دودان عبداهلل الشمري  ٭
وضحة سعود طامي العجمي  ٭

مناح���ي  عب���داهلل  وضح���ة   ٭
الس��بيعي

وضحة فاضل محمد املجبل  ٭
وضحة فهد محمد برجس  ٭

وضحة فهيد برجوس العجمي  ٭
وضحة محمد عبداهلل العالج  ٭
وضحة نفاع رجاء الرشيدي  ٭

وفاء عادل شاكر عبيد  ٭
وفاء عبد الهادي محمد الهاجري  ٭

وفاء يوسف حمد السهيل  ٭
والء محمود عبد االمير بنيان  ٭

ياس���ر منص���ور عبد الرس����ول   ٭
االمير

ياسمني أحمد سعود العميره  ٭
ياسمني اسماعيل خليل بوجابر  ٭
ياسمني عبداهلل محمد املوسوي  ٭

ياس���مني عبد الواحد عبد اخلضر   ٭
اخلباز

يحيى أحمد قاصد الشمري  ٭
يعقوب إبراهيم محمد العنزي  ٭

يعقوب انور يعقوب حسن  ٭
يعقوب فيصل أحمد احلسن  ٭
يعقوب قاسم أحمد الشمالي  ٭
يوسف علي كنعان الصراف  ٭

يوسف نادر سردار علي  ٭
يوسف نزار صالح الشخص  ٭

يوسف يعقوب محمد العنزي  ٭

البسام: أسماء 915 مواطنًا ومواطنة رشحوا للعمل في »التربية«

أعلن مديرة إدارة التسجيل والقوى العاملة في ديوان اخلدمة املدنية فيصل البسام أسماء 915 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني للعمل في وزارة التربية. وأوضح ان الديوان مستمر في تلقي 

االحتياجات الوظيفية من قبل اجلهات احلكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من املرشحني، موضحا أن دفعة اليوم من املرشحني جاءت من مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات وزارة التربية. 

وطالب البسام املرشحني في الدفعة احلالية مبراجعة وزارة التربية التي رشحوا لها مباشرة »دون الضرورة ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية« مصطحبني معهم املستندات التالية: أصل + صورة عن البطاقة 

املدنية، أصل + صورة عن الشهادة الدراسية، أصل + صورة عن شهادة امليالد، صورة عن اجلنسية، عدد )4( صور شخصية )4×6(.

ولفت مدير إدارة خدمة املواطن والعالقات العامة جاسم الرويس الى أنه في إطار حرص ديوان اخلدمة املدنية على رعاية ذوى احلاالت اخلاصة )ذوى االحتياجات اخلاصة، أبناء وزوجات األسرى 

واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء( املرشحني للعمل لدى اجلهات احلكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة االختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم. 

فيصل البسام

جاسم الرويس


