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الغريب طالبهم مبراجعة جهة العمل املرشحني لها مباشرة بداية من االثنني املقبل

أسماء 2111 مواطنًا ومواطنة رشحهم الديوان للعمل في اجلهات احلكومية
أعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية في ديوان اخلدمة املدنية فيصل 

الغريب أسماء 2111 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني للعمل في 
اجلهات احلكومية. وطالب الغريب املرشحني في الدفعة احلالية، مراجعة 

جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة »دون الضرورة ملراجعة ديوان 
اخلدمة املدنية« وذلك اعتبارا من يوم االثنني املقبل مصطحبني معهم 

املستندات التالية: أصل + صورة عن البطاقة املدنية، وأصل + صورة 
عن الشهادة الدراسية، وأصل + صورة عن شهادة امليالد، وصورة عن 
اجلنسية، وعدد )4( صور شخصية )4 × 6(. من جهته أشار مدير ادارة 

االختيار راتب العريفان الى أنه في اطار حرص ديوان اخلدمة املدنية على 
رعاية ذوى احلاالت اخلاصة »ذوى االحتياجات اخلاصة، أبناء وزوجات 

االسرى واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء« املرشحني للعمل لدى اجلهات 
احلكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال اجراءات 

تعيينهم، فانه يسر ادارة االختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.
مريم بندق  ٭

جوهره عوض غازي املطيري  ٭
حبيبه سليمان ناصر الشطي  ٭
حربي محمد حربي السعدي  ٭

حسن سيف محمد مبارك زمانان   ٭
العجمي

حص���ه غازي صال���ح صالح   ٭
السبتي

حماد سالم عبداهلل اجلداوي  ٭
انغيم���ش  ش���مالن  حم���اد   ٭

الضفيري
حم���د عبد اللطي���ف عبداهلل   ٭

الدعيج
حمد محمد جابر املري  ٭

حمود احمد حياوي جاسم  ٭
حنان جمال حسني الصانع  ٭

خالد حمد محمد هادي  ٭
خالد سمير عبداهلل القبندي  ٭

خلود غازي سعيد محمد  ٭
خليفه احمد خليفه الشطي  ٭

خول���ه يوس���ف اس���ماعيل   ٭
مندكار

داليا فليح حسن جنم  ٭
دانه مبارك ناصر الهاجري  ٭

دالل خالد محمد الكندري  ٭
دالل خالد مصلط العدواني  ٭

دالل مدعث ذبيان املدعث  ٭
دنيا عبداهلل يوسف العامر  ٭

راشد احمد سعود اللميع  ٭
راشد محمد راشد الشعالن  ٭
راشد يوسف راشد القالف  ٭

رمي ابراهيم راضي اخلالدي  ٭
رمي حمد بداح العجمي  ٭

رمي شباب مناور العتيبي  ٭
رمي مجعد دغيم الرشيدي  ٭
رمي محمد مهدي العجمي  ٭

ريهام عبداهلل محمد العجمي  ٭
زهيه شيبان شيبان الهاجري  ٭
زيد يعقوب يوسف السبيعي  ٭
ساره ابراهيم محمد الكندري  ٭

ساره جاسم محمد رمضان  ٭
ساره صالح يوسف الرشيد  ٭

س���اره عادل عب���د الروءوف   ٭
البسام

ساره عمر عبداهلل الياقوت  ٭
ساره عيد فالح الغشام  ٭

مب���ارك  يوس���ف  س���اره   ٭
املضاحكه

سالم غزاي جبر العنزي  ٭
عب���داهلل  محس���ن  س���الم   ٭

الشمري
ابراهي���م مش���اري  س���بيكه   ٭

احلمدان
رفاع���ي  ع���واض  س���عود   ٭

املطيري
جوين���ان  ناص���ر  س���عود   ٭

الشبعان
سعود يوسف سعود الوقيان  ٭
سلس���بيل ش���اكر رغي���ان   ٭

الفضلي
ناص���ر  عني���زان  س���لطان   ٭

العجمي
سلطان فالح عيد العازمي  ٭

سلمان وليد ابراهيم الكندري  ٭
سلمى ثامر الهاده الرشيدي  ٭
سليمان خالد محمد بودي  ٭

س���ميه عب���داهلل عبدالعزيز   ٭
العبيد

سميه هادي هالل هادي  ٭
سيف سالم نهار الذايدي  ٭

شجاع غازي شجاع العتيبي  ٭
شريفه عبداهلل راشد يوسف   ٭

بوحيمد
شيخه سعيد محمد الرشيدي  ٭

ش���يخه منص���ور عب���داهلل   ٭
اخلشتي

شيماء محمد سعود العميري  ٭
صالح راشد محمد اخلشم  ٭

ابراهي���م  صال���ح س���لطان   ٭
السليمان

صالح عابر صالح الشمري  ٭
جدع���ان  عثم���ان  ض���اري   ٭

الزهاميل
طارق عدنان خلف اخللف  ٭
طالب الرويس راشد املري  ٭
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محمد فالح حسن الظفيري  ٭
محمد فالح حمد الصليلي  ٭

محمد فهد سالم اللوفان  ٭
محمد مبارك سالم العازمي  ٭
محمد مرزوق فالح امللحم  ٭

محمد مرضي مبارك العازمي  ٭
محم���د منص���ور عبدالعزيز   ٭

الهاجري
محمد نزال وسمي الظفيري  ٭

مرمي عارف قاسم ابل  ٭
م���رمي فه���د مب���ارك راع���ي   ٭

الفحماء
مرمي محمد غلوم حسني  ٭
مسعود علي محمد علي  ٭

مشعل مهدي حمود الصواغ  ٭
منى بشير مهنا العازمي  ٭
منى عيد طلق العازمي  ٭
منى محمد سعد شداد  ٭

ناصر بدر ناصر بورباع  ٭
ناص���ر عبدالعزي���ز احم���د   ٭

الراشد
ناصر عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

سلوم
نوال كريدي محمد العجمي  ٭

ن���وره محم���د عب���د الوهاب   ٭
احلجي

نوف عبدالعزيز عبد اللطيف   ٭
االبراهيم

هال مبارك براك الهيفي  ٭
وضحه خلف دغيم العازمي  ٭

يوسف خليل حاجي عبداهلل  ٭
يوس���ف رش���يد عطش���ان   ٭

العازمي
يوسف سلمان فهد اجلافور  ٭

يوس���ف  محم���د  يوس���ف   ٭
املعتوق

يوسف مرضي حمد العازمي  ٭

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 ٭ عبداهلل عب���د الرحيم محمد 
العصفور

ابتسام سعود ملفي العتيبي  ٭
ابرار مطلق زايد احلربش  ٭
احالم عبيد خلف العنزي  ٭

احم���د راج���ح عبدالعزي���ز   ٭
القحطاني

احمد محمد احمد املطر  ٭
اريج صالح خالد البخيت  ٭

اسامه عادل عبداهلل الفالح  ٭
اس���راء عب���داهلل س���ليمان   ٭

الوهيب
اسماء جمال علي ديني  ٭

اسماء سامي فرج اخلشتي  ٭
اس���ماء عبدالرحم���ن محمد   ٭

العجمي
اشواق راجح هادي راجح  ٭

عب���داهلل  س���الم  اش���واق   ٭
الرشيدي

االء علي جاسم اخلنفر  ٭
الوهاب  العن���ود خالد عب���د   ٭

العبداهلل
امينه رشيد محمد املطيري  ٭

امينه علي خلف علي  ٭
اللطي���ف علي  انف���ال عب���د   ٭

صادق
انف���ال عب���د احملس���ن كاظم   ٭

صالح
انوار سيف فهيد الكفيف  ٭

انوار عايض جابر الهاجري  ٭
انوار مبارك نهار العازمي  ٭

اميان سعود صالح الصالح  ٭
اميان محمد غريب زنكوي  ٭

أحمد مشعان سبيت مشعان  ٭
آمنه طالل محمد جمران  ٭

بدر احمد عبد الرحيم اخللف  ٭
بدر محمد سعود الهاجري  ٭
بدريه احمد محمد جاسم  ٭

بش���اير ع���ادل مزي���د عب���د   ٭
الرحيم

بشائر محمد علي احلربي  ٭
بيبي خالد حمد الصباح  ٭

جاسم طالل جاسم بورحمه  ٭
جراح عبداهلل حمد اليحيي  ٭
جراح محمد مصطفى الزيد  ٭

جمعان مبرك سعود العازمي  ٭

جراح عبداهلل محمد حامد  ٭
جزاع طالل فيحان علي  ٭

حس���ني محمود عب���د الرضا   ٭
زراعي

حصه مرزوق مهنا العازمي  ٭
حص���ه ن���ادر عبدالعزي���ز   ٭

النوري
حصه وليد ناصر الودعاني  ٭

حمد هاني حسني احلرز  ٭
حمود محمد حمود الهيلع  ٭
خالد حامد عواد. الهطالني  ٭

خالد محمد مزيد الزايد  ٭
خلود خليل ياسر العلي  ٭

دانه فهد فهد البالول  ٭
رقيه ابراهيم حسني البلوشي  ٭

روءيا علي عبداهلل طاهر  ٭
رمي سليمان علي الوزان  ٭

رمي محمد الطرقي الذايدي  ٭
رمي مرزوق صالح العازمي  ٭

زينب علي غلوم كرميي  ٭
زينب محمود محمد الدمخي  ٭

ساره محسن شبيب امليع  ٭
ساره مطلق نعير الهاجري  ٭

سالم بدر مطلق اجلويسري  ٭
سالم مبارك سعود احلجيالن  ٭

سالي يوسف احمد حسني  ٭
جمع���ان  مطل���ق  س���لمان   ٭

بوسمري
شافي بجاد سلطان العجمي  ٭

ش���عاع هايف حمدان غريب   ٭
العازمي

شمعه سعود بارود الراشد  ٭
صالح احمد ابراهيم الهويدي  ٭

ضاري سالم راضي احلربي  ٭
عاليه رجعان فراج العازمي  ٭

عامر جهز مشعل احلربي  ٭
عامر عبداهلل عامر محمد  ٭

عبدالرحمن عب���داهلل ناصر   ٭
البحيري العازمي

عبدالرحم���ن مش���رف عل���ي   ٭
العجمي

حف���ر  اش���الش  عب���داهلل   ٭
أبوشيبه

عبداهلل جاسر عبداهلل حسني  ٭
عبداهلل جمعان سعد العازمي  ٭
عبداهلل حسني زايد العازمي  ٭
عبداهلل حمد فالح العازمي  ٭

عبداهلل سعود تركي العنزي  ٭
عبداهلل ظاهر مصطفى جمال  ٭

ع���وض صغي���ر  عب���داهلل   ٭
العنزي

عبداهلل محمد شعبان زمان  ٭
عبداهلل محمد مبارك العازمي  ٭
عبدالوهاب نامي مفلح النامي  ٭

عبيد منصور مانع ناصر  ٭
عط���ا اهلل فه���د عط���ا اهلل   ٭

عبداهلل
علي بدر محمد الشمالي  ٭
علي فالح سعد العازمي  ٭

عمر محمد عباد مكي  ٭
عهود عايد عويس السبيعي  ٭

عي���د ضي���ف اهلل ضاح���ي   ٭
ملهاب

فاطمه خالد فالح احلجيالن  ٭
فاطمه شداد غريب العازمي  ٭

خصي���وي  عل���ي  فاطم���ه   ٭
املطيري

فراج عيد محمد العنزي  ٭
فهد علي فهد املري  ٭

فهد علي مزيد العازمي  ٭
فهد مسلم وسمي العازمي  ٭
فواز شباب عقاب املطيري  ٭

فوزيه مبارك حمود العازمي  ٭
فيصل عياد محمد عنزه  ٭

فيصل فرحان سيف النامي  ٭
قمره مرزوق مبارك العازمي  ٭

لول���وه عب���د الرزاق س���عد   ٭
الشخري

مبارك محمد عيد العجمي  ٭
مبارك معتوق احمد الوائل  ٭

محم���د جظع���ان عب���داهلل   ٭
العازمي

محمد سليم مرزوق العتيبي  ٭
محمد عايض جنم غنيم  ٭
محمد عبداهلل املطيري  ٭

مي محمد عواد الهطالني  ٭
ناديه مرزوق ناصر العازمي  ٭
نوف محماس رفاعي الرشيدي  ٭

وزارة اإلعالم

 ٭ دالل معيوف طلق السبيعي
 ٭ زهرة صالح محمد الصراف

س���لطان  صال���ح  ف���رح   ٭ 
احلميضي

 ٭ موض���ي عب���داهلل مش���عل 
املطيري

 ٭ نوال نافل سعد اجلويسري
اريج محمد ردين العجمي  ٭

انوار سالم سلمان العازمي  ٭
انوار فاضل عبداهلل الفارسي  ٭

حسني سعد منشد الهندال  ٭
حنان عواض رفاعي املطيري  ٭

خلده سعد رجا العازمي  ٭
رمي محمد نزال العازمي  ٭

سعود عبدالعزيز قاسم حياه  ٭
شيخه شامان عايد العضيله  ٭
عيسى صالح عيسى احلمر  ٭

فهد عبدالرحمن احمد االحمد  ٭
فهد قناص حمد العدواني  ٭

محمد احمد مال سعيد  ٭
محمد احمد يوسف جمال  ٭

محمد مزعل عشوي الظفيري  ٭
محمود حسن عبداهلل حسن  ٭

ابراهي���م ج���ار اهلل  من���ال   ٭
الشريفي

منى حمود حسني مضحي  ٭
منيره س���ليمان عبد اللطيف   ٭

االبراهيم
منيره ياسني ادريس أحمد  ٭

ناصر عبداهلل مانع العجمي  ٭
هن���وف س���عد عب���د الكرمي   ٭

الصفران
وضحه سليمان فهد الرجيب  ٭

وزارة األشغال العامة

 ٭ احمد راضي مرضي العازمي
 ٭ احمد محمد علي الصواغ

 ٭ جاس���م محم���د عبداللطيف 
السعيد

 ٭ حسني علي حسني عوض
 ٭ حصه ماجد مرزوق السالم

 ٭ سلطان راشد محمد العازمي
 ٭ عبدالعزي���ز خال���د محم���د 

العنزي
 ٭ عب���داهلل ش���ايع عب���داهلل 

العجمي
 ٭ عبداهلل نزال حمدان العازمي

 ٭ عبداهلل فالح فهد العازمي
 ٭ فهد بدر راشد العازمي

 ٭ فهد عبداهلل فهد العازمي
 ٭ مجبل سعد عواد العازمي

 ٭ مجب���ل م���رزوق عب���داهلل 
العازمي

 ٭ محمد عيد براك العامر
 ٭ وقيان فرحان مطر الشمري

ابرار علي جاسم املسباح  ٭
متل���ع  ضلع���ان  ابراهي���م   ٭

العازمي
احمد راشد جمعان عبيد  ٭

احمد سعد راضي العازمي  ٭
احمد عبداحلميد احمد بهمن  ٭

احمد غالب رشيد املطيري  ٭
احمد مرضي فالح شنيتير  ٭
احمد مطلق محمد املرشاد  ٭
احمد معتوق احمد الوائل  ٭

احمد منر سعران اجلميلي  ٭
اريج عب���داهلل خليل ابراهيم   ٭

السعيد
اسراء سالم حميد بوصفر  ٭
اسراء مهدي حسن رضائي  ٭
افراح رياض بندر يوسف  ٭

العنود محمد سلطان الزعبي  ٭
امل هايف عايض امليموني  ٭
امنه سعران سالم الدماج  ٭
امنه شافي سعود برجس  ٭
انفال جاسم محمد احلسن  ٭
أحمد مبرد سالم العازمي  ٭
بتول حسني نوري جبار  ٭

بريق حمد صقر آل بن علي  ٭

غنيم���ه حاج���ي اس���ماعيل   ٭
خالدي

إدارة الفتوى والتشريع

عائشه فهد فالح العازمي  ٭

بلدية الكويت

 ٭ ابتس���ام ابراهي���م عب���داهلل 
القبندي

 ٭ بشائر راشد حمود الرشيدي
 ٭ عيس���ى عادل عبداهلل عباس 

حسني
 ٭ فالح عيد فالح الرشيدي

 ٭ نوره نايف جايز الديحاني
 ٭ هيا فالح مضحي الغريبه

ابرار حسني عبداهلل مال اهلل  ٭
ابرار صالح الدين عبدالرحمن   ٭

الكندري
احمد جعيالن علي العازمي  ٭
احمد حمود جلوي الشمري  ٭
افراح خالد ارشيد الرشيدي  ٭

افراح محمد حمدان الظفيري  ٭
افراح ملفي صنيتان املطيري  ٭
الطاف انور جاسم املطاوعه  ٭

انوار حسن محمد عبداهلل  ٭
بدريه حبيب لفته مشعل  ٭

جميل���ه مح���ارب س���عدون   ٭
املطيري

حمدان عبد احملس���ن مس���فر   ٭
العجمي

حمزه سالم عبداهلل املطيري  ٭
حمود سعد شريد املطيري  ٭

محم���د  عب���داهلل  حن���ان   ٭
السبيعي

حنان مرزوق علي اخلتالن  ٭
خالد هايف غامن الظفيري  ٭

خديجه عوض عبيد املطيري  ٭
دالل حمد عبداهلل الزبن  ٭

رمي خالد ماضي اخلميس  ٭
عب���داهلل  اهلل  ضي���ف  رمي   ٭

ذويبان
زينب فيصل خليفه غلوم  ٭

ساره خليل عبد اللطيف منر  ٭
الكرمي  س���اره محم���د عب���د   ٭

االصقه
عب���داهلل  س���عود  س���لوى   ٭

العازمي
شريفه جمال سالم اخلشتي  ٭
شريفه ماطر حمود العازمي  ٭

طيب���ه عبدالرحم���ن صالح   ٭
السليم

عايشه مرزوق فضي غالي  ٭
عبداهلل محمد علي العثمان  ٭

عبدالرحمن عب���داهلل صالح   ٭
الشعبان

عيده نافل خليفه الشمري  ٭
غدير منور محسن دهيمان  ٭

فاطمه سالم زافور مقدم  ٭
فايزه سويدان ثاني العنزي  ٭

فجر حمد سليمان العمر  ٭
لطيفه خالد سليمان السنني  ٭
ليلى مبارك محمد الشمري  ٭
محمد يوسف محمد الغيث  ٭

معالي حجي سمري العازمي  ٭
منيفه محسن محمد العنزي  ٭

مها مرزوق اشذي العازمي  ٭
دهيم���ان  س���ليمان  م���ي   ٭

السليماني
مي مبارك صالح العازمي  ٭

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اش���واق جراح عبد احملس���ن   ٭
الشبلي

السيد علي السيد حسن السيد   ٭
علي املوسوي

اميان جعفر محمد الصايغ  ٭
ردين���ه عبدالرحم���ن احم���د   ٭

االحمد
ساره عبد الرزاق حسن اجلار   ٭

اهلل
شهد عادل عبداهلل اجلحمه  ٭

الوهاب س���ليمان ناصر  عبد   ٭
العبيد

عزيزه فاروق مبارك املشاري  ٭
فاطمه غامن محمد احلربي  ٭
لولوه احمد صالح حسن  ٭
مرمي سعود سالم الوليد  ٭
مناير بدر محمود محمد  ٭

نوره علي صالح الدويسان  ٭

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية

ناص���ر  محم���د  ش���ريفه   ٭ 
العبداهلل

 ٭ غ���ازي محمد فري���ح خلف 
اخليوطي

 ٭ معالي فهيد مرثع العازمي
امنه خلف حسني. اخللف  ٭

امنه سمير صالح الشالحي  ٭
انفال عبداهلل اسحاق كمشاد  ٭

بدور بدر عبداهلل عوده  ٭
حنان راشد سعد القحطاني  ٭

خالد جمال يعقوب محمد  ٭
عبدالعزي���ز  س���عود  دالل   ٭

الرشيدان
دالل فهد خضر اخلضر  ٭

س���عود  صال���ح  س���عود   ٭
الديحاني

شاديه حسن محمد الظفيري  ٭
صفاء خالد علي الصايغ  ٭

عادل فالح حسن ما حسني  ٭
عبير علي عبداهلل عطا اهلل  ٭

عهود سمحان صالح العالطي  ٭
عهود عوض محمد الهاجري  ٭

فهد مرزوق صالح مليس  ٭
محمد احمد حسني القالف  ٭
محمد فهد سحاب املطيري  ٭
مشاعل ضايف فرج جنم  ٭

مها مرزوق فلحان العتيبي  ٭
صغي���ر  فال���ح  موض���ي   ٭

الدوسري
مي علي احمد احلسيني  ٭

نوره سريع سعد الهاجري  ٭
هشام ابراهيم حسني العود  ٭

الهيئة العامة للشباب والرياضة

جاس���م هش���ام جعف���ر عبد   ٭
الرحيم

خديجه هالل طاهر القطان  ٭
عبيد متعب مهنا الديحاني  ٭
علي حسن فيصل يوسف  ٭

ليلى فرحان مسعر الشمري  ٭
محمد جاسم محمد بهمن  ٭

محم���د حس���ني عب���د الرضا   ٭
الصائغ

محمد مجبل غربي الشمري  ٭
جاسم علي حسني الربيع  ٭
ساره جمعان حسني عواد  ٭

عبدالرحمن ناصر مطلق دعسان   ٭
اعليه

كوث���ر عب���د الوه���اب محمد   ٭
عبدالعزيز

منى شهاب حمد الشمري  ٭

األمانة العامة لألوقاف

شيماء محمود محمد املطر  ٭
عبداهلل حمد محمد املهنا  ٭

فاطمه يوسف راشد النجدي  ٭
صال���ح  مه���دي  فيص���ل   ٭

احلساوي

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

اسيل نواف احمد املخيزمي  ٭
الطاف محمد اكبر تقي  ٭

امنه سعد حمود القريافي  ٭
انوار جاسم محمد امني  ٭

اميان محمد جراح مهنا جراح  ٭
بشاير مرشد رباح الرشيدي  ٭
حسني علي عايش الشمالي  ٭

حص���ه أحم���د عبدالرحم���ن   ٭
الفيلكاوي

حصه محمد مبارك عايد  ٭
الوهاب  حمد عبداحلميد عبد   ٭

املسلم
رحاب حميد علي احمد  ٭

زكيه صالح ابراهيم جرخي  ٭
ساره عبداهلل املطيري  ٭

اللطيف سليمان  شروق عبد   ٭
اخلبيزي

الكرمي  عائش���ه محمد عب���د   ٭
العمران

مس���فر  عب���داهلل  عه���ود   ٭
امل��طيري

غدير عيسى احمد موءمن  ٭
فاطمه خالد عبداهلل الديني  ٭

فجر دخيل صباح العدواني  ٭
فالح مفلح ماشع املطيري  ٭

ليلى عبد اله���ادي عبد النبي   ٭
اخلياط

ليليه رجا راشد الهاجري  ٭
مرمي اسحاق ابراهيم عرب   ٭
منيره عبدالعزيز الثويني  ٭

منيره منصور فالح العازمي  ٭
نوره ناصر ثامر السهلي  ٭

نوف حمد عبداهلل احلردان  ٭
هدى ابراهيم محمد امليلم  ٭
هديل علي حسني الكهيم  ٭

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب

اسراء نزار عبداهلل صالح  ٭
بشاير معيكل عيد العجمي  ٭
ليلى صباح محمد الشمري  ٭
منى عيسى حسن القطان  ٭
مها خالد عبداهلل الشعالن  ٭

الهيئة العامة للبيئة

 ٭ علي كمال علي اجباره
شوق خليفه محمد الدبوس  ٭

صالح جابر راشد الرقيب  ٭
فاطمه حسني علي احلبيل  ٭

مشاري حمد عبداهلل السريع  ٭
مشاري عيسى احمد املخيزمي  ٭

منى فيصل يعقوب احملميد  ٭
جنالء احمد عبداهلل العازمي  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء

 ٭ بتول احمد حاجي كراشي
احمد فاخر خاطر صالح  ٭

انفال بندر سند عالج  ٭
اميان خالد عيد احلريص  ٭

اميان محمد سالم العميري  ٭
حص���ه محم���د ع�بدالرحمن   ٭

البالول
زهراء وليد علي حسن  ٭

دغي���م  مجع���د  س���لوى   ٭
الرش��يدي

عيس���ى  محم���د  صبيح���ه   ٭
احلمدان

عبدالعزيز عبد الرزاق خضير   ٭
كمال

عبداهلل عبدالعزيز مال عبداهلل   ٭
اجلاركي

حس���ني  فيص���ل  فاطم���ه   ٭
البحراني

لطيفه داود عبد الكرمي العيد  ٭
لنا سليم ابراهيم  ٭

ليلى ناصر مهدي العجمي  ٭
محمد حسني سليمان القطان  ٭

محمد سعيد علي حسن  ٭
س���ليمان  حس���نني  من���ال   ٭

حس�نني
منى سعد محمد العنزي  ٭

منيره اذعار عطا اهلل رشيد  ٭
نورا محمد حمد الهاجري  ٭

اإلدارة العامة للجمارك

 ٭ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 
مال اهلل

ابراهي���م اس���ماعيل خلي���ل   ٭
الهزاني

احمد سامي محمود الربيعه  ٭
انفال احمد حيدر الزنكوي  ٭
جنان طالل محمد القديري  ٭

دالل احمد علي القبندي  ٭
دالل ثني فالح العازمي  ٭

رفعه فالح طلق معتوق  ٭
رمي اسماعيل محمد السماعيل  ٭

ساره طلق مرشد الدويله  ٭
سليمان علي سليمان السعيد  ٭

عائشه احمد يعقوب بندر  ٭
مطن���ي  صال���ح  عب���داهلل   ٭

اخلالدي
عبداهلل ناصر نداء املطيري  ٭

علي مروان علي الفقعان  ٭
فج���ر عبدالعزي���ز مش���اري   ٭

احلميدي
فيصل يوس���ف محمد ثنيان   ٭

الغامن
اس���ماعيل  جعف���ر  محم���د   ٭

اجلزاف
مشاعل حجي سعود عبدالعزيز   ٭

بن حجي
منال زيد محمد العازمي  ٭

ناصر صبر فيصل الهندال  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدني

حس���ن  ابراهي���م  محم���د   ٭ 
الشويكر

احمد جاسم ابراهيم العمر  ٭
احمد عوده ضاحي املطيري  ٭

تهاني علي حسني الراشد  ٭
عبدالرحمن عب���داهلل مطلق   ٭

اخلالدي

راتب العريفان فيصل الغريب
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تتمة المنشور ص15

طالل ليث عبداهلل العتيقي  ٭
عاليه فواز مصيخ الشمري  ٭

عائش���ه أحم���د غ���الم جنف   ٭
الكندري

عائشه حسني محمد الدمخي  ٭
عائشه خلف سالم  ٭

عائش���ه ري���اض س���ليمان   ٭
املطوع

عائشه سلمان سالم العازمي  ٭
عائش���ه عبدالعزيز س���عود   ٭

العويهان العنزي
عائش���ه عبدالعزيز عبداهلل   ٭

العصفور
عثم���ان  عيس���ى  عائش���ه   ٭

االنصاري
عائش���ه فه���د عبدالرحم���ن   ٭

الكندري
عائش���ه مبخ���وت عب���داهلل   ٭

العجمي
عائشه محمد سليمان السنني  ٭

عبدالرحم���ن س���عد محم���د   ٭
السند

عبدالرحمن صالح مفلح حمد  ٭
عبدالرحمن عبد اللطيف يوسف   ٭

اجلار اهلل
عبدالرحم���ن محم���د حاظ���ر   ٭

السعيدي
عبدالعزي���ز جاب���ر االحم���د   ٭

الصباح
دغي���م  ده���ام  عبدالعزي���ز   ٭

الرشيدي
ناص���ر  ردن  عبدالعزي���ز   ٭

املطيري
عبدالعزي���ز س���عد محم���د   ٭

العتيبي
عبدالعزيز سعود ندا العنزي  ٭

بش���ير  فه���د  عبدالعزي���ز   ٭
الرشيدي

عبداهلل احمد اكبر حسن  ٭
عب���داهلل س���عيد ضح���وي   ٭

املطيري
عب���داهلل محم���ود عب���داهلل   ٭

الهزاع
عبداهلل هزاع صالح العتيبي  ٭

الوهاب جاس���م محمد  عب���د   ٭
الكندري

الوهاب س���عيد محمد  عب���د   ٭
مبارك

عبداهلل مبارك زياد العتيبي  ٭
عبداحملس���ن خالد عبدالكرمي   ٭

الشطي
عبداحملس���ن يوس���ف ثن���ي   ٭

العنزي
عبير علي عبداهلل اسماعيل  ٭

عثم���ان ع���ادل عبدالعزي���ز   ٭
العكاري

عزيزه احمد محمد العبيدلي  ٭
علي رجا كميخ سلطان  ٭

ابراهيم  عل���ي عبدالرحم���ن   ٭
العوضي

علي عبداهلل علي البصري  ٭
عل���ي  عبدالرحم���ن  عم���ر   ٭

اخلليفي
عم���ر عبدالعزي���ز س���ليمان   ٭

العساكر
مصل���ط  منص���ور  عن���ود   ٭

العتيبي
ش���بيب  مس���عود  عه���ود   ٭

الرشيدي
عيسى محمد جاسم بن ناجي   ٭

القناعي
فاطمه حمد سبتي الكندري  ٭

فاطم���ه عبدالرحمن حس���ن   ٭
الكندري

فاطمه عوض دبيان الرشيدي  ٭
فاطمه فهد شالح العتيبي  ٭

فهد علي صالح اجلدي  ٭
فهد غامن عبدالرحمن العجمي  ٭
فهد وليد عبدالعزيز املشعل  ٭

في خالد فالح املطيري  ٭
فيصل سرحان هداد العنزي  ٭

لطيفه احمد عامر العامر  ٭
لطيفه سعد محمد السريع  ٭
مبارك احمد مبرك احليص  ٭
مبارك سلمان مبارك املازر  ٭

متعب فهد حمد بداي  ٭
محمد أحمد حسن ذياب  ٭

محمد بندر سوعان العنزي  ٭
محمد خالد عبداهلل الهندي  ٭

محمد خليل ابراهيم اسماعيل  ٭
محم���د س���عود عبدالعزي���ز   ٭

املطوع
محمد سليمان محمد مال اهلل  ٭

محمد عبداهلل عيسى املطر  ٭
ضاف���ي  ف���ارس  محم���د   ٭

القحطاني
محمد فهد محمد العراده  ٭

محمد ملقاط عوض العنزي  ٭
محمد نعمه سمير الشمري  ٭

محمد وسمي صاوي الشمري  ٭
مراحب سامي محمد العلي  ٭
مروه خليفه موسى الرمح  ٭

مرمي ابراهيم عيسى املناعي  ٭
مرمي بطاح سالم الدويهيس  ٭

مرمي سليمان محمد اخلليفي  ٭
مرمي طالل صقر القطامي  ٭

مرمي عبداهلل محمد السلطان  ٭
القادر  م���رمي عدن���ان عب���د   ٭

القادري
مساعد انور عيسى السليم  ٭
مساعد نبيل خالد الفرحان  ٭

مش���اري صالح حسني العبد   ٭
احملسن

مش���اري ص���الح ش���ريده   ٭
املجدلي

مشاري عيد محمد املطيري  ٭
مش���اري غ���ازي ضويح���ي   ٭

املطيري
مشاعل عذال عوض العدواني  ٭

مطيع مرعي مطيع العجمي  ٭
مضح���ي  محم���د  معال���ي   ٭

الرشيدي
منال عبداهلل محمد املطيري  ٭

منال علي عبداهلل علوش  ٭
منى احمد مبرك احليص  ٭

منى سالم عبداهلل الصريعي  ٭
منى مانع راشد املطيري  ٭

علي صادق حمود باش  ٭
علي عادل محمد حسني  ٭

علي سلمان مسفر العجمي  ٭
علياء هادي عبداهلل العازمي  ٭

عمار حميد علي احمد  ٭
عمران احمد عمران عبداهلل  ٭
عنود سعد عبدالعزيز طما  ٭

عهود زيد مطلق ذاعر  ٭
عه���ود عايش خال���د الصواغ   ٭

العازمي
س���دخان  ترك���ي  عواط���ف   ٭

الفضلي
عيده صالح علي الصواغ  ٭
غدير احمد حسني املطوع  ٭

غدير عبد اللطيف عبدالعزيز   ٭
اللهو

غدير مبارك صالح العازمي  ٭
غدير محمد زامل العازمي  ٭

غنيمه احمد عبداهلل اجلداوي  ٭
فارس فاروق عبداهلل العبيد  ٭
فاطمه احمد عبداهلل العويد  ٭

فاطمه بدر جوهر جوهر  ٭
فاطمه بدر فهد املشعان  ٭
فاطمه حيدر بدر الوزان  ٭

فاطمه راشد حسني املشهور  ٭
فاطم���ه عب���د الرضا حس���ني   ٭

القالف
فاطمه عبداهلل سلمان حسني  ٭

فاطمه عفار هريس املسيلم  ٭
فاطمه علي ماطر العازمي  ٭

فاطمه فاضل عباس الطيب  ٭
فاطمه فالح عبداهلل العازمي  ٭

فاطمه ماجد الرميثي املطيري  ٭
فاطمه محمد احمد القالف  ٭
فاطمه محمد عثمان الفهد  ٭

فاطم���ه محمود عب���د الواحد   ٭
قاسم

فاطمه مصطفى جاسم املطوع  ٭
فاطمه مطلق غزاي العتيبي  ٭
فاطمه منصور علي اخلباز  ٭
فاطمه ناصر فهد العيسى  ٭

فاطم���ه يعق���وب عبدالرحمن   ٭
الصغير

فايده كامل داود نعمان  ٭
فايزه احمد محمد القطان  ٭

فائ���زه حس���ن مهن���ا ن���زال   ٭
النومس

فجر محمد هديان خميس  ٭
فراج مرزوق علوش املطيري  ٭
فراقد خليفه خليفه الصالل  ٭
فرح عبداهلل تركي الهاجري  ٭

فرح عدنان ابراهيم احملمد  ٭
فالح ناصر علي النقي  ٭

فهد عايض مرزوق البنيان  ٭
محم���د  عبدالعزي���ز  فه���د   ٭

السنعوسي
فهد عدنان محمد اجليعان  ٭

فهد غالب حسن السهلي  ٭
فواز محمد حسني املطيري  ٭

فوزي حجاج مرزوق الشمري  ٭
فوزيه محمد حسني احلتيه  ٭

عل���ي  ط���ارق  فيص���ل   ٭
العسعوسي

فيصل عبيد محمد العصيمي  ٭
فيصل ملفي زايد الديحاني  ٭
كفايه عبداهلل محمد حسن  ٭

كوثر وايل محمد الوايل  ٭
لطيفه سيف سعيد العازمي  ٭
لطيفه مبارك غالب العازمي  ٭
لولوه خليل ابراهيم الناجم  ٭
لولوه فريد صالح العوضي  ٭
ليلى دخيل سيف اخلرينج  ٭

ليلى عيد راشد العازمي  ٭
محمد احمد عبد الرضا مدوه  ٭

محمد احمد علي الرشيد  ٭
محمد باقر عبد االمير علي  ٭
محمد حيدر صالح حسن  ٭

محمد سويد جابر العجمي  ٭
محمد عادل جاسم غلوم  ٭
محمد عامر حمد العجمي  ٭

محم���د عب���د االمي���ر عل���ي   ٭
الرمضان

محمد عبداهلل راشد البذالي  ٭
محمد عبداهلل سالم االستاذ  ٭
محمد فهد حمدان الديحاني  ٭

محمد ناصر عبداهلل اخلرافي  ٭
محمود علي عبداهلل حسني  ٭

مخلد عبيد ضويحي الشمري  ٭
مرزوق محمد مبارك كميخ  ٭
مرمي احمد جاسم العوض  ٭

اهلل  ضي���ف  جه���ز  م���رمي   ٭
املطيري

مرمي حسن عبداهلل حسني  ٭
مرمي خميس محمد العجمي  ٭
مرمي راشد حوفان الهاجري  ٭

مرمي صالح عمر خليفوه  ٭
مرمي غامن محمد املطيري  ٭
مرمي فيصل فهد الوهيب  ٭

مرمي مبارك صنيتان العازمي  ٭
مرمي ناجي جاسم احمد  ٭

م���رمي ناص���ر عب���د الرض���ا   ٭
معرفي

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

مشاري تركي محسن العنزي  ٭
مشاري عيد جابر اخلالدي  ٭
مشاعل بدر عبيد الضعيان  ٭

مشاعل رضا ابراهيم اخلياط  ٭
حم���ود  عاي���ض  مش���اعل   ٭

املطيري
مشاعل محمد بطاح العازمي  ٭
معالي حامد تركي الشمري  ٭
معالي خالد نصار العازمي  ٭
معالي عويد علي احلبيني  ٭

معالي سعود ضبيب املطيري  ٭
معصوم���ه حمزه اب���و طالب   ٭

احمدي
مم���دوح عب���داهلل ش���فاقه   ٭

العنزي
من���ار ولي���د عب���د اللطي���ف   ٭

الرويح
منال رثوع عازم العنزي  ٭

منال سعود عبداهلل البواردي  ٭
منال علي برده احمد  ٭

منى ثايب عبداهلل املطيري  ٭
منى مبارك فالح العازمي  ٭

منى مجبل رشدان العازمي  ٭
منى محمد احمد عبد الواحد  ٭

ابرار علي نعمه الشمري  ٭
اثير سالم مطني الفضلي  ٭

احالم محمد عواض املطيري  ٭
احمد جابر فهد الصباح  ٭

احمد حسن حمود الشمري  ٭
احمد سعود مرزوق املطيري  ٭

احمد فيصل مزيد املزيد  ٭
احمد محمد رمضان اخلباز  ٭

احمد محمد عيسى احملفوظ  ٭
اسامه محمود جاسم القروي  ٭

اسراء يعقوب عبداهلل العطار  ٭
اسماء عايض علي املطيري  ٭

اسماء محبوب جمعه محبوب  ٭
س���عود  عب���داهلل  اس���يل   ٭

اجلمهور
اشواق مهال بندر املطيري  ٭

اشواق مهدي خلف العنزي  ٭
اطياف فالح حسن احلربي  ٭
افراح سعد بخيت صفنان  ٭

افنان عبد احملسن عبد الوهاب   ٭
السمدان

افنان وليد ابراهيم املراغي  ٭
االء خالد محمد احلسيني  ٭

اجلازي سعد راشد الهاجري  ٭
الهام الرويس راشد املري  ٭
امل مطلق فرحان العازمي  ٭

امن���ه في���روز عب���داهلل عبد   ٭
الكرمي

اميره عب���د الرضا عبد الكرمي   ٭
فرج

اميره علي محمد مهدي  ٭
اميره مطر ادهام الفضلي  ٭

امينه فاضل عباس احلداد  ٭
انتصار مطلق كهف بصمان  ٭

انفال عواد مزيد املطيري  ٭
انوار جاسم محمد البركه  ٭

انوار سعيد بريدان العازمي  ٭
اوضاح سراح شايع الدغيم  ٭

اميان حمد محمد العازمي  ٭
اميان خالد علي علي  ٭

اميان علي عبداهلل املهنا  ٭
اميان مبارك محمد الشمري  ٭
اميان مطلق سالم العازمي  ٭
اميان يوسف محمد حسني  ٭

أنوار علي عبداهلل احمد  ٭
آمن���ه عبداهلل ناص���ر البطي   ٭

بوطيبان
ابراهيم  بدريه عبداهلل حجي   ٭

احلمادي
بدريه محمد فهد املسحلك  ٭

ضويح���ي  مف���رح  بدري���ه   ٭
العازمي

بدريه ناصر مبارك الهاجري  ٭
بدور راضي مفلح الظفيري  ٭
بدور محمد حسن العجمي  ٭

بدور مفرح ضويحي العازمي  ٭
بدور ناصر سعود فهد  ٭

بسام سعد فهيد احلريتي  ٭
بشاير فالح سليم اخلالدي  ٭

بشاير فوزي فرج الفرج  ٭
بشاير محمد فالح املطيري  ٭

بشاير هادي ابراهيم العجمي  ٭
حترير محمد حسن عايد  ٭
تهاني فالح حمد العازمي  ٭

جزعاء فالح عايش املطيري  ٭
جمانه حسني علي نقي  ٭

حس���ن حي���در عبد ال���رزاق   ٭
جرخي

حسن سلمان عيسى احلمر  ٭
حسن فهد موسى شعيب  ٭

حسنه علي مرزوق العازمي  ٭
حليمه عبداهلل محمد السعيد  ٭

حمد تركي سعود الهاجري  ٭
حمد جديع حمد املخيال  ٭

حمد حيدر تقي أكبر  ٭
حمد عبد الباق���ي عبداحلميد   ٭

البسام
حمده فجحان عايض املطيري  ٭
مجي���د  ه���دروس  حم���ده   ٭

الظفيري
حمود علي حسن النعيمي  ٭

حمي���ده ابراهي���م اس���ماعيل   ٭
ابراهيم

حميده حميد علي البلوشي  ٭
حنان عبداهلل محمد الشمري  ٭

حنان عبيد مزيد العازمي  ٭
حنان محمد صياح املطيري  ٭
حوراء خالد حسن عاشور  ٭
حوراء عادل محمد معرفي  ٭

ح���وراء عقي���ل س���يد محمد   ٭
املوسوي

خالد شايع عبداهلل املفلح  ٭
خالد عبداهلل علي القيالني  ٭

خديجه ش���اكر محم���ود عبد   ٭
الرحيم

خلده مطلق سالم العازمي  ٭
خلود بندر مهال املطيري  ٭

خل���ود خضي���ر عبداللطيف   ٭
اخلالدي

خلود عبداهلل محمد اخلالدي  ٭
خلود عواد فرحان صنهات  ٭

جلي���دان  عاي���ض  خلي���ف   ٭
العازمي

خوله جواد مال حسن الناصر  ٭
دانه خالد سليمان بورسلي  ٭

دعاء حسني علي خان  ٭
دعاء فاضل علي بو فتني  ٭
دالل سالم اسماعيل سالم  ٭

دالل عب���د الوه���اب يوس���ف   ٭
احلمود

دالل فيصل هجر املطيري  ٭
دالل يوسف صقر الفهد  ٭

راشد محمد طرمي السمحان  ٭
رس���ميه عبداله���ادي الف���ي   ٭

الرشيدي
رشا حبيب كايد العنزي  ٭

حنت���وش  عب���داهلل  رش���ا   ٭
التميمي

رقيه فرحان فالح الغنيمي  ٭
رمي ابراهيم محمد االنصاري  ٭

رمي بدر ناصر املطوع  ٭
رمي سامي يوسف البابطني  ٭

رمي عبداحلميد علي الغربللي  ٭
رمي عبداهلل شالش باتل  ٭
رمي عبداهلل غامن مبارك  ٭

رمي فاروق عمر العمر  ٭
رمي فالح عايش املطيري  ٭
رمي مسلم محمد العنزي  ٭

احمد اسماعيل خليل القائد  ٭
س���عد  رجع���ان  احم���د   ٭

املعوشرجي
احمد ضاري حمد الظفيري  ٭

احمد محمد احمد العمر  ٭
جاس���م  عبداحلمي���د  اروى   ٭

الباللي
م���رزوق  رجع���ان  اس���ماء   ٭

العازمي
العنود تركي محمد الشمري  ٭

اماني عامر فالح العجمي  ٭
امنه سلطان مناحي العلي  ٭
باسل فهد مناور املطيري  ٭
بدر دخيل سعد الرشيدي  ٭
بدر راشد مسيفر العتيبي  ٭
بدريه عبيد حمود العنزي  ٭

بش���اير خال���د س���ويد عبد   ٭
احملسن

بش���اير عب���داهلل وضيحان   ٭
الرشيدي

حس���ني عبدالعزي���ز عل���ي   ٭
الصراف

حنان س���يد محمد سيد جواد   ٭
الناصر

حوراء علي حميد احلسيني  ٭
خالد عايض نافع العازمي  ٭

دعاء عبداهلل جواد يعقوب  ٭
دعيكه علي محمد العجمي  ٭

دالل زايد علي العدواني  ٭
دالل سعد محمد البركه  ٭

رمي جزيل حمدان الشمري  ٭
رمي ذعار عبدالعزيز العتيبي  ٭
رمي عطا اهلل سعد السعيدي  ٭

رمي فهيد صالح املري  ٭
رمي مطلب هادي العنزي  ٭
زهراء يوسف علي محمد  ٭

زينب سامي عبد الرضا سفر  ٭
س���اره احم���د عب���د الرض���ا   ٭

البلوشي
ساره احمد محمد اخلليفي  ٭
ساره خالد علي العميري  ٭

ساره سعود عايد العازمي  ٭
سالم محمد عويد الرشيدي  ٭

سعد علي سعد املطيري  ٭
س���لوى طعم���ه عبدالعزي���ز   ٭

الغريب
ش���روق زاهر عبد احملس���ن   ٭

الشرهان
فاض���ل  س���ليمان  ش���ريفه   ٭

السنافي
شمالن ابراهيم ناصر الناصر  ٭
شوق فارس محمد الهاجري  ٭

شيخه علي ثقل الهاجري  ٭
صيته مبارك سلمان حماده  ٭

عايض فالح عايض املطيري  ٭
عائش���ه احم���د عبدالعزي���ز   ٭

الدويسان
عائشه فاضل يوسف املرهون  ٭
عبدالعزيز جاسم حسن مراد  ٭
عبداهلل احمد ماجد الرشيدي  ٭

ابراهي���م  خلي���ل  عب���داهلل   ٭
الكندري

عبداهلل رياض ناصر املقيط  ٭
عب���داهلل عبدالعزيز عبداهلل   ٭

احلميدي
عبداهلل عثمان سعد اخلوالد  ٭

عبداهلل هادي راضي الشمري  ٭
عبير وليد شافي كايد  ٭

عذاري محمد عواد الهطالني  ٭
علي جواد ياسني سليم  ٭

غدير جالل محمد اخلاجه  ٭
غنام فالح مطلق املطيري  ٭
فاطمه خالد سالم املطيري  ٭

فاطمه عب���د االمير يوس���ف   ٭
معيوف

فاطمه عدنان شهاب النعمه  ٭
فاطمه علي اسماعيل مندكار  ٭
فايزه حسني عبيد العتيبي  ٭
فالح مسفر فالح الهاجري  ٭

فواز سعد مطلق الدغيم  ٭
فيصل جواد حاجي الشطي  ٭

مبارك عذال عوض العدواني  ٭
محمد بادي صنيتان العتيبي  ٭

محمد خالد مهنا الرشيدي  ٭
محمد خلف خالد املطيري  ٭
محمد صالح حمد الدويخ  ٭

م���رمي أحمد صال���ح مهاوش   ٭
سلمان

مرمي حسني نصار عثمان  ٭
مرمي مقبل بداح العازمي  ٭

مشاري متعب ماجد املطيري  ٭
مطلق محمد سعيد العازمي  ٭
منار محمد صالح الشمري  ٭

عب���داهلل  فاض���ل  من���ال   ٭
الشيرازي

منصوره عباس حسني حاجي   ٭
محمد

اس���ماعيل  عدن���ان  من���ى   ٭
البلوشي

منى محمد منشد اخلالدي  ٭
مها خليفه عبيد الشمري  ٭
مها نهار شديد الشمري  ٭

ناصر عبداهلل محمد املطيري  ٭
جنمه عبداهلل علي املسلم  ٭

نواف بشير شمروخ الشمري  ٭
نواف تركي االسمر رحيل  ٭
نوال جاسم محمد اخلباز  ٭
نورا مطير علي الشريكه  ٭

ن���وره خنيفس عب���داهلل ابو   ٭
شيبه

نوره عدنان فرحان النومي  ٭
هديل علي حسني الشمري  ٭

ش���مالن  عبدالعزي���ز  ه���ال   ٭
احلساوي

هناء محمد عبداهلل الشويع  ٭
هيا سعد شافي الدوسري  ٭

هيه بالل صالح بالل  ٭
وايل هاني وايل ابو جباره  ٭

وبريه سالم مراد علي  ٭

وزارة الدفاع

 ٭ احلوراء زينب صاحب محمد 
الصراف

 ٭ بدر ناصر نصار العازمي
 ٭ ساره فيصل محمد املطيري

 ٭ ط���ارق عبد احلكيم وس���مي 
الوسمي

 ٭ عب���داهلل صنيت���ان ثويني 

مني���ره عبدالعزي���ز عل���ي   ٭
العراده

موضي محمد مطلق العتيبي  ٭
ناصر محمد جاسم الشمري  ٭
نواف مشعل هزاع املطيري  ٭

نواف يوسف طه الراشد  ٭
خنيص���ر  ديح���ان  ن���وال   ٭

الهاجري
نوره بدر ناصر املطيري  ٭

نوره زيد سعدون العازمي  ٭
نوره علي سلوم العتيبي  ٭

نوري���ه س���هيل عبدالعزي���ز   ٭
الصباح

ن���وف بن���در س���يد رفاع���ي   ٭
الرفاعي

نوف جبران محمد السعدون   ٭
البدر

نوف سالم مسفر العجمي  ٭
هبه عبداهلل سليمان العتيقي  ٭

هبه عيد زايد املطيري  ٭
هدى صالح نصار عثمان  ٭

هدي���ر بن���در س���يد رفاعي   ٭
الرفاعي

هديل هادي حمد العجمي  ٭
هالل مزيد هالل احلميدي  ٭
همال بطي سعد القحطاني  ٭
هند محمد مهدي العجمي  ٭

يعقوب يوس���ف عبد الرحيم   ٭
اخللف

يوسف سعود فهد الرشيدي  ٭
كدم���وس  عزي���ز  يوس���ف   ٭

الديحاني
يوسف محمد علي حسن  ٭

وزارة التجارة والصناعة

 ٭ حمد محمد احمد القويعي
 ٭ رانيا فهد ميارك الزوير
 ٭ نوال شرار الفي شرار

 ٭ وضح���ه برغ���ش محم���د 
العجمي

امينه ابراهيم حمد بن عيدان  ٭
حم���دان  ف���الح  انتص���ار   ٭

الرشيدي
انوار هجاج عجاج العازمي  ٭
اميان محمد ساري العجمي  ٭
ايه عدنان عبداهلل احمليمد  ٭

بشاير شاكر جهز راشد  ٭
ترفه منديل محمد العدواني  ٭

قنع���ص  حس���ني  جواه���ر   ٭
العازمي

حنان غازي محمد الديحاني  ٭
حوراء عبد املجيد محمد باشا   ٭

محمد
دانه عبد اللطيف محمد قمبر  ٭

ربيعه سمير فهد جابر  ٭
ساره حمود حجي الداهوم  ٭
سلمى مشعل ميزر السهلي  ٭
شروق صالح مهدي الكرم  ٭

شريفه حسني فاضل الصائغ  ٭
ع���وض  حم���ود  ش���يخه   ٭

الرشيدي
شيخه عبداهلل حسن الفارس  ٭

طاهره سمير كاظم العلي  ٭
عاليه ذاعر فطيم ساير  ٭

عاليه عدنان علي احملمد علي  ٭
عايده بدر عبداهلل عوده  ٭

ظاه���ر  م���رداس  عايش���ه   ٭
السعيدي

عائشه ادعيج محمد سعيد  ٭
عبداهلل محمد عباس عبداهلل  ٭

عب���داهلل محم���د عب���داهلل   ٭
الداحس

غدير مبارك عبداهلل الشعالن  ٭
غدير مختار علي صفر  ٭

فاطمه اكميخ سلطان جالل  ٭
فرح بدر سعود الغرير  ٭

مش���عان  حم���ود  لطيف���ه   ٭
الرشيدي

لولوه يحيى يوسف الشطي  ٭
مرمي سالم نافع الرشيدي  ٭
مرمي فنر بدران الدوسري  ٭

مرمي هاني عبد الكرمي جراغ  ٭
منال مفلح مرزوق الرشيدي  ٭

منى مبارك عيد العجمي  ٭
ناديه حمود عوض البذالي  ٭
نوره خالد سحيم الهاجري  ٭

نوره عبدالعزيز حمد الراشد  ٭
نوف فهد ناصر العازمي  ٭

نوي���ر مضح���ي ضح���وي   ٭
البصمان

خنيف���ر  س���يف  يوس���ف   ٭
الرشيدي

وزارة التربية

 ٭ امالك وسمي زايد العازمي
 ٭ بدور فياض معيض عابر

 ٭ بشاير محمد نهار العتيبي
 ٭ بش���اير مش���عان حبي���ب 

العتيبي
 ٭ حصه سالم سعيد الرشيدي

 ٭ خالد سعد سمران العازمي
 ٭ سعد مطلق سعد فريج

 ٭ شروق علي حسني الكندري
 ٭ صيت���ه منص���ور كليفي���خ 

حنيف
 ٭ عب���داهلل ابراهي���م صال���ح 

الشايجي
 ٭ عبير مساعد محمد العازمي

 ٭ عمر جالل هندي احلمدي
 ٭ عهد صعفك غالب املطيري

م���اوي  غالي���ه صنيت���ان   ٭ 
املطيري

 ٭ كرميه فراج ماوي املطيري
 ٭ محم���د عب���داهلل مضح���ي 

املطيري
عب���داهلل  ف���واز  مراح���ب   ٭ 

الديحاني
 ٭ مناير مح���زم فالح احلبيني 

العازمي
 ٭ نوف مطلق سعد الدوسري

طرج���م  محم���د  ه���دوى   ٭ 
الهاجري

 ٭ هند سلمان هادي الرشيدي
ابتسام محمد محسن العنزي  ٭

ابرار بدر حمود الروضان  ٭
ابرار بدر رمضان اخلليفه  ٭

ابرار جمعان مطلق املرجتي  ٭
ابرار علي غريب احلسني  ٭

منى محمد مطلق السهلي  ٭
م���رزوق  حم���دان  مني���ره   ٭

الرشيدي
منيره خالد يوسف الدعيج  ٭

منيره سالم علي احلمدان  ٭
مني���ره س���عد س���عد فهي���د   ٭

العازمي
مس���لط  عب���داهلل  مني���ره   ٭

املطيري
منيره فهد سعدون الركيبي  ٭

منيره محمد علي املري  ٭
منيره مساعد خالد بورسلي  ٭

مها ثليث عبداهلل الثليث  ٭
مها حزمي مطلق املطيري   ٭

مها عبداهلل مبارك البخيت  ٭
مها علي حبيب العنتري  ٭

مها عيد نابي الدويله  ٭
مه���ا مح���زم فال���ح احلبيني   ٭

العازمي
موضي غنام غافل العتيبي  ٭

ناديه احمد مروي الهديه  ٭
ناديه علي مسفر احليان  ٭
ناصر بدر محمد آل هيد  ٭

جناح مجالد سمران العتيبي  ٭
جنود حامد دليم الرشيدي  ٭
نوال جعفر ياسني بوحمد  ٭
نور عادل سليمان العنزي  ٭

نوره حمد عبداهلل السبيعي  ٭
نوره سعود عبداهلل اخلليفي  ٭
نوره سعود مبارك الشريان  ٭

نوره عوض فهد احلربي  ٭
نوره الفي علوش املطيري  ٭
نوف سعد سالم الرخيمي  ٭

عب���داهلل  س���لطان  ن���وف   ٭
العتيبي

نوف عوض فالح املسيلم  ٭
نوف مصبح عيد العازمي  ٭

نوير ناصر سالم الدوسري  ٭
هبه جالل حسني الكوت  ٭

هبه خالد عبد الوهاب احلمود   ٭
العبد الوهاب

هب���ه نخي���الن عبدالرحم���ن   ٭
املطيري

ه���دى بن���در الش���يخ عي���د   ٭
املطيري

هدى عبد احلسني علي شهاب  ٭
هدى فالح سيف العازمي  ٭

هدي���ل عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭
احملري

هديه صالح عيد البرازي  ٭
هناء محمد الطرقي الذايدي  ٭

هنادي حمدان محمد العازمي  ٭
هنوف فهد فالح الوطري  ٭

هنوف هادي مبخوت العجمي  ٭
هيا ماجد امني احمد  ٭

هيفاء رائد عبداهلل الغامن  ٭
وضحه ابجاد مذكر العتيبي  ٭

وضحه سعود علي العامر  ٭
دمل���وك  س���عيد  وضح���ه   ٭

الدوسري
وضحه ضيدان محمد ضيدان  ٭

وضحه الفي فالح املطيري  ٭
وضحى فهد راشد العازمي  ٭

ب���ركات  وضيح���ه طحيم���ر   ٭
الشمري

وليد خالد علي العازمي  ٭
وليد نزال اعجمي الهاجري  ٭

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

يعقوب انور يعقوب النصر اهلل  ٭
يوسف جمال محمد البديوي  ٭

ادرميي���ح  س���الم  يوس���ف   ٭
العتيبي

يوسف عبداهلل علي محمد  ٭
يوس���ف عبد احملس���ن خضر   ٭

الفارس
يوسف فوزي يوسف الشطي  ٭

وزارة التعليم العالي

 ٭ راش���د يوس���ف عب���داهلل 
عبدالرحمن

 ٭ ليالي جاسر عذبي احلسيني 
الظفيري

امي���ره محم���د عبدالرحم���ن   ٭
اخلالدي

اميان مضحي مفلح الرشيدي  ٭
بسمه خالد سعود احلسن  ٭

جن���ان عدن���ان عب���د املجيد   ٭
اجلدي

حنان ظاهر مبارك العازمي  ٭
روان حامد سعود املفرح  ٭
رمي محمد منيف العتيبي  ٭

ساره ماجد الرميثي املطيري  ٭
سهام مهيدي عبداهلل البذالي  ٭

شمه علي خالد مظهور  ٭
شهرمان علي عبد الرضا  ٭

شوق جمعان فهد العازمي  ٭
شيخه فهد عبداهلل العازمي  ٭

طالل عبد اللطيف حاجي عبد   ٭
الهادي

عب���داهلل عبد احلس���ن علي   ٭
خاجه

علي هاشم عبد االمير املزيدي  ٭
فيصل غازي سالم العتيبي  ٭
قيروان كمال عثمان االيوبي  ٭
منيره طالب محمد العجمي  ٭

ناصر مطلق عواض العتيبي  ٭
هدى محمد صنت املطيري  ٭

هدى محمد عبداهلل العتيبي  ٭
هديل براك ناصر العازمي  ٭
وضحه عمار دعيرم محمد  ٭

وزارة الداخلية

 ٭ احمد عدنان احمد الصايغ
 ٭ بشاير أحمد رشم الشمري

 ٭ جواهر حسني بادي املطيري
 ٭ خالد وليد عيسى محمد

 ٭ دالل يعقوب يوسف الشطي
 ٭ س���عاد أحمد عب���داهلل جنم 

عبداهلل
 ٭ شهد سعيد احمد سعيد

 ٭ شيخه مبروك سالم ابراهيم
 ٭ فجر حمود حمدان العنزي

 ٭ محمد جاسم محمد احلويلي
 ٭ مش���اري عب���د الباقي صالح 

العوضي
ابرار رياض عبداهلل النجار  ٭
ابرار علي صباح البلوشي  ٭

زكريا صالح محمد زكريا  ٭
زهراء احمد محمد القطان  ٭

زهراء توفيق محمد الشواف  ٭
زهراء حمزه عبداهلل احمد  ٭
زينب سمير عباس القالف  ٭

زينب س���يد علي س���يد عابد   ٭
املوسوي

زينب مصطفى عبداهلل محمد  ٭
ساره بدر ناصر اخلشتي  ٭
ساره حسني علي العطيه  ٭
ساره حمد حربي الفضلي  ٭

ساره خالد سعد السعد  ٭
ساره خالد محمد املجرب  ٭

ساره خالد ناصر املطيري  ٭
س���اره دخيل زي���د البعيص   ٭

املطيري
ساره عبداحلميد طالب كوت  ٭

ساره عبداهلل دخني العدواني  ٭
ساره عبداهلل هاشمي مرواني  ٭

ساره علي حسن نعمه  ٭
ساره علي محمد السويدي  ٭

ساره فهد الفهد احلمود العبد   ٭
الوهاب

ساره فوءاد ابراهيم بوعركي  ٭
ساره مبارك ابراهيم العرفج  ٭

ساره محمد غلوم كرميي  ٭
محس���ن  منص���ور  س���اره   ٭

العجمي
ساره هادي عبداهلل العجمي  ٭

سالم بدر سالم احلريص  ٭
سالم نايف سالم العتيبي  ٭

سعد طه مهدي غازي  ٭
سعد محمد خليف العنزي  ٭

سعد منور حجنف املطيري  ٭
سعود عبداهلل خالد العجمي  ٭

سالم ناصر أديب الشلبي  ٭
سلمان ناصر عوض العازمي  ٭

سلوى فالح محمد العازمي  ٭
دبي���ان  معي���وف  س���لوى   ٭

الرشيدي
سليمه حسني علي القالف  ٭

سمر محمد سمير هندي  ٭
سناء فريد محمد العوضي  ٭

مخمخ���م  س���هام حش���اش   ٭
الرويعي

شاهه علي حمود اخلده  ٭
شذى يوسف محمد السبيعي  ٭

مناح���ي  حس���ني  ش���روق   ٭
املطيري

شريفه مبارك غالب العازمي  ٭
شريفه محمد عبداهلل الرشيد   ٭

البدر
شريفه ناصر يوسف الزيد  ٭

شهد ضرغام عبداهلل املتروك  ٭
شهد عادل جاسم السياب  ٭

شوق سعد ناصر العازمي  ٭
شيخه عويد سلطان العنزي  ٭

راش���د  مس���عود  ش���يخه   ٭
الهاجري

شيماء طالب احمد البغلي  ٭
شيماء مالك سعود ناصر  ٭

شيماء ناصر سالم الشمري  ٭
صالح ظافر معني العجمي  ٭
صقر يوسف احمد الغامن  ٭

ضاري سلطان سعود املطرقه   ٭
املطيري

ضحى ابراهيم عبداهلل االمير  ٭
س���الم  منص���ور  ضي���دان   ٭

العجمي
طارق بركه محمد السبيعي  ٭
طارق محمد علي اخلميس  ٭
طالل صالح رومي الفضلي  ٭
طالل عياش فالح املطيري  ٭

طيبه اس���ماعيل احمد شمس   ٭
الدين

عادل عادل محمد الشبال  ٭
عاليه خالد محمد الدغر  ٭

عاليه سليمان عايض احلربي  ٭
م���اوي  صنيت���ان  عاي���زه   ٭

املطيري
عائشه بدر عمر العمر  ٭

عائشه جاسم محمد اخلضر  ٭
عائشه جمال ابراهيم الهولي  ٭

عائش���ه حم���د عبدالعزي���ز   ٭
احلويس

عائش���ه س���عود س���ليمان   ٭
العنزي

محم���د  ص���ادق  عائش���ه   ٭
العسالوي

عائشه عبداهلل عواد العتيبي  ٭
عائشه نادر سعد القحطاني  ٭

عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن   ٭
عياده

عبدالرحمن يوس���ف يعقوب   ٭
احلنيان

عبدالعزي���ز حس���ني حج���ي   ٭
الصراف

خليف���ه  فه���د  عبدالعزي���ز   ٭
اخلليفه

اللطيف خالد عبدالطيف  عبد   ٭
الدوسري

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

عبداهلل براك مهنا الهاجري  ٭
عبداهلل سالم محمد احلربي  ٭

عبداهلل فرج سعدي الشمري  ٭
عبداهلل محمد ناصر دويع  ٭

عبداهلل ناصر عجيل العنزي  ٭
عبداهلل نايف فهيد العجمي  ٭

احم���د  يوس���ف  عب���داهلل   ٭
الكندري

عبد الوهاب موءيد عبد الوهاب   ٭
عبد الرزاق

عبير حسن سعد العازمي  ٭
عبير خالد حسن العريفي  ٭

عبير خالد سعدي الشمري  ٭
عبير سالم محمد الهاجري  ٭

عبير فهاد فهيد العازمي  ٭
عبير محمد احمد الفهد  ٭

عب���داهلل  س���عود  عثم���ان   ٭
العصفور

عذاري احمد ناصر العتال  ٭
عذاري عيسى طنف املطيري  ٭
عفاف سعد سلطان العجمي  ٭

عفاف فليج عيد احلربي  ٭
علي احمد حبيب املسري  ٭
علي ذياب صباح الفضلي  ٭
علي سعد شبيب اخلالدي  ٭

العتيبي
 ٭ عيس���ى محم���د عبداللطيف 

النمش
 ٭ فاطمه علي درويش عباس
 ٭ محمد أحمد خليل الشطي

 ٭ محمد سعود فهاد العتيبي
ابرار عواض هليل املطيري  ٭

ابراهيم علي مريع القحطاني  ٭
احمد جعفر ياسني بوحمد  ٭

احمد صبيح احمد االصبحي  ٭
احمد عامر محمد العميري  ٭

احمد عبداهلل احمد الشيباني  ٭
احمد عبداهلل محمد احلبيب  ٭
احمد عبداهلل احمد عبداهلل  ٭
العنود سالم حميد العنزي  ٭
امال مبارك عويض العازمي  ٭

امال مذكر داود اخلالدي  ٭
انور فهيد عبداهلل العنزي  ٭

أميره عبد املنعم سيد حسب  ٭
باسمه مسلم مرزوق العازمي  ٭

بدر مرزوق زيد املطيري  ٭
بدريه عبيد شقير الرشيدي  ٭

بشاير محمد ثامر عاصي  ٭
بشائر احمد راشد العربيد  ٭
بندر صالح نهار املطيري  ٭

تقوى اسماعيل حمزه ابراهيم  ٭
تهاني حس���ن هجرس حسن   ٭

بن غيام
جاسم محمد جاسم محمد علي   ٭

الصايغ
ج���راح عب���د ال���رزاق عل���ي   ٭

العراده
جعفر محمد غلوم احمد  ٭

حصه جمال منيب الشلبي  ٭
حمد ناصر شداد العجمي  ٭

حمدان فرج عوده السليماني  ٭
حمود منادي مطلق العازمي  ٭

خالد بدر علي العمران  ٭
خالد عماش شبيب العتيبي  ٭

خالد محمد احمد املجادي  ٭
خليفه فهد خليفه اخلليفه  ٭

دالل احمد سعد الناهض  ٭
دالل عماد يعقوب الربيعان  ٭

دالل قاسم حسن الدالل  ٭
رمي مبارك فالح العازمي  ٭

رمي ناصر داود النصر اهلل  ٭
زينب احمد طاهر القطان  ٭

عب���داهلل  ابراهي���م  س���اره   ٭
املشعان

ساره خالد عبداحلميد الزامل  ٭
ساره عبداهلل عابر البذالي  ٭
ساره محمد جاسم املسعد  ٭

ساره محمد جروان العازمي  ٭
سالم احمد محمد سالم  ٭

سالم عبداهلل سالم الوطيان  ٭
سالم ملفي فالح العازمي  ٭

سطام قبالن سند العتيبي  ٭
سعاد سعد مبارك سيف  ٭

سعود جاسم عبداهلل السهيل  ٭
سعود ختالن خميس هديان  ٭

س���عود عبدالعزي���ز محم���د   ٭
العتيبي

سلطان زيد كوزان العجمي  ٭
سلطان علي سعيد القحطاني  ٭

س���لمان س���عود قلفي���ص   ٭
العجمي

سميه عيسى علي الكندري  ٭
سهام غربي دحل العنزي  ٭

ش���روق عب���داهلل عاي���ض   ٭
العتيبي

شروق محمد صباح الصباح  ٭
صالح عوض حمود اخلالدي  ٭

صق���ر عبداحلمي���د صق���ر   ٭
القطان

م���رزوق  ناص���ر  ض���اري   ٭
املطيري

طارق مس���اعد شعوان دخيل   ٭
اهلل

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

عامر رفاعي صنت الديحاني  ٭
عبدالرحم���ن ابراهي���م عطار   ٭

الشمري
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن   ٭

الشيباني
عبدالرحمن فهد علي الراشد  ٭

عبدالعزي���ز س���عد محم���د   ٭
الفضلي

عبدالعزي���ز غ���امن لهيمي���د   ٭
الفليج

مطل���ق  جاس���م  عب���داهلل   ٭
املطيري

عب���داهلل علي س���يد محمود   ٭
املوسوي

عبداهلل عيد جلوي الصليلي  ٭
عب���د الوهاب احم���د محمود   ٭

الرحماني
عذاري حمود محمد العازمي  ٭

علي خالد سعد الرشيدي  ٭
علي راشد عايض املري  ٭

عل���ي ف���وءاد عبد احلس���ني   ٭
حسن

عمر عبدالعزيز عبد الس���تار   ٭
بندر

عيسى فريد ابراهيم العوضي  ٭
فالح ماجد فالح السبيعي  ٭
فهد ذعار شجاع العتيبي  ٭
فهد عادل حسني املسباح  ٭
فهد عيد محمد العازمي  ٭
فهد فالح خلف العازمي  ٭

فهد محمد فالح داهم  ٭
فواز مشعان عيد العازمي  ٭

فيصل عبداهلل محمد املظفر  ٭
فيصل عجمي فهد العتيبي  ٭

غ���ازي  ابراهي���م  لول���وه   ٭
العتي�بي

ماج���د عب���د اللطي���ف ماجد   ٭
التمار

مبارك محمد جمعان الدويله  ٭
محمد بدر محمد الشطي  ٭

محم���د جمعه عبد احملس���ن   ٭
بوحمد

محمد راشد الحق العتيبي  ٭
محمد سالم صالح مثال  ٭

محمد سعد سعود العجمي  ٭
محمد سعد فالح الرشيدي  ٭
محمد شعيب محمد شعيب  ٭
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محمد صالح محمد الفجري  ٭
محمد علي عبداهلل مندني  ٭

عب���داهلل  غ���ازي  محم���د   ٭
الديحاني

محمد مصطف���ى عبداحلميد   ٭
الصالح

محمد يوسف محمد الغامن  ٭
مرزوق فهد مرزوق املطيري  ٭

عب���داهلل  فرح���ان  م���روه   ٭
الفرحان

مرمي علي محمد النقي  ٭
االدع���س  مش���عان  م���رمي   ٭

السعيدي
مرمي هادي عايض العتيبي  ٭
مشعل محمود علي دشتي  ٭
منتهى فالح سند السيحان  ٭

ابراهي���م منصور  منص���ور   ٭
املنصور

غ���ازي  ش���جاع  منص���ور   ٭
العتيبي

منى عيد ساير الظفيري  ٭
منى يوسف يعقوب منصور  ٭

منيره حمد دغمان العازمي  ٭
منيره فيصل محمد النويعم  ٭
نايف سعود ناصر الرشيدي  ٭

نواف صالح راشد مبارك  ٭
نوره خليف سعود املاجدي  ٭
نوره خير اهلل فهاد الصواغ  ٭

هيا عبدالعزيز محمد النصار  ٭
وضحى نايف مجلعد العجمي  ٭

وفاء مناور متيم املطيري  ٭
وليد خالد حمد الدماج  ٭

يوسف يعقوب يوسف محمد  ٭

وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل

 ٭ اميان حسن علي صالح
 ٭ أحمد خالد عباس اخلالدي
 ٭ تهاني موسى محمد شهداد
 ٭ حنان بندر محمد املطيري

 ٭ دانه عدنان حمزه محمد
 ٭ ساره جمال عبداهلل القطان

م���رزوق  مطل���ق  س���لمى   ٭ 
العازمي

 ٭ عبدالرحم���ن مب���ارك ناصر 
العازمي

 ٭ علي سمير حسني الشهاب
 ٭ علي عبداهلل علي مراد

 ٭ فاطم���ه جاس���م عب���داهلل 
بوصخر

غثي���ث  س���لمان  فاطم���ه   ٭ 
الظفيري

 ٭ فهد محمد حمدان العازمي
 ٭ فهد محمد علي الشمري

س���لطان  جوه���ر  محم���د   ٭ 
احلمادي

 ٭ مرش���د س���عد منصور بذال 
الرشيدي

 ٭ مي عبداهلل ناصر العدواني
 ٭ نورا فيصل معضد احلويله 

العجمي
عواج���ه  عجم���ي  هاج���ر   ٭ 

الرشيدي
احمد عواد فرحان الشمري  ٭
احمد فيصل سليمان املطر  ٭

احمد محسن ابراهيم عاشور  ٭
احمد محمد يوسف ابراهيم  ٭

احمد مستور مصلح املطيري  ٭
ارام انور عبد الرزاق الياسني  ٭

اس���يل صليب���ي صليب���ان   ٭
العنزي

افراح عبداهلل هايف احلربي  ٭
افنان علي مرهون القالف  ٭

االء محمد كاظم اخلياط  ٭
ع���واض  العن���ود محس���ن   ٭

املطيري
انفال جابر حسني احلجي  ٭

انوار مسعد ضحوي املطيري  ٭
اميان خالد شالح العتيبي  ٭
اميان عيد محمد الرشيدي  ٭

اميان مخلف ملوح الصليلي  ٭
أحمد فؤاد أحمد اجلدي  ٭

آمنه عبداهلل سالم السويلم  ٭
بتول محمد عبداهلل القالف  ٭

ب���در عبدالعزي���ز س���لطان   ٭
مرزوق

بدر ناصر مريخان العازمي  ٭
بدريه هزاع شداد املطيري  ٭
بزه جمال عثمان احلالبيك  ٭

بشاير عايض مطلق العازمي  ٭
بشاير ناصر سعد الدوسري  ٭
تهاني ناصر شجاع املطيري  ٭

ثامر محمد منصور بذال  ٭
جعفر منصور مجيد كوت  ٭
حسن شاكر حسن القطان  ٭
حمد جعفر حسني احلاظر  ٭
حمد عامر صغير سحلول  ٭

حواء أنور علي النقي  ٭
خالد حسن علي مراد  ٭

خالد فالح شعيفان العتيبي  ٭
خالد يوسف محمد الضبيب  ٭

خيري���ه جمعه محم���د صفر   ٭
حسن

دانه خالد فهد املهيني  ٭
دالل سعد سعود الزامل  ٭
دالل فاضل طاهر احلرز  ٭

راشد توفيق سليمان املطر  ٭
رجا ضاحي شنيف ساير  ٭
رمي سعد مروح العنزي  ٭

رمي فاطم سليمان سالمه  ٭
زين���ب حس���ني عب���د الكرمي   ٭

حسني
س���اره عبد احملس���ن جاسم   ٭

العثمان
ساره عبد الوهاب عبد اللطيف   ٭

الدريس
ساره غازي فالح املطيري  ٭
ساره فهيد عروان العجمي  ٭
ساره محمد ناشي الفجي  ٭

سالم عبداهلل سالم البلوشي  ٭
سعود سليمان محمد السعيد  ٭

سلطان منصور علي مشعان   ٭
العتيبي

سلمى سالم مبارك دغمان  ٭
سلوى سالم صالح السالم  ٭
شريفه علي محمد احلسن  ٭

صفيه أحمد س���بتي س���كني   ٭
الكندري

ضح���ى ضي���ف اهلل عبداهلل   ٭
املطيري

ضحى علي حسني اخلنفر  ٭
طارق فرج ساكت الضفيري  ٭

عب���داهلل  ابراهي���م  طيب���ه   ٭
احلبيتر

ع���ادل احم���د عبدالرحم���ن   ٭
احلداد

عادل محمد غامن الفهد  ٭
عاليه عبدالرحمن س���ليمان   ٭

احلساوي
عايشه راشد عوده اجلميلي  ٭
عايض سعد عايض الشمري  ٭
عائشه ابراهيم حسن القعود  ٭
عائشه جاسم حسن اجليران  ٭

عبدالرحم���ن يوس���ف عل���ي   ٭
عبدالرحمن

عبدالعزي���ز احم���د عبداهلل   ٭
احلمود

عب���داهلل  احم���د  عب���داهلل   ٭
الديحاني

عبداهلل احمد غلوم عسكر  ٭
عبداهلل حمود دهام الرزني  ٭

عب���داهلل س���الم عب���د االمام   ٭
سليمان

عبداهلل صنيهيت متعب شرار   ٭
املطيري

عبداهلل عيد جهيم اجلهيم  ٭
عبداهلل غازي خالد املطيري  ٭

عبداهلل فهد الفي الالفي  ٭
عبداهلل الفي محسن العازمي  ٭

عبداهلل نبيل احمد مهنا  ٭
عبداهلل علي صقر اخلرينج  ٭

عبير ناصر مبارك الدوسري  ٭
عدنان محمود حاجي حسن  ٭
عذاري منيف علي املطيري  ٭
علي حسني االفنس العنزي  ٭
علي خليل موسى عبداهلل  ٭

عمشا رحيان راشد العجمي  ٭
عن���ود تيس���ير عبدالعزي���ز   ٭

الرشيدان
عنود خالد حسن جنم  ٭

عن���ود زهي���ر عبد الس���الم   ٭
الشيخ

عنود محسن حسني محيسن   ٭
الشمري

عهود احمد مرزوق الشبو  ٭
عهود سعيد محمد املطيري  ٭

عواطف رحيم حمد املطيري  ٭
عوض حمود عوض البذالي  ٭

عيد هزاع عايد النصافي  ٭
عيس���ى عل���ي عب���د الهادي   ٭

حاجيه
فارس احمد عبداهلل املراغي  ٭

فاضل عباس حاجي دهداري  ٭
فاطم���ه احلمي���دي مجع���د   ٭

املطيري
فاطمه الزهراء عبد الكرمي علي   ٭

قمبر غلوم
فاطمه حسن عبد امللك بهمن  ٭

عب����داهلل  حمي����د  فاطم����ه   ٭
الصيرفي

فاطمه سامي شايع املاجد  ٭
فاطمه س����بت عب����داهلل علي   ٭

محمد
فاطمه سعود فالح العازمي  ٭
فاطمه صادق جعفر حسن  ٭

فاطمه علي رمضان العنزي  ٭
فاطمه محمد حسن شاغولي  ٭
فاطمه مطلق سعود العتيبي  ٭

ن����وري علي س����يد  فاطم����ه   ٭
حسن

فاطمه هاشم محمد علي  ٭
فجر بدر سالم الوطري  ٭

فجر داود سليمان الرشيد  ٭
الرحيم  فج����ر راش����د عب����د   ٭

الكندري
فجر سامي عباس امعيثم  ٭
فهد خالد ناصر العتيبي  ٭

اللطي����ف محمد  فه����د عب����د   ٭
الكندري

فهد محمد احمد العماني  ٭
فهد محمد مسفر العجمي  ٭

فواز درمييح مجبل الغريبه  ٭
فواز ناظم اسماعيل البالم  ٭

فيحاء غازي محمد العتيبي  ٭
فيصل طالل عبداهلل املليحان  ٭

قاسم جاسم محمد عرب  ٭
لطيفه بدر عايض العتيبي  ٭

لطيفه حمود شبيب العازمي  ٭
لطيفه شاكر محمود العيد  ٭

لطيفه صالح علي الهويدي  ٭
لول����وه عبد احملس����ن محمد   ٭

الفودري
ابراهي����م  لول����وه يعق����وب   ٭

الهاجري
ليالي نصر علي حسني  ٭

ماجد حميد طنا العنزي  ٭
عاي����ض  س����عود  ماج����د   ٭

الدوسري
ماجد محمد غنام املطيري  ٭

راش����د  عب����داهلل  متع����ب   ٭
الهاجري

ابراهي����م محمد نور  محم����د   ٭
الدين

محمد ارميح عواد مران  ٭
محمد ج����واد محم����د صالح   ٭

الصراف
محمد حبيب حمد اجلدي  ٭

محمد حطاب دويح وقيان  ٭
محمد حمود محمد احلمدان  ٭

محم���د ع���ادل حس���ني العبد   ٭
الرزاق

محم���د عبداهلل عب���د الرزاق   ٭
جرخي

محمد علي محمد الشمري  ٭
محمد علي ناصر الهاجري  ٭

محمد فهد حميد العجمي  ٭
محم���د فيص���ل عب���د الكرمي   ٭

معراج
محم���د ماج���د عبدالرحم���ن   ٭

الدوسري
محمد ناصر عبداهلل املرشاد  ٭

مراحب مبارك مطلق العازمي  ٭
مروه محمد مطلق رشدان  ٭
مرمي حمد راشد الهيمس  ٭
مرمي خالد براك العليوي  ٭
مرمي خليفه سالم الشالح  ٭

 ٭ براك حمود براك الرشيدي
 ٭ بشاير باذر مطر الكريباني

 ٭ ثامر مشعان برغش العنزي
 ٭ حنان حمدان فالح املطيري

 ٭ دميا مناور عالي العازمي
 ٭ روان مبارك سلطان السهلي

 ٭ رمي عارف ضاري العنزي
 ٭ ساره خالد حمد املكراد

 ٭ ساره سالم جمل العجمي
 ٭ ساره عبدالرحمن عبد الكرمي 

العيسى
 ٭ شاهه بشير خليف العنزي
 ٭ شهد محمد ذيبان املطيري

 ٭ شيخه سعد عزيز الرشيدي
 ٭ عاليه حسني علي الشمري

 ٭ عبدالرحم����ن احم����د محمد 
العلي

 ٭ عل����ي عبداله����ادي عب����اس 
القالف

 ٭ علي ناصر عبداهلل ناصر
 ٭ غدير محماس فهد الداهوم
 ٭ غدير مهيدي حمد العنزي
 ٭ فرح عيد سالم الرشيدي
 ٭ فوزيه ملفي محمد عواد
 ٭ في احمد سعيد العازمي

ج����زاع  مب����ارك  ليال����ي   ٭ 
الهرشاني

 ٭ م����روه عبدالوهاب جاس����م 
السعيد

 ٭ مرمي محمد درويش الشمالي
 ٭ مرمي محمد عبداهلل املطيري
 ٭ مرمي مطلق مروي العازمي
 ٭ منيره حمد محمد العازمي
 ٭ منيره سليم احمد العبيد

 ٭ مها فالح حامد العتيبي
 ٭ مها محمد مطلق احمليش

 ٭ ناديه فياض معيض عابر
 ٭ ندى خضر دبوق

 ٭ نورا زيد ماجد املطيري
ناج����ي  س����لمان  هاج����ر   ٭ 

الظفيري
 ٭ هدى محمد حسني العطار

 ٭ هال محسن عبداهلل العجمي
 ٭ هنوف عيسى حسن عبداهلل

 ٭ هيا خالد محمد الفرحان
ابتسام سعود الفي الرشيدي  ٭
ابتسام قمر سلطان املطيري  ٭

ابخ����ات ش����مالن عب����داهلل   ٭
الرومي 

ابرار مجحم مشبب السهلي  ٭
ابرار محمد ناصر العراك  ٭

ابراهيم حسني علي القالف  ٭
احالم طلق مناحي العازمي  ٭

احالم معجون حميدي ابا ذراع   ٭
الضفيري

احمد اسامه محمد غزول  ٭
احمد العتيبي عبيد املطيري  ٭

احم����د ط����ارق عبدالعزي����ز   ٭
الدويسان

احمد عبد الهادي ناصر باش  ٭
احمد مبارك شمروخ املطيري  ٭

احمد محمد جنم الياسني  ٭
عب����الن  م����رزوق  احم����د   ٭

الهرشاني
ارزاق فاضل فارس ربيع  ٭

اس����ماء زكري����ا عب����د القادر   ٭
القادري

اسماء عبداهلل محمد العجمي  ٭
اسماء فريح وراد صنيدح  ٭
افراح غازي فهد الشمري  ٭

افنان عيسى صالح املكيمي  ٭
االء سالم احمد بن خلف  ٭

احلمي����دي محس����ن فال����ح   ٭
السبيعي

عب����داهلل عثم����ان  الط����اف   ٭
االيوبي

العنود بدر مطلق العدوان  ٭
الهنوف ابداح حسن املطيري  ٭

دمش����ق  منص����ور  امان����ي   ٭
العجمي

امل راكان محمد العنزي  ٭
امل شارع مفرح السبيعي  ٭

امل محسن عوض الرشيدي  ٭
امل ناصر سيف املشعل  ٭
امل ندى غزاي العتيبي  ٭

امنه خلف منسي العنزي  ٭
اميره عايد معتق العنزي  ٭

اميره فالح سعد سعيد  ٭
اميره محل محارب الظفيري  ٭
امينه عبيد معيض العنزي  ٭

امينه محمد عمر العمر  ٭
انس خالد محمد املرشد  ٭
انس محمد احمد حجي  ٭

انف����ال عب����د الهادي س����عود   ٭
العجمي

انوار بدر ناصر البرقش  ٭
انوار جمال محمد الكندري  ٭

انوار حسني مناحي العجمي  ٭
انوار حماد عواد العبيد  ٭
انوار حمد عيد املطيري  ٭
انوار عيد فهيد احلتيته  ٭
انوار فهيد طلق العازمي  ٭

انوار محمد عيسى القالف  ٭
انور راتب حماد شريان  ٭
انيسه فهد محمد البغلي  ٭

امي����ان عبدالعزي����ز محمود   ٭
بوعباس

اميان فهيد عواض املطيري  ٭
اميان محمد نوري بكر  ٭

اميان هزاع رهق السليماني  ٭
أريج مبارك جايز الديحاني  ٭
بتال عبدالعزيز فهد اخلالدي  ٭

بتول حسني سلطان البالم  ٭
بدر فالح عبداهلل حجيالن  ٭

بدريه جاسم محمد سلطان  ٭
بدريه خالد خليل الرفاعي  ٭

بدريه عايض عوض العنزه  ٭
بدور بدر كامل نعمان  ٭

ب����دور عبد اللطيف س����عود   ٭
الفارس

بشاير ردن ثامر املطيري  ٭
م����رزوق  س����اري  بش����اير   ٭

العازمي
بشاير علي ماضي العجمي  ٭

بشاير ماطر محمد الرشيدي  ٭
بشاير محمود حبيب عباس  ٭

بنا مفرج فهاد العجمي  ٭
حتري����ر ج����واد عبداحلميد   ٭

احمد قريني مرزوق العازمي  ٭
احمد محمد فهيد العازمي  ٭

مع���اش  مقيط���ف  احم���د   ٭
الضفيري

اسماء خالد محمود مال اهلل  ٭
اسماء يوسف داود الشمري  ٭

افراح محمد سعد العازمي  ٭
افراح مناحي جزا العتيبي  ٭

الطاف جمال عبداهلل اخلشان  ٭
انوار كامل مانع الشمري  ٭

اميان سلمان عامر العتيبي  ٭
اميان مختار محمد حسني  ٭

بدحه عبداهلل علي العجمي  ٭
بدر مبارك سعود احلجيالن  ٭

عبدالعزي���ز  عل���ي  بدري���ه   ٭
احلجرف

براك حمد براك الرشيدي  ٭
بشاير ابراهيم صالح العطار  ٭

غي���اض  حم���ود  بش���اير   ٭
الضفيري

بشاير محمد هداج املطيري  ٭
حترير سعود مطلق الرشدان  ٭

جابر خالد جابر الفضلي  ٭
جاسم محمد فالح العازمي  ٭
جاسم محمد مبرك العازمي  ٭

جاسم محمد مختار خلف  ٭
جراح عجيل عايض العازمي  ٭

جمال ذياب جزا املطيري  ٭
جويعد فهيد ناصر مبارك  ٭

حصه يوسف سعود احلسن  ٭
حمد محمد مشل العنزي  ٭

حمدان نشمي حسن العجمي  ٭
حمود مطلق حمود الشمري  ٭

حمود مفرح حمدان احلميدي  ٭
حم���ود  منص���ور  حم���ود   ٭

القريافي
حنان فهاد بداح املطيري  ٭

خالد سالم عوض العازمي  ٭
خالد نزال عويد العازمي  ٭

خالد هزاع مناور الرشيدي  ٭
خالد يعقوب عبداهلل اجليران  ٭

داود سالم غازي البدر  ٭
راجح عذبي راجح العجمي  ٭

رمي عادل عبداهلل سعد  ٭
زين���ب يوس���ف عب���د النبي   ٭

صفر
سالم فالح سالم العازمي  ٭
سعد سالم عيد العازمي  ٭

سعود ابراهيم سمني الفضلي  ٭
سعود عيد سعود الشريده  ٭

س���عيد عب���داهلل دهي���ران   ٭
العازمي

سليمان داود ابراهيم احمليش  ٭
صالح سعيد ناصر الهاجري  ٭
صالح يحيى محمد الذوادي  ٭

طالل محمد جمعان احلضينه  ٭
عامر سعد جعفر الهاجري  ٭
عامر علي مطلق العازمي  ٭

عائش���ه احم���د عبداحلمي���د   ٭
البلهان

عائشه جاسم محمد املياس  ٭
عبدالرحم���ن ش���امخ عايض   ٭

الرشيدي
عبدالرحم���ن مل���وح رمضان   ٭

احلربي
عبدالعزي���ز اي���اد عبدالعزيز   ٭

املسفر
راكان  س���اير  عبدالعزي���ز   ٭

الظفيري
عبدالعزيز نش���مي دهيسان   ٭

العتيبي
عبداهلل احمد ايوب سالم  ٭

عب���داهلل اس���ماعيل فلكن���از   ٭
كندري

عبداهلل فهد ناشي العازمي  ٭
عبداهلل مطر حسني العنزي  ٭

عب���د اله���ادي مس���فر عل���ي   ٭
امليموني

محم���د  س���لمان  عب���داهلل   ٭
اخلالدي

علي احمد علي يوسف  ٭
علي حسن ماجد الشماع  ٭

علي صغير محمد العجمي  ٭
علي���ا عب���د املنع���م ب���ركات   ٭

الشمري
علياء علي محمد الدريع  ٭

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

فاطمه محمد حسن الشمري  ٭
فاطمه مسفر سعود العنتري  ٭

فهد ارشيد جمعان العازمي  ٭
فهد قعيد غريب العازمي  ٭

فهد مطلق خالد الفالح  ٭
فواز مس���اعد عبد احملس���ن   ٭

سالم
كامل جعفر محمد بو خمسني  ٭

لولوه سعد مساعد السهلي  ٭
محمد احمد يوسف القالف  ٭

محمد بندر علي العتيبي  ٭
محمد حسني علي شمساه  ٭
محمد حسني علي وسمي  ٭

س���ليمان  ص���الح  محم���د   ٭
احلصان

محمد عادل علي زويد  ٭
محمد عبداهلل مرزوق الغريب  ٭
محمد علي اسماعيل بهبهاني  ٭

محمد عيد سعد العازمي  ٭
محمد فالح سباح املطيري  ٭
محمد ناصر ناصر بخيت  ٭

محيله عميش منيف املطيري  ٭
مرزوق سعد مرزوق العجران  ٭

مرزوق سعود مرزوق عقيل  ٭
مشاعل علي مطلق العنزي  ٭
منال مسفر محمد العجمي  ٭

منى عيد محمد اخلالدي  ٭
منى نايف شحاذه راجي  ٭

مهدي صغير فالح صغير  ٭
موزه سعيد مطلق الهاجري  ٭

عب���داهلل  فه���د  موض���ي   ٭
املعضادي

مي عبداهلل شهاب الوهيب  ٭
ناصر احمد علوي القحطاني  ٭
ناصر مرزوق ناصر بن شبو  ٭

نواف خالد حمود املزيني  ٭
نواف علي حسن الكندري  ٭
نوال بركه عبيد الرشيدي  ٭
نوال نايف هايف العازمي  ٭

نور ع���ادل ضاح���ي العجيل   ٭

طالل عبداهلل عايض املطيري  ٭
عايض حمد محمد الهاجري  ٭

عائشه خليفه سلطان املزيعل  ٭
عائشه مالك سعود السبيعي  ٭

عبدالرحمن احم���د محمد ابو   ٭
طالب

عبدالرحم���ن راض���ي عوي���د   ٭
العنزي

عبدالرحم���ن مجب���ل عمي���ر   ٭
الشمري

عبدالرحم���ن محم���د مصلح   ٭
املطيري

عبد الرحيم انور عبد الرحيم   ٭
العوضي

عبي���د  عبدالعزي���ز س���طم   ٭
الشمري

عبدالعزي���ز ف���راج محم���د   ٭
العدواني

عبدالعزي���ز محم���د حج���ي   ٭
اجلزاف

عبداهلل دعيج خلف القالف  ٭
عبداهلل سعد محمد العجمي  ٭

عبداهلل عادل عبداهلل املرجان  ٭
عبداهلل علي حسن عباس  ٭

عب���داهلل  محم���د  عب���داهلل   ٭
الشطي

عبدالرحم���ن ناصر س���لطان   ٭
املشعل

عبداهلل صالح خالد احلماد  ٭
عدن���ان عب���د احلكي���م عامر   ٭

العسكر
علي حسني اسماعيل ابراهيم  ٭

علي حمود عباس القالف  ٭
ناص���ر  عبدالعزي���ز  عم���ر   ٭

العنزي
عهود فهد عبداهلل العتيبي  ٭
عيسى راشد عيسى الوزان  ٭

غدير جاسم محمد حسني  ٭
غدير خالد عباس اخلالدي  ٭

مط���ر  عبدالعزي���ز  غدي���ر   ٭
الشمري

غدير علي عبدالرحمن املال  ٭
غناه سعد يونس الكندري  ٭

غنيمه مطر نافع العنزي  ٭
ف���ارس عب���د احملس���ن عواد   ٭

اخلالدي
رش���دان  خمي���س  فاطم���ه   ٭

العازمي
فاطمه عطيه مبارك العازمي  ٭

فاطمه محمد أحمد النعار  ٭
فاطمه موس���ى عبد احلس���ني   ٭

بهمن
فجر فهد براك اخلالدي  ٭

فرج ملفي فرج اقريعيط  ٭
فلوه ناصر فهيد العجمي  ٭

فهد خلف نزال الشمري  ٭
فهد محرم راكان العجمي  ٭

فه���د يوس���ف عبد احملس���ن   ٭
املليفي

فواز خالد فهد الرقم  ٭
فوزيه علي قضاب شافي  ٭

فيحان عباس ماجد بوردن  ٭
فيصل حمد عبداهلل اخلريف  ٭

فيصل سلطان حماد العفاسي  ٭
فيصل نواف مسير املطيري  ٭

كوثر حسن علي علي  ٭
لطيفه كرمي احمد السبع  ٭

مبارك مرضي مبارك عويض  ٭
صال����ح  يعق����وب  مب����ارك   ٭

احلمادي
محمد حسني حمد املطيري  ٭
محمد خالد سيف املطيري  ٭

محمد قبالن محمد علي  ٭
محمد نبيل خضير مطرود  ٭

محمد نهار مطر الشمري  ٭
مرمي عبداهلل عباس الكندري  ٭

مساعد غامن مفرح الدخيل  ٭
مش����اري تراحي����ب فاي����ح   ٭

املطيري
مشاري راشد مبارك املجمد  ٭

مش����اري وليد عب����د اللطيف   ٭
الدعي

مشعل خالد مجبل املطيري  ٭
مشعل مش����اري عبدالرحمن   ٭

املنصور
مالك سعد عواد العنزي  ٭

من����ال عبدالعزي����ز ناص����ر   ٭
الهمالن

مها ضويحي عماش املطيري  ٭
مهدي عدنان حسني رجب  ٭

ناديه حمود هزاع القحطاني  ٭
ندى فرحان وراد مرزوق  ٭

ن����واف مقع����د عب����د املنعم   ٭
العتيبي

نور محمد جاسم الرميضني  ٭
نوره بشير محمد الرشيدي  ٭

نوره عيسى علي سلطان  ٭
نوره محمد سليمان العنزي  ٭
نوره مخلد خالد البطحاني  ٭

نوره مسعود مسفر العجمي  ٭
نوف محمد عاطف العجمي  ٭

هادي صالح هادي القحطاني  ٭
هدايه فاضل احمد احلساوي  ٭

هنادي محمد نهار املطرفي  ٭
هيا سعود ضبيب املويهي  ٭

هيا فهد محمد الصميط  ٭
هيثم صالح محمد البطحاني  ٭
وسميه مطر صنت املطيري  ٭

وضح����ه عب����داهلل مش����اري   ٭
احلميدي

وليد خالد سلمان بوحمد  ٭
ياق����وت  يوس����ف  ياق����وت   ٭

الفيروز
يوسف ياسني رمضان قمبر  ٭

وزارة الصحة

ابتس����ام ع����وض مده����ش   ٭ 
الرشيدي

 ٭ احمد مصبح علي العازمي
 ٭ اس����ماء ادريس عب����د القادر 

الزاير
 ٭ اسماء حامد سلمان العازمي
 ٭ افراح علي ناشي الرشيدي
 ٭ اماني راشد محمد العازمي
 ٭ امل حمود مجبل العازمي

 ٭ انفال مجلي كفيدان املطيري
 ٭ بخيته فهد مثيب العجمي

 ٭ بدريه بدر عبداهلل بدو

مرمي سعد راشد املطيري  ٭
مرمي سعود ابراهيم اخلراز  ٭

مرمي شديد سعد املياس  ٭
مرمي عباس عبداهلل احمد  ٭

مرمي عدنان عبداهلل الكندري  ٭
مرمي فيصل احمد السويح  ٭
مشاري علي راشد بريوج  ٭

مشاعل بدر فرج الفرج  ٭
مشاعل جابر رجا الشمري  ٭

مشاعل صالح شبيب العازمي  ٭
مشعل مطر حسني العنزي  ٭

مصعب جهاد عبداهلل املطوع  ٭
مطلق هادي فرحان العجمي  ٭

علي���ان ش���حيبان  معال���ي   ٭
العازمي

ب���در علي  مقداد عب���د االمام   ٭
خان

منال فيصل بدر القطان  ٭
منال محمد علي حجيران  ٭

منال مساعد محمد سلطان  ٭
منال نايف غازي الرشيدي  ٭
مناير محمد ابراهيم حسن  ٭

منى جاسم محمد العمر  ٭
من���ى راش���د عب���داهلل عب���د   ٭

الرحيم
منى علي شافي العجمي  ٭

منى ناصر سعود العجمي  ٭
منيره حمود سلطان السهلي  ٭

منيره عبدالعزيز عبد اللطيف   ٭
االبراهيم

منيره عمر زعابي الزعابي  ٭
منيره ناصر جعيثن العتيبي  ٭
منيره وليد عبدالعزيز امللحم  ٭

مها ضرار محمد املرعي  ٭
مها فالح براك العازمي  ٭

مها مبارك فالح العازمي  ٭
مهدي مرزوق مهدي الرشيدي  ٭

مي خالد احمد احلجي  ٭
مي مرزوق خالد العجمي  ٭
ناديه زيد صقر املطيري  ٭

نازك���ه عب���داهلل عبدالعزيز   ٭
املطوع

ناصر دهام محماس املطيري  ٭
نايف خالد محمد العوضي  ٭

نبيله عبد الكرمي علي غلوم  ٭
جناه زبن عبدالعزيز العنزي  ٭
جنالء سعدون حسني العبيد  ٭

نهى محمد مساعد احلميده  ٭
نوال محمد ابراهيم الدبيان  ٭
نوال محمد خليف الشمري  ٭

نور عبداهلل احمد النجار  ٭
نور مهدي علي املتروك  ٭

نوره احمد عبداهلل العميري  ٭
نوره غنام مريجب العنزي  ٭

نوره فهد خالد الرباح  ٭
نوره محارب ساري الثومير  ٭

نوره محمد نهار العجمي  ٭
نوف جابر عبداهلل الكريباني  ٭

نوف سعد مطلق الراجحي  ٭
نوف مطلق محماس مهيني  ٭

نوير علي فالح العجمي  ٭
هاجر سالم مطلق الرشيدي  ٭
هدى حمدان سعيد العتيبي  ٭
هدى عقاب مبارك الشمري  ٭
هديل خالد راشد الرحماني  ٭

هال صالح علي الكهيدان  ٭
هناء احمد عبدالعزيز اللهو  ٭

هن���اء صال���ح عبدالرحم���ن   ٭
املنصور

هنادي عب���د املجي���د فيصل   ٭
الدوسري

هند بطاح نفل العجمي  ٭
هيثم قاسم حبيب ابل  ٭

وجود عساف مطلق العتيبي  ٭
محم���د  س���عود  وضح���ه   ٭

الرزيحان
وضحه سعيد سالم الرشيدي  ٭

وضحه عادل زامل الزامل  ٭
وضحه فهيد حماد مرسل  ٭

وضح���ه محم���د صنيت���ان   ٭
الديحاني

يوسف بندر بدر املطيري  ٭
يوسف خالد سالم سعد  ٭

الرحيم يوسف  يوس���ف عبد   ٭
العبيدلي

وزارة العدل

احم���د حس���ن عبدالرحم���ن   ٭
العبيدلي

بدر محمد علي حيدر  ٭
حصه عايش هادي ش���ميالن   ٭

العازمي
خال���د ع���ارف عب���د الوهاب   ٭

العيسى
اللطي���ف  دالل خال���د عب���د   ٭

الدوسري
ساره محمد حامد الرويح  ٭

سالم غنيم حسني الرشيدي  ٭
ضح���ى خالد عب���د الكرمي مال   ٭

عواد
عبدالرحم���ن عب���داهلل محمد   ٭

احمليالني
عبدالعزي���ز مال���ح هني���دي   ٭

اخلالدي
علي مسعد عبدالعزيز املسعد  ٭

فيصل عيد سعد العراده  ٭
يوسف جوهر خميس املقرون  ٭

وزارة الكهرباء والماء

 ٭ انفال جمال مرزوق العنزي
 ٭ انوار عماد محمد عبداهلل

 ٭ حمود مرزوق فالح العازمي
 ٭ سالم مصلح يحيى الرشيدي

مب���ارك  عاي���ض  س���لوى   ٭ 
العازمي

 ٭ علي عبداهلل عبد السالم عبد 
اللطيف

 ٭ غزاي مناي غزاي املطيري
 ٭ فهد جمعان متعب اخلرينج

 ٭ فهد عوض فهد العازمي
 ٭ فيصل فهد ناصر العازمي

 ٭ محمد عباس عبداهلل القطان
 ٭ هي���ا اش���نان عبدالرحم���ن 

جردان
ابراهي���م عب���داهلل مرش���ود   ٭

العازمي
احالم عبداهلل مطر العنزي  ٭

احمد عيسى حبيب ابل  ٭

الصفار
تهاني ثواب راكان السبيعي  ٭
تهاني راضي حمود املطيري  ٭

جابر محمد حمد املري  ٭
جاس����م عبدالعزي����ز محم����د   ٭

دشتي
جراح محمد رحيم الشمري  ٭

جناي����ن يوس����ف عل����ي عبد   ٭
الرحيم

ج����وزاء غني����م ضي����ف اهلل   ٭
احلميداني

حسنه شباب علي شحم  ٭
حسني علي محمد حاجيه  ٭
حسني محمد طاهر البناي  ٭

حس����ني يوس����ف رمض����ان   ٭
اخلباز

حماد هادي فرحان العجمي  ٭
حمد سعد حمد احلميده  ٭

حم����د عبدالعزي����ز حم����ود   ٭
الدباسي

حمد عبداهلل احمد البغلي  ٭
حم����د مال����ك عبد احلس����ني   ٭

الزنكوي
حمدان صحن حمدان اللميع  ٭
حنان احمد متعب الشمري  ٭

حنان عوده خشان اخلالدي  ٭
حن����ان محمد عبد احملس����ن   ٭

العتيبي
حوراء ناصر احمد املهنا  ٭

حوريه مساعد سعود مساعد  ٭
حياه فيصل حسن رضا  ٭

خالد عبداهلل خالد الرقيب  ٭
خال���د محمد عب���د القادر بن   ٭

جمعه
خالد مزاح حسني العنزي  ٭

خلده عيد فالح العازمي  ٭
خلود جايد طاهر الشمري  ٭

خلود خالد علي العازمي  ٭
خلود زيدان خلف العنزي  ٭
خلود مبارك فالح العازمي  ٭

خلود مجبل شباب السعيدي  ٭
دانه احمد عبداهلل الكندري  ٭
دانه رياض سليمان املطوع  ٭

دانه طالب محمد السلمان  ٭
دعاء حسني جاسم الراشد  ٭

دالل حسن عبد االمير عيدي  ٭
دالل سعد عياد اجلنفاوي  ٭
دالل سعود احمد الوقيان  ٭

دالل سلطان عزيز العتيبي  ٭
دالل عبداهلل مطلق مفرج  ٭
دالل علي فهيد الهاجري  ٭

دالل محمد عبد الهادي امليلم  ٭
دالل منور عوض املطيري  ٭

دالل منر هدروس السعيدي  ٭
دمي���ه ضي���ف اهلل م���رزوق   ٭

العتيبي
رابح نواف عيد العازمي  ٭

رت���اج عب���داهلل الس���يد تاج   ٭
املوسوي

رحاب رفاعي سعد العازمي  ٭
رفعه عبداهلل عيد العازمي  ٭

رقيه علي اكبر سيد احمد السيد   ٭
ابراهيم

ابراهيم  رمله عب���د الصم���د   ٭
احمد

رنني بدر احمد الرقم  ٭
روءيه عبداهلل محمد عبداهلل  ٭

رمي احمد ناصر املنيفي  ٭
رمي جرمان محمد العجمي  ٭

رمي سعد هبر الفضلي  ٭
رمي عبداهلل خليفه الطراروه  ٭

رمي علي حمد العجمي  ٭
رمي محمد راشد املطيري  ٭

رمي مرزوق هديب الشنفاء  ٭
زهراء عبد األمير محمد أحمد   ٭

مهنا
زهراء ناصر حيدر يتيم  ٭

زه���ور حبي���ب عب���د الرضا   ٭
الفرج

زينب مصطفى علي رضا   ٭
زينب ميرزا حسني حسن  ٭
ساره أحمد علي الكندري  ٭

ساره خالد خالص الهاجري  ٭
ساره سامي نوري الفضل  ٭
ساره عماد علي الشاهني  ٭

ساره الفي غنيم ابو عنيج  ٭
ساره ناصر عبداهلل العجمي  ٭

سالم احمد سالم احلربي  ٭
سامي مبارك سالم العازمي  ٭
سعاد مرزوق مبارك اسنان  ٭

سعد دخيل مضحي علي  ٭
سعد نهار فالح العجمي  ٭

حم���د  ابراهي���م  س���لطان   ٭
الرشيدي

سلطان مزيد محمد احلسيني  ٭
س���لمان هان���ي عب���د الهادي   ٭

حاجيه
سلمى مطلق محمد بحلق  ٭

سلوى ذياب هادي العازمي  ٭
سلوى علي حسني صالح  ٭

سليمان أسامه أحمد الرومي  ٭
س���ماح احم���د عب���د الواحد   ٭

االيوب
سميره جاس���م عبد احلسني   ٭

باباجان
سميه محمد رايف الرويعي  ٭

مطل���ق  س���حيم  ش���بيب   ٭
الرشيدي

شريفه عدنان جواد الصايغ  ٭
ش���ريفه م���رزوق عب���داهلل   ٭

املطيري
م���رزوق  طام���ي  ش���عاع   ٭

الرشيدي
شمه رياض فالح حسن  ٭

شهد خالد فرج السعد  ٭
شهد سامي سعد اجلناع  ٭

ش���هد عبد الس���الم مصطفى   ٭
املرزوق

شوق غيث حسن الغيث  ٭
شيخه ثامر براك الهاجري  ٭

ش���يخه يوس���ف عبدالعزيز   ٭
السعيد

ش���يماء مس���اعد عب���داهلل   ٭
العريفان

صال���ح  راض���ي  صال���ح   ٭
الرشيدي

صالح مبارك سيف الهدب  ٭
ضاري خلف حمد الشمري  ٭

العسكر
نوره سعود محمد حماده  ٭

اله���ادي عبداهلل  هيثم عب���د   ٭
بوصخر

محم���د  صال���ح  وضح���ه   ٭
الفيلكاوي

وليد خالد عبداهلل احملجان  ٭
وليد فاضل حسن خلف  ٭

 ٭
وزارة املالية  ٭

 ٭ امينه جابر سبتي جابر
 ٭ س���اره احمد عبد احلي العبد 

احلي
احمد بدر محمد بوقمبر  ٭

الوه���اب احمد  احم���د عب���د   ٭
العبيد

احم���د عدن���ان الس���يد احمد   ٭
الغربللي

احمد علي حسن الريس  ٭
امثال محمد محسن شريده  ٭

امنه عادل ناصر الشايع  ٭
بداح عماش محمد العجمي  ٭

بدر ابراهيم اسماعيل عبداهلل  ٭
بدر هاشم كايد علي  ٭

بدريه عبيد قطيم هادي  ٭
جابر فهد جابر الصباح  ٭

حس���ني عبد اجلليل ش���اوي   ٭
القالف

حصه ابراهيم ناصر الهمالن  ٭
حصه جمعه عبداهلل ملك  ٭

خالد وليد خالد علي  ٭
دانة صالح هادي العنزي  ٭

دانه حبيب منصور القالف  ٭
دانه سامي عبداهلل العمر  ٭

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

رنا بدر زيد الصقعبي  ٭
زينب طارق عيسى احملفوظ  ٭
سميره غازي فاضل عبداهلل  ٭

ش���يخه عبدالعزي���ز س���عد   ٭
السلطان

عبدالرحمن س���ليمان محارب   ٭
القحطاني

عبدالرحم���ن محمد س���ليمان   ٭
الضويحى

عبدالرحم���ن ناص���ر عبداهلل   ٭
الفزيع

عبداهلل جاسم محمد شريده  ٭
الرض���ا محمد  عبداهلل عب���د   ٭

الشيخ
عبداهلل علي محمد فهد  ٭

عبداهلل محمد عايش الشمالي  ٭
عمار منصور صالح الرشيدي  ٭

فاطمه طارق زيد السعد  ٭
س���ليمان  ط���ارق  ف���رح   ٭

العسعوسي
ليلى فريد محمد شهاب  ٭

محمد احمد محمد النفيسي  ٭
محمد علي حمود السيف  ٭

محمد يوسف يعقوب الصفي  ٭
مرمي صالح عبداحلميد احلمر  ٭

مساعد فوءاد خالد البدر  ٭
مس���اعد يوس���ف عبدالعزيز   ٭

الشيحه
مشعل حمد عبداهلل الغامن  ٭

مصطفى سامي علي العوض  ٭
نواف خلف حواس الديحاني  ٭

نوره احمد حسن الريس  ٭
نوف انور نوح بورسلي  ٭
هال محمد خليفه اخلليفه  ٭
هيا عبداهلل حمد البراهيم  ٭

وضحى محمد سعد رجعان  ٭
يوسف عادل يوسف بوناشي  ٭

وزارة المواصالت

 ٭ امل مجري سعدي املطيري
 ٭ رمي مبارك عواد العازمي

 ٭ عبدالوه���اب علي عبدالوهاب 
العصفور

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

الهادي   ٭ منال س���لمان عب���د 
املضحي

استقالل علي عثمان سند  ٭
افراح خليفه تراك الشمري  ٭

الطاف مبارك مطلق العازمي  ٭
انفال جزاع حماد العدواني  ٭
بدر سعود مبارك الدبوس  ٭
بشرى جاسم محمد املويل  ٭
جمانه زايد سعد الديثان  ٭

جواهر مطلق جريان العازمي  ٭
جوزه محمد عجران الزعبي  ٭

خلود سماح خالد احلربي  ٭
دالل ابراهيم سعد الهاجري  ٭

دالل احمد محمد الدريس  ٭
العجيل  دميه عادل ضاح���ي   ٭

العسكر
س���عود عبدالعزي���ز ابراهيم   ٭

املفرج
شيخه بدر حمد اخلضر  ٭

علي فالح علي صياح  ٭
عمشه عبداهلل هذال زياد  ٭

فاطمه علي عبد الهادي املري  ٭
محم���د ع���ادل محم���د عب���د   ٭

الرحيم
مشاعل ساري عدالن العنزي  ٭

منال فهد راشد الدويله  ٭
منى سويحان مبارك امللعبي  ٭
نوره معاشي حامد احلسيني  ٭

س���ليمان  يوس���ف  ن���وره   ٭
احلمدان

هي���ا فاض���ل عبدالرحم���ن   ٭
الصانع

وزارة النفط

 ٭ صالح مهدي صالح املشموم
 ٭ عهد مشاري محمد العجمي

 ٭ موضي خليفه سالم العازمي
اميره الفي محمد العنزي  ٭

حصه نابي الهيلم العنزي  ٭
خالد فارس صالح الفارس  ٭
ساره احمد مالح اخلالدي  ٭

ظبيه حسني عبداهلل حسني  ٭
فاطمه جاسم محمد احلمر  ٭

مرمي امير بدر االستاذ  ٭
مرمي عب���داهلل عب���د الرحيم   ٭

الكندري
هبه بدر رمضان الهاجري  ٭


