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ديوان اخلدمة يرشح 2973 مواطنًا ومواطنة للعمل لدى اجلهات احلكومية
وليد محمد حسن العوضي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل الهرمي  ٭
عبدال����رزاق  محم����د  عب����داهلل   ٭

املخيزمي
صالح سعد صالح العتيبي  ٭

يوس����ف عبدالعزي����ز عب����داهلل   ٭
الرومي

جاسم محمد عبداهلل الشلني  ٭
يوسف احلميدي مجعد سعيد  ٭

انس محمد علي الكندري  ٭
حسن خالد حسن الشيرازي  ٭
عبداهلل جنم عبداهلل املسري  ٭
عبداهلل فهد عويض املطيري  ٭

دالل عادل محمد الوازع  ٭
زينب هاشم سيد حسني املوسوي  ٭

سالم محمد سالم الشامي  ٭
عبدالعزيز خالد عبداهلل احمد  ٭
صقر عبدالرحمن صقر الصقر  ٭

حمد شهاب حمد العنزي  ٭
البقية ص15

 ٭ نواف عادل سليمان املشيطى
علي مبارك علي العجمي  ٭
 ٭ عامر علي سعد العنزي

الشقحة عبداهلل فهاد العجمي  ٭
 ٭ براك صالح نبجي اجلناح

جاسم محمد يعقوب العبدوه  ٭
 ٭ حسن عباس نصار عثمان

ناصر احمد عبدالعزيز حسن  ٭
متيم جابر عون العطية  ٭

عبد اللطيف عثمان داود احلنيف  ٭
حجرف هيف حجرف هيف  ٭
حسن حمزة زايد الصليبي  ٭
سعد سعود مطر املطيري  ٭

عبداهلل طاهر نايف العنزي  ٭
فاطمة عباس احمد املزين  ٭

نواف سليمان شعيب االستاذ  ٭
فواز عياد ثعيان الرشيدي  ٭
عبداهلل جابر عيد العازمي  ٭

محمد عادل موسى بهبهاني  ٭
محمود حسني حاجي طاهر عبدعلي  ٭

سعود فهد محمد املرشاد  ٭
فهد عبدالعزيز عبداهلل احلماد  ٭

 ٭ علي احمد مختار تقي
 ٭ عبدالوهاب عبدالرسول حسني ششتري

 ٭ راشد احمد مبارك احلوطي
العنود خلف سعد اجلويسرى  ٭

بشاير طفيل مقذل العازمي  ٭
عبدالرحمن بدر علي ابو غيث  ٭

طارق حسني علي سراب  ٭
ناصر بدر ناصر الصانع  ٭

عبير ابراهيم يوسف الرشود  ٭

وزارة الدفاع

زكيه عبداخلضر عبداالمير مهدي  ٭
حال صالح جالل السليماني  ٭
حصة طارق مضف املضف  ٭

هدى عبداهلل عبدالرحمن املهنا  ٭
روابي ناصر عيد املسحلك  ٭

عبدالعزيز فاهد ناصر القحطاني  ٭
علي حسني غامن اخلالدي  ٭

4 - صورة عن اجلنسية.
5 - عدد 4 صور شخصية )4 

.)6 ×
واشار مدير ادارة االختيار في 

الديوان راتب العريفان الى أنه في 
اطار حرص ديوان اخلدمة املدنية 
على رعاية ذوي احلاالت اخلاصة 
»ذوي االحتياجات اخلاصة، ابناء 

وزوجات االسرى واملفقودين 
وابناء وارامل والشهداء« 

املرشحني للعمل لدى اجلهات 
احلكومية ولديهم استفسارات 

بشأن الترشيح او استكمال 
اجراءات تعيينهم، فإنه يسر ادارة 

االختيار استقبالهم او الرد على 
استفساراتهم، وفيما يلي االسماء:
عادل الشنان  ٭

والتعاون املستمر بني ديوان 
اخلدمة املدنية وجميع اجلهات 

احلكومية.
وطالبت بن ناجي املرشحني 

في الدفعة احلالية، مراجعة جهة 
العمل التي رشحوا لها مباشرة 
»دون الضرورة ملراجعة ديوان 

اخلدمة املدنية« وذلك اعتبارا من 
يوم االثنني املوافق 2012/3/12 
مصطحبني معهم املستندات 

التالية:
1 - اصل + صورة عن البطاقة 

املدنية.
2 - أصل + صورة عن الشهادة 

الدراسية.
3 - أصل + صورة عن شهادة 

امليالد.

أعلنت الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية في ديوان اخلدمة 

املدنية نهلة بن ناجي اسماء 2973 
مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة 

من املرشحني للعمل في اجلهات 
احلكومية من املتقدمني لدى 

الديوان والراغبني بالعمل بوزارات 
وهيئات ومؤسسات الدولة من 
املسجلني بقوائم التوظيف لدى 
الديوان خالل فترات التوظيف 

السابقة.
وأوضحت بن ناجي ان ديوان 

اخلدمة املدنية مستمر في تلقي 
االحتياجات الوظيفية من قبل 

اجلهات احلكومية بهدف اصدار 
دفعات جديدة من املرشحني 

ويأتي ذلك في اطار التنسيق 

نهلة بن ناجي راتب العريفان
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البقية ص16

تتمة المنشور ص14
عبداهلل خالد محمد الشالحي  ٭

محمد عبداللطيف محمد الصالح  ٭
 ٭ حنني سعود راجح املطيري
صالح ادريس محمود بندر  ٭

قب����الن  عب����داهلل  عبدالعزي����ز   ٭
الرشيدي

فهيد حماد فهيد العجمي  ٭
 ٭ عيسى صلبي عبيد العنزي

محمد عبداهلل ابراهيم اخللف  ٭
بدر يعقوب رمضان مال علي  ٭

محمد حسن علي محمد  ٭
بدر ناصر عبداهلل الناصر  ٭

محمد محمود حاجيه محمد  ٭
محمود وائل محمود بهبهاني  ٭

جعفر صادق محمد تقى  ٭
مشاري طالل عمران العمران  ٭
محمد عدنان عبداهلل جاسم  ٭
هبة منصور احمد االنبعي  ٭

خليفة عبداهلل ابراهيم اليتامى  ٭
سارة علي ناصر العبيد  ٭

مي سلطان ذعار العتيبي  ٭
انوار ناصر عبدالرحمن الوعالن  ٭

محمود علي فاضل داود  ٭
مها غنيم مذخر العتيبي  ٭

نورة صالح عايض الشالحي  ٭
عب����د الوه����اب فيص����ل عبداهلل   ٭

البليس
حمد فهد خليل املزين  ٭

فيصل عبداهلل علي حسني  ٭
احمد كاظم جاسم الصفار  ٭

خالد محمد عبداحلميد أحمد  ٭
احم����د عبدالعال����ي عبدالرس����ول   ٭

بوعباس
محمد علي حمد الزمامى  ٭

جاسم شمالن علي الشمالن  ٭
نشمى سعود دغمى الرشيدي  ٭

عبداهلل يحيى محمد دشتي  ٭
محمد فيصل عبدالعزيز الصباح  ٭

محمد علي فالح الدفيليج  ٭
شروق عبدالواحد احمد القبندى  ٭

جاسم محمد عبداهلل اسماعيل  ٭
ناجي خالد عيسى الرجيب  ٭
مشعل عبداهلل فهد عويضة  ٭

علي مرشد علي العازمي  ٭
 ٭ عبدالرحمن سالم خالد العازمي

األمانة العامة لألوقاف

عالية عبدالكرمي عبداللطيف الغربللي  ٭

لطيفة فيصل عبدالعزيز البالول  ٭
عواطف محمد عبداحملسن العجمي  ٭

سارة علي عواد السحيب  ٭
ابرار ناصر يعقوب العبد الهادي  ٭

سارة احمد غامن مال اهلل  ٭
منيرة وليد خالد االبراهيم  ٭

دالل عبداللطيف مبارك الشطي  ٭
العنود فرج محسن العازمي  ٭

مرمي محمد حسني محمد  ٭
دانه علي خالد البحر  ٭

حوراء محمد تركي اخلميس  ٭
عبداحلس����ني  اس����ماعيل  س����اميه   ٭

الزنكوي
معصومة علي حسني علي  ٭
فتوح علي عبداهلل االمير  ٭
امنه حيدر خضير دنبوه  ٭

اسماء عبداحلكيم سليمان الصقعبى  ٭
حسني احمد حسني كنكوني  ٭

عائشة عبداهلل عبدالرحمن كندري  ٭
ماجد حجاب شالش الضايع  ٭

رقية عثمان محمد حسني  ٭
سبيكة عبداهلل حسني املال  ٭

 ٭ ذكريات عبداهلل مطلق املطيري
 ٭ شيخة حجاج حمود العازمي

مها حمود محمد الرشيدي  ٭
عفاف حمود قايد العدواني  ٭

امل فهد مبارك املعصب  ٭
نورة احمد عبداهلل اخلميس  ٭
 ٭ فاطمة حمد مطلق العازمي

سبيكة سامي عبدالعزيز اخلترش  ٭
ش����وق مصطف����ى عبدالعزي����ز داود   ٭

املرزوق
فاطمة سهيل عبدالرحمن بستكي  ٭

خالد عبداهلل علي حبيب  ٭
لطيفة عادل احمد املنديل  ٭

 ٭ عبير خالد راشد اجلويسري
دانه زيد محمد العرادة  ٭

نوريه عبدالهادي احمد الصقران  ٭
عهود مبارك سرحان العنزي  ٭
جميلة ناجي سلطان عبداهلل  ٭

 ٭ مرمي زهير صالح الوزان
االء عبدالسالم محمد العوضي  ٭

أمل عبداهلل محمد سالم  ٭
 ٭ سارة محمد سعد احلبيب

 ٭ هال حمد راشد الغريبة
 ٭ فاطمة احمد جاسم الدبيان
هدى بتال محمد السبيعي  ٭

نوال حزام راشد الزعبي  ٭
عثمان علي عبداهلل الكندري  ٭
علي عادل عبداحلميد املوسى  ٭

طالل فهيد ماطر مبارك  ٭
عبدالرحم����ن فاض����ل عبدالرحم����ن   ٭

البصيرى
فالح محمد فهد الهاجري  ٭

عبدالرحمن يونس عبداهلل الكندري  ٭
مشعل نايف مناحى العتيبي  ٭
منار موسى صقر السعيدى  ٭

 ٭ شيخة عيسى حسني العميري
احمد عبداهلل خليل االنصاري  ٭

 ٭ سارة عبداخلالق ياسني االنصاري
بدر عوض سعد الصواغ  ٭
سارة محمد علي العجمي  ٭
ندى مطر هليل اخلالدي  ٭

خالد انور يوسف اخلترش  ٭
رمي فهد مبارك الهويدي  ٭

 ٭ فاطمة رياض عبداهلل اليحيى
وضحة سلمان محمد الدالمه  ٭

سالم صباح كامل نعمان  ٭
فواز عواد قريان سعدان  ٭

حنان سليمان حسني عبداهلل  ٭
ممدوح كامل سويلم الظفيري  ٭

وفاء سالم سعد الوليد  ٭
منيرة مطلق فرحان العجمي  ٭

عبدالعزيز سعد صيوان الشمري  ٭
مهدي عادل حسني شهاب  ٭

علي عبداهلل علي محمد حياتي  ٭
 ٭ فاضل محمود عبداحلسني صفر

 ٭ علي عيسى عبداهلل كاظم
فاطمة خالد احمد املراد  ٭

 ٭ مرزوق سامي مرزوق القالف
ناصر مهدي عبداهلل الصفار  ٭

نورة سند محمد الدمام  ٭
 ٭ فهد جنم عبداهلل الشمري
آالء محسن محمد محسني  ٭
 ٭ الطاف كزار ثميل ساير

نورة عادل محمد البقشى  ٭
اميان وليد حسني اخلليفة  ٭
فاطمة حسني محمد حسني  ٭
منيرة محمد حماد العجمي  ٭
سعاد فالح نعير الهاجري  ٭

 ٭ شيخة خزمي عواد العنزي
لطيفة تركي سعود الهاجري  ٭
حورا سيد محمد علي باقرى  ٭

سرة علي فالح الدرزي  ٭
هال هادي محمد الهادي  ٭

زهرة محمد جواد املهدي  ٭
العنود سعد مجبل العازمي  ٭

هاجر اسماعيل محمد بو عباس  ٭
خلود مجبل سرحان املطيري  ٭
عبداهلل محمود عبداهلل مظفر  ٭

لولوة بدر سعود السبيعي  ٭
دالل فؤادعلي الغريب  ٭

هيا فالح حسن الرشيدي  ٭
عايشة فايز علي الطمهور  ٭

اسماء سندان عوض املطيري  ٭
عالية ناصر فالح العنزي  ٭

فضة سويدان ثاني العنزي  ٭
هيا مضحي فالح الراجحي  ٭
سارة جاسم محمد الغريب  ٭

أماني حمود منيخر العنزي  ٭
عائشة وسام مخلد العازمي  ٭

فاطمة عادل عبداحملسن اجلريد  ٭
فاطمة وليد محمد طالب  ٭

نورة مسفر مبارك الدوسري  ٭
طروب عراك مطرب الشمري  ٭
فاطمة حسني عيسى القالف  ٭

فريجة سودان عوض العنزي  ٭
انوار داود سلمان  ٭

ياسمني وادي خلف العنزي  ٭
مصطفى موسى خليل الدريع  ٭

فوزية عبداحملسن عبداهلل فالح  ٭
فاطمة علي سيد محمود املوله  ٭

 ٭ انتصار محمد صالح السليمان
انوار بدر عبدالرسول سعد  ٭

أوراد مبارك خماط سالم  ٭
محمد موسى خليل الدريع  ٭

نورة سيف احمد القطان  ٭
مراحب مبارك ناصر العازمي  ٭

وداد عواد علي احلبيني  ٭
فجر خالد سعود الهاجري  ٭

 ٭ دالل علي عبداهلل العبداهلل
غدير طراد سعد اخلالدي  ٭
سندس خالد علي الدويلة  ٭

فاطمة عبداالمير جاسم القالف  ٭
نورة خالد حمد العدهان  ٭

محمد فؤادعبداهلل خريبط  ٭
مسلم سعد مسلم الشبو  ٭

محمد حسن ابراهيم حاجيه  ٭
عبد الوهاب خليف سعود املاجدي  ٭

خالد حميد خالد الشمري  ٭
 ٭ عبداهلل حسن عبدالرسول اسماعيل

مريشد صنيتان ماوى املطيري  ٭
 ٭ محمد راشد صالح الشمالي
 ٭ ناصر احمد سالم اخلليفة
سالم حمد محمد القحطاني  ٭

عبداهلل خليف سعود املاجدي  ٭
 ٭ صالح رشيد علي العبداالله

وليد خالد زعل الظفيري  ٭
احمد سليمان عبداحلسني البلوشي  ٭

مشاعل دخني سالم العازمي  ٭

وزارة العدل

عائشة محمد حمد الرشيدي  ٭

وزارة التربية

مالك عوض ثامر احلريص  ٭
حمزة فائق حسني القطان  ٭

عبدالعزيز محسن محمد الهاجري  ٭
سوسن صالح ابراهيم حسني  ٭

جنان عبداهلل عباس محمد  ٭
عهود صالح سعود الديحاني  ٭

لطيفة يوسف عبدالرسول الصايغ  ٭
جراح محمد عبداهلل العتيبي  ٭

ليلى فراج ضيدان الشمري  ٭
بدر عواض سعيد املطيري  ٭

سارة مناور محمد املالك  ٭
علي سعود سلمان البذالي  ٭
انفال مبارك خلف العنزي  ٭

عبداهلل عيسى عبداهلل الفيلكاوي  ٭
حنان احلميدي محمد الديحاني  ٭

العنود غازي عيد املطيري  ٭
دالل أحمد سعود البصيري  ٭

مها مساعد محمود جمعة  ٭
نورة عثمان خالد الدايل  ٭

دالل ناصر عجيل العجيل  ٭
حصة عباس عيسى الظفيري  ٭

مها مدلول غامض الشمري  ٭
فندة عبداحملسن محمد املري  ٭

زينب علي احلوالة  ٭
 ٭ نورة بدر عبداهلل الدعيج

 ٭ مزنة جمال ابراهيم احلميدي
عائشة محمد حمد العجمي  ٭
بشائر الفي جاعد املطيري  ٭
اريج ذياب فالح اخلرينج  ٭

 ٭ خلود جواد كاظم الشمري
لطيفة عبداهلل عوض املطوطح  ٭

 ٭ فاطمة عبدالكرمي سنافي العبداهلل
 ٭ هدى عيد فاضل عجيل

جاسم محمد حسني املوسى  ٭
منيرة احمد حمود الفرهود  ٭

وضحة مبارك خليوى الهاجري  ٭
مي احمد حسن احمد  ٭

سارة نوري عبداهلل الربيعان  ٭
 ٭ مشاري عبدالرحمن عبداهلل الدليمي

 ٭ خالد فهد ناصر العتيبي
اسامة عبدالعزيز محمد الكندري  ٭

سعد ناصر مطيع العجمي  ٭
 ٭ عائشة محمد محماس العتيبي

عبدالعزيز حسن علي مراد  ٭
عمر عبدالعزيز صالح راشد  ٭

بشاير عبداهلل محمد املطيري  ٭
مرمي وليد حسني مال اهلل  ٭
انوار علي سعود احلربي  ٭

نورة عدنان فرحان النومي  ٭
 ٭ حصة عبدالعزيز فهد الهويشل

وضحة خالد محمد الهاجري  ٭
مرام ناصر عبدالرحمن الفرهود  ٭

عائش����ة عبداحملس����ن عبداللطي����ف   ٭
اخلراز

هديل علي عيد العازمي  ٭
بدريه فقعان راشد عوينان  ٭
زينب جاسم محمد نصيب  ٭

دالل سلمان عبداهلل الرومي  ٭
مهدي مرزوق مهدي الرشيدي  ٭

سالمه اديلم حسن العنزي  ٭
امل رجاء ابنيان املويزري  ٭

عبدالعزيز عباس علي عباس  ٭
 ٭ سعود باذر دليم الرشيدي

علي حميد عبدالرزاق الصيرفي  ٭
خالد شداد بريك العازمي  ٭

فاضل عباس عبداجلليل احلسيني  ٭
فهد علي عامر نوري  ٭

 ٭ احمد عبيد عبداهلل الرشيدي
 ٭ احمد سالم بدر العنزي

عبد احملسن عبداهلل راشد القصار  ٭
 ٭ عبدالعزيز فهد ابراهيم اخلراز

عبدالهادي حبيب سليمان سليمان  ٭
عبداهلل محمد حسن حسن  ٭

 ٭ علي حسني عبدالعزيز عبداهلل
 ٭ محمد بدر ناصر الناصر
حسن خالد صالح القالف  ٭

عبداهلل نوري سعيد جمعة  ٭
باسمة دندن سعد مزيعل  ٭

عبدالرحمن احمد علي جعفر  ٭
ناصر طالل عبيد الشمري  ٭

شيخة شيهان حجيل العتيبي  ٭
شعاع بليه حمد جابر  ٭

اميان سلمان مجبل السليمان  ٭
مرمي حنيف حمران خشمان  ٭

حصة عبداهلل محمد الكندري  ٭
عالية مبارك عواد العازمي  ٭
بشاير سعد محمد الزعبي  ٭

مرمي عبداهلل مناحى خرشان  ٭
رشا نهار ردن العتيبي  ٭

فاطمة محمد عبداهلل الشمري  ٭
حال عجيل مطر العنتري  ٭

مي سعد بدر املطيري  ٭
ميعاد عواد حمود العازمي  ٭
فاتن عيادة عيد الظفيري  ٭

هبة فيصل زامل الضفيري  ٭

نوف بديح محمد البديح  ٭
سلطان حسان احمد العنزي  ٭

فاطمة علي سالم بالل  ٭
اسيل فهد مناور املطيري  ٭
خليل مجيد خليل القطان  ٭

عبداهلل غازي خالد املطيري  ٭
 ٭ فاطمة محمد حسني علي

 ٭ امل ناصر فهد الراشد
فاطمة سلمان عيسى العود  ٭

نورة عبداهلل راشد آل بن علي  ٭
دالل باسل شايع اجليماز  ٭

فهد عبداهلل فهد العبد اجلادر  ٭
 ٭ االء حسني محمد جمعة

منيرة عبداهلل عيسى العصفور  ٭
محمد حسني حبيب حسني محمد  ٭

نورة منصور عبدالرحمن السريع  ٭
دريه سيد هاشم خادمي هاردنكي  ٭

شيماء وليد معرفي سفر  ٭
بت����ول عب����داهلل ش����بيب املرج����ي   ٭

الرشيدي
جمانة مجيد حجي جاسم  ٭

عتره طالب محمد الهاجري  ٭
سمر عبداهلل محمد فالح  ٭

ضياء عبداللطيف أحمد ابشاره  ٭
اميرة عبدالعزيز عبداهلل احلسن  ٭

شيخة وليد ابراهيم الغنام  ٭
نوف سعيد عبدالرسول ساملني  ٭

عهد متعب علي معصب  ٭
 ٭ مها مطلق محمد العتيبي
زهور محمد هانى املتروك  ٭

فاطمة خالد عبداهلل العوضي  ٭
هديل أحمد حسن األنصاري  ٭
الطاف مختار خضير عباس  ٭

شهد خالد علي اخلزام  ٭
محمد شعيب محمد شعيب  ٭

حوراء جاسم مصطفى عبداهلل  ٭
فاطمة جعفر عباس رضا  ٭

عائشة جاسم هالل آل بن علي  ٭
شيماء محمد فهد القريني  ٭

سميره فوزي سعيد حسن  ٭
عائش����ة عبدالرحم����ن عبدالرحي����م   ٭

الكندري
عهود فهد علي املياس  ٭

لولوة ابراهيم احمد البغلي  ٭
نورة صالح احمد السبيعي  ٭

لطيفة مشاري محمد املطيري  ٭
خلود ابراهيم علي القطان  ٭

عهود وسمي ثقل الدوسري  ٭
دالل عبدالرحمن محمد احلليله  ٭

فجر عدنان صالح احلداد  ٭

عالية سعدون محمد السعدون  ٭
فاطمة عايد عويض املطيري  ٭

منتهى علي سعود فايز  ٭
مشاعل محمد ناصر حسني  ٭
امنه عويضة راضي البدان  ٭

منيرة عنيزان محمد البصيري  ٭
منيرة فنيس ناصر العجمي  ٭

نادية حمود سالم العازمي  ٭
وضحة سامي فيروز املانع  ٭
فاطمة مبارك راشد الزنيف  ٭
امل ابراهيم مراد البلوشي  ٭

امنه عبدالرحمن علي احمد  ٭
سارة سعود جلوي العتيبي  ٭

هنوف سعد مطر اخلشاب  ٭
هنوف رشيد سعد الفجي  ٭

رمي عبدالعزيز محمد اجلعيب  ٭
دالل محمد سعد الغريب  ٭

رمي سالم عويضة العجمي  ٭
منيرة عبداهلل حليس سلطان  ٭

رمي عامر ذايب العتيبي  ٭
مي خرصان علي العجمي  ٭

مشاعل عبداهلل محمد العازمي  ٭
افراح فهد محمد الشمري  ٭

غزوه سعود خليوى احلربي  ٭
امثال سالم جاسم اخلضارى  ٭

دالل مذكر هزاع املطيري  ٭
نورة عبداهلل عبدالرحمن الفرهود  ٭

سارة محمد ناصر املريشد  ٭
نوال خالد محمد اخلالدي  ٭

رفعة محمد مسفر العجمي  ٭
دالل عادل حسني علي  ٭

صيته محسن حمد املخيال  ٭
دالل عبداهلل حسن املزيدي  ٭

فضيله شهاب عودة الفضلي  ٭
تهانى محمد معيتش املطيري  ٭
 ٭ جمانة حبيب ابراهيم املسري

اسراء محمد احمد دشتي  ٭
افراح علي عوض املطيري  ٭
نوف خالد شامى الهاجري  ٭

شيمه هابس بهيشان املطيري  ٭
اقبال فنر مبارك اخلمسان  ٭
انوار فالح هادي الصليلي  ٭

سعده غنام فهد العازمي  ٭
 ٭ منار مشعل منيف العنزي
ثريا صالح مرزوق العازمي  ٭
نوال محمد صالح العازمي  ٭

اجلازي عواض عويد الرشيدي  ٭
فاطمة فالح ذياب العازمي  ٭
ابرار غريب مطلق العازمي  ٭
نورة فاهد مبارك الهاجري  ٭

تهاني هادي عبداهلل العجمي  ٭
ابرار سند راشد اجلويدان  ٭

امثال عوض بندر مطر  ٭
انوار خالد مانع العجمي  ٭

منى بدر فهد الغريب  ٭
العنود سلطان نايف املطيري  ٭

مها عيد رومي الفضلي  ٭
نورة عبداهلل حشر البرغش  ٭

 ٭ شيخة مانع عبداهلل العجمي
دانة مفرج برجس الدوسري  ٭

دالل ماجد مطلق العدوان  ٭
هنادي مرجع عايض اجلويسري   ٭

العازمي
عائشة محمد مهنا اليوسف  ٭

منال عيد فراج الكفيدي  ٭
عبير حمدان محمد العتيبي  ٭
دينا مضحي ونس الشمري  ٭
رفعة مرعي مبارك العجمي  ٭
امنه احمد عبدالرضا زراعي  ٭
عليا جمعان سحلي العازمي  ٭

مرمي عبداهلل سليمان العتيبي  ٭
منيرة محمد سلطان العجمي  ٭

نورا فالح فهد العجمي  ٭
انفال محمد سعيد الهاجري  ٭

منال سعد سيف العازمي  ٭
ياسمني ماضي راضي الشمري  ٭

انوار عايض حامد الفي  ٭
رشا ناوي سلطان الزايدي  ٭

سارة ناجي سلطان فرج  ٭
بدور ثامر مزيد الدعمي  ٭

سارة عبداهلل خالد املتلقم  ٭
 ٭ هيا عبداهلل سعود احلامد

اسماء عيد عبداهلل راعي امللحة  ٭
وردة خميس قديفان الرشيدي  ٭

احمد جمال مال محمد علي  ٭
عبداهلل محمد زايد احلربش  ٭

ناديه سعد عثمان اخلوالد  ٭
مشعل عبداهلل علي القطان  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل خاجة  ٭
عيسى سالم حمد الشيخ مساعد  ٭

بدر ناصر محمد الفضلي  ٭
عبداهلل مطلق ذياب الصليلي  ٭

فهد مبرك سعود العازمي  ٭
 ٭ ابراهيم راشد ابراهيم العسالوي

 ٭ ابتسام مطلق حماد العازمي
بدر محسن عبدالكرمي كليب  ٭
شهد مفرح خلف اخليوطي  ٭
شمائل سالم سعد الطويل  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الكندري  ٭
أحم����د ع����وض مه����دي العفزرى   ٭

العنزي
عبدالوهاب محمد سالم القبندي  ٭
ضحى عبدالعزيز حسني الشطي  ٭

مشاري محمد االسود البذالي  ٭
 ٭ فهد يوسف عبداهلل حسن
فاطمة عاشور غلوم رضا  ٭

عمر ربيح مفرح الرشيدي  ٭
عبداهلل احمد مصطفى البلوشي  ٭

 ٭ عثمان محمد طالب املال
هناء خالد ابراهيم العصفور  ٭

شيخة محمد سلطان املطيري  ٭
دانه محمد محسن الشامري  ٭
راوية محمد عبداهلل الكفيف  ٭
جوزه قبالن راشد العازمي  ٭

اميان سلطان عبداهلل الديحاني  ٭
نورة سالم شافى العجمي  ٭

دانه حجاج خصيوى املطيري  ٭
 ٭ مشعل ابراهيم خليل العلي

سارة فالح رافع احلسيني  ٭
االء حسن احمد العامر  ٭

يوسف سعيد يوسف بن سيف  ٭
سالم علي فراج الشمري  ٭
 ٭ محمد ذياب فهد الهزاني

دالل محمد عواد الزبن  ٭
غدير فهيد مبارك مسعد  ٭

عائشة راشد فالح العازمي  ٭
منى عبيد فالح الصواغ  ٭

 ٭ امواج سلمان فالح العازمي
اميان راشد سالم العازمي  ٭
انوار عمر نايف العتيبي  ٭

احالم عالي عبداهلل الرشيدي  ٭
نورة ناصر مشعان العجمي  ٭

مي محمد عيد العازمي  ٭
 ٭ مها مطلق عيد العازمي

تهاني راشد حنتوم العازمي  ٭
خديجه رجعان عايض اجلويسرى  ٭

رفعة حماد فالح العازمي  ٭
آالء عقاب جفني الدويش  ٭

هدى محمد ماضي التيسي  ٭
وصايف ندى عايد العنزي  ٭

 ٭ ريهام مبارك سعود العازمي
أفراح زيد مزيد البرازي املطيري  ٭

باسمة هادي مهدي العجمي  ٭
انوار محمد فهيد فهاد  ٭

رمي صالح مخلف العنزي  ٭
امال مرعى ناصر رداد  ٭

شيخة ناصر فهد املنصور  ٭
اماني خيران رباح الرشيدي  ٭
فاطمة سعد حمود العازمي  ٭

نوير سعد عقيل املطيري  ٭
وضحة محمد عبداهلل الهاجري  ٭

عمشة عشوي راجي املطيري  ٭
نورة مبارك ناصر املطيري  ٭
انوار بدر منصور الظفيري  ٭
افراح شعار مطلق املطيري  ٭

 ٭ اسماء الفي صيوان اخلالدي
نوال عبداهلل محمد الرشيدي  ٭
ضحية عبداهلل عيد العازمي  ٭
شريفة عادل احمد الفيلكاوي  ٭

لطيفة هندي فالح العتيبي  ٭
عذاري عايد محمد الشمري  ٭

مشاعل رشيد سقيان املطيري  ٭
شيماء عبداهلل ابراهيم القطان  ٭
ابرار عبدالعزيز فهد الهويشل  ٭

اسماء عبدالهادي بشير الدوسري  ٭
نوف عواد عطية الشمري  ٭

سارة محمود جاسم ابل  ٭
ورود عادل احمد الفيلكاوي  ٭
أماني راشد مطلق الرشيدي  ٭

 ٭ فاطمة احلميدي عبدالهادي املطيري
دالل خالد نايف الهاجري  ٭

اسماء حمد عقيل عقيل  ٭
مها محمد مهنا املطيري  ٭

انوار عبدالرضا ناصر النجدي  ٭
فاطمة يعقوب ابراهيم املجادي  ٭

عب����د اللطيف رمض����ان عبداللطيف   ٭
اجلابر

عنود جابر محمد املالك  ٭
فاطمة محمد حمود الديحاني  ٭

زهرة حسني سيد عباس املوسوى  ٭
معالي عبداهلل علي املزينى  ٭

هبة بندر سعد العازمي  ٭
حنان عالء حسني تقى  ٭

عبداهلل عبدالرضا عبداهلل احلمد  ٭
اميره هاجد فواز املطيري  ٭

محمد صادق عباس بو عباس  ٭
حمد عبدالرحمن حمد احلقان  ٭

شهد فوزي جاسم السنى  ٭
منيرة فهد احمد العوضي  ٭

أسماء سالم وليد احلمادي  ٭
ليلى سيد هاشم سيد سليمان السيد   ٭

علي
عمر حسني مبارك الشمري  ٭
 ٭ نوريه عدنان احمد الشطي

 ٭ عائشة ابراهيم سلطان السالحى
 ٭ االء عبدالرحمن جار اهلل احلبيب

اميان مبارك براك اخلالدي  ٭
زهراء عبداللطيف سعيد البلوشي  ٭

بشاير مهدي شفاقه العنزي  ٭
اميره عبداهلل بليدان املطيري  ٭

انفال عبدالهادي ثامر اجلمهور  ٭
ناديه علي حمد املجبل  ٭

بشاير خالد جميعان اجلميعان  ٭
زهراء علي محمد دشتي  ٭

سارة محمد مبارك العجمي  ٭
العنود فهد هادي العجمي  ٭

انوار فيصل شليويح العصيمي  ٭
خلود عبدالعزيز عيسى البشير  ٭

رنا عتيق فرتاج الهاجري  ٭
انوار محمد سالم امان  ٭

مها ناصر عبيد السبيعي  ٭
هنادي عايد سعد العتيبي  ٭

زينب حسن موسى العطار  ٭
اميان برغش مانع احلسيني  ٭
زينب اكبر عباس سناسيري  ٭

عهود فيصل عبداهلل اللوغانى  ٭
عائشة محمد ناهي شليان  ٭

دانة صالح احمد محمد  ٭
نورة محمد خالد الدوسري  ٭

شوق خالد عايد العنزي  ٭
دالل تركي حبيب الشمري  ٭
شاهه محمد علي محمود  ٭

مطيره عجمي عواجة الرشيدي  ٭
سندس بدر علي العنزي  ٭

مها شفاقة مجول العنزي  ٭
أنوار محمد سعود العازمي  ٭

ابرار عايض جنم غنيم  ٭
حال محمد خالد املطيري  ٭

ابرار هاجد عبداهلل املطيري  ٭
 ٭ بشاير حسن جزاع الشمري
نورة عليان عاصي احلربي  ٭

مرمي حمدان سعود العنتري  ٭
 ٭ سارة جابر محمد العجمي

مرمي علي حسن التميمى  ٭
مشاري عبدالعزيز حمد العربيد  ٭

 ٭ هيا فيصل حمد اجلمعة
تهانى حسني عبيد الرشيدي  ٭

عبداهلل عبدالصمد عبداهلل تقي  ٭
أفراح مطلق مزيد اجلويدان  ٭

عبدالعزيز عادل عباس حسني  ٭
نوف محمد طنا العنزي  ٭

امينة محمد احمد عبداهلل  ٭
س����الم مضف طاه����ر واوان ضيدان   ٭

الشمري
اسماء هادي سعيد العازمي  ٭

غاليه سالمة علي احلربي  ٭
حصة احمد ابراهيم البخيت  ٭

مها عبداهلل دويله الدويله  ٭
هبة احمد جاسم السنى  ٭

النويه���ض  رش���ا فه���د عب���داهلل   ٭
الرشيدي

مرمي حسن علي السيد عبداحلسني  ٭
عبداهلل فوزي محمد عبداهلل  ٭

رضوى نزال فهيد العازمي  ٭
محمد محمود غضبان غريب  ٭
علي جاسم محمد الشالحي  ٭

فاطمة ملوح عسكر الفضلي  ٭
عبدالرحمن علي حمد يعقوب  ٭
 ٭ زينب عقاب مشاري العنزي
مستوره حمد فهد الرشيدي  ٭
محمد خالد عبداهلل اخلليفة  ٭

انوار فهد مفلح الرشيدي  ٭
عهود سعيد مرزوق العازمي  ٭
فاطمة راشد شبيب الرشيدي  ٭

سعاد عبدالعزيز عبدالرزاق العروج  ٭
ثناء سالم احمد احلساوي  ٭

اسراء نواف عيد سهيل  ٭
فهد زهير علي النجار  ٭

 ٭ روان أحمد جمعة حسن اجلمعة
فجر خالد محمد جعفر  ٭

انفال محمد عبداهلل عبدعلي  ٭
منار احمد حفيظ الذهبى  ٭

ياسمني جابر هطيل معتق  ٭
منيرة غازي محمد العيار  ٭

عبير ناصر مناحي عبداحملسن  ٭
منار مطلق محمد املرشاد  ٭

وداد داود محمد حسن  ٭
 ٭ فاطمة يوسف عبدالنبي صفر

علي حسني رجب بوشهري  ٭
امينه مطر فرحان العدواني  ٭

 ٭ عبدالعزيز فيصل احمد عيسى مبارك 

مساعد صالح عبدحاجي العوضي  ٭
احمد فيصل حسني ابا الصافى  ٭

امل محمد مسفر العجمي  ٭
ناصر بدر ناصر احلسينان  ٭

رمي حمود حسن املطيري  ٭
منيرة جاسم عبدالرحمن العلي  ٭

مها عبيد شجاع راشد  ٭
مي صالح عودة العنزي  ٭

فهد عبدالرحمن عطية عيد  ٭
سارة عبداهلل احمد منديل الفيحان  ٭
سليمان عبداهلل عبداألمير النصار  ٭

جاسم محمد جاسم املخلف  ٭
عبير فهد خالد املطوع  ٭

مشعل عبداهلل مبارك العجمي  ٭
منشه راشد فارس احلشار  ٭

عوض مثال شجاع املطيري  ٭
زهراء علي عبداهلل محمد  ٭

عبداهلل فيصل عبدالعزيز املسلم  ٭
سارة ابراهيم عبدالغفور العوضي  ٭

بدريه خالد ربيعه الربيعه  ٭
خالد وليد عبدالوهاب اخلراز  ٭

رمي متعب محمد الشالحي الرشيدي  ٭
عذاري احمد ناصر العتال  ٭

سارة عادل جاسم بوناشى  ٭
رمي فهد ناصر الرغيب  ٭

لطيفة خالد عبدالرحمن الدويسان  ٭
بشاير طارق عبداهلل صغير  ٭

مرمي محسن جاسم عمر  ٭
خالد عبداهلل علي القيالنى  ٭

موضي احمد جاسم الساعى  ٭
هديل راشد حمد البصري  ٭

سارة حمود شامي العازمي  ٭
 ٭ عهود محمد زيد الشتلى

حسن احمد حسن الشواف  ٭
رحاب احمد طاهر نقى  ٭

حسني صالح عبدالرسول حاجيه  ٭
بشاير ريكان محمد الهوشه  ٭

يوسف محمد عبدالعزيز السعران  ٭
فاطمة صالح فريج الفريج  ٭

منيرة سامي جاسم ذكر اهلل  ٭
فجر ناجي عثمان عمر  ٭

امنه جاسم علي شريف  ٭
رمي محمد حسني الشقيح  ٭
مها سعيد سعيد الهاجري  ٭
هديل فوزي جاسم القطان  ٭
جنود فهد ابراهيم حسني  ٭

سارة خالد شليويح املطيري  ٭
يوسف نبيل يوسف العيد  ٭

عبداهلل صفر اسماعيل املقصيد  ٭
فاطمة بدر ضايف جنم  ٭

افراح جاسم مساعد اخلميس  ٭
اجلازى راكان حزام العجمي  ٭

 ٭ فاطمة بدر عبدالرحمن احلمدان
انفال محمد عايد العنزي  ٭

نواف نهار عبداهلل املطيري  ٭
خالد مسلم سعران الدماك  ٭

دانه سلمان عبداهلل اخلباز  ٭
يحيى سالم غنيم السالم  ٭

سارة مبارك باتل املعصب  ٭
بسمه باتل عبداهلل املعصب  ٭
حسني الياس خضير يتيم  ٭

مي يوسف عيسى احلساوي  ٭
ح����وراء عب����داهلل اس����ماعيل محمد   ٭

حسن
مها صميعر منصور عوض  ٭

حمد فهد محمد بوغيث  ٭
اميان احمد محمد عبدالغفور  ٭

حنني عدنان عبدالوهاب العميري  ٭
اميان جاسم محمد احلمدان  ٭

نواف راشد عامر العجمي  ٭
فهد خالد ناصر العتيبي  ٭

فايز محمد عتيق املطيري  ٭
اريج عبداهلل محمد املجلى  ٭

ايات حسني عبدالعزيز حسني  ٭
مهدي قيس عيسى فيروز  ٭
حصة علي محمد شهابى  ٭

ابرار مضيان محمد املضيان  ٭

سارة علي خليل العنزي  ٭
 ٭ ش����هد محم����د حم����ود املج����اوب 

الرشيدي
ليلى حرباش فالح العتيبي  ٭
دالل شاهر محسن املطيري  ٭

يوسف حسني سلطان الشجاعي  ٭
فجر علي شداد احلربي  ٭

عهود محمد حمود الرشيدي  ٭
فاطمة محمد علي عبدالكرمي  ٭

انوار فالح مناور املطيري  ٭
نورة فهد ناصر العجمي  ٭

هدى ابراهيم عثمان الضبيعي  ٭
اسامة عبداهلل سالم العبيدلي  ٭

نوف حمود سلمان العازمي  ٭
نورة عواد دخيل العنتري  ٭
صالح حسن صالح العلي  ٭
افراح مبارك حمود محسن  ٭

وصايف حسن عبداهلل بوناشى  ٭
حصة ناصر حماد العجمي  ٭

اميان ملفي ماجد احلربي  ٭
مرمي هاشم محمد املسباح  ٭

فيصل كامل برغش الضفيري  ٭
نوف محمد عياد الرشيدي  ٭
مها عايض ملفي العتيبي  ٭

نورة سعد محمد العرميان  ٭
خالد عبداهلل خالد العجمي  ٭
فاطمة عبود مسلم العازمي  ٭
افراح فواز راشد الديحاني  ٭

رمي فالح فهد العازمي  ٭
جميلة راشد نعير الهاجري  ٭

وضحة محيسن علي احلربي  ٭
مرمي عبداهلل عباس العوض  ٭

حسني علي ميرزا أمني  ٭
محمد عبداهلل فهد العجمي  ٭

بشاير علي عبدالعالي املطيري  ٭
نورة عبداهلل فايز العجمي  ٭

سلمى عبدالعزيز فرحان احلوطي  ٭
أسماء دبيس مبارك الرشيدي  ٭

عبداهلل طارق عبدالكرمي الشيحة  ٭
بدر ناصر صالح الفوزان  ٭

محمد شيحان جويعد جابر  ٭
نورة جطلى عبداهلل الهاجري  ٭

غدير عبدالهادي يوسف بوحسن  ٭
نورا سعد محمد العجمي  ٭

انوار سلمان صنت الغضوري  ٭
سارة نايف مرزوق العتيبي  ٭

بشاير محمد مرزوق العتيبي  ٭
عائشة نزال مفرح الهرشاني  ٭

ليلى عبدالعزيز سندل سواري  ٭
مشاعل سلمان عبيد الكحالوي  ٭

وفاء محمد علي دشتي  ٭
محمود احمد علي محمد  ٭

عبدالرحمن بسام داود اخلريف  ٭
عبدالرحم����ن احم����د عبدالرحم����ن   ٭

السرهيد
شيماء بدر ابراهيم جوهر  ٭

حوراء عبداملجيد عبداحلميد فرج  ٭
وداد جواد يوسف بهبهاني  ٭

سعود شجاع سعود العتيبي  ٭
عنود صالح رشود الشمري  ٭

غدير سعد عبدالرسول بوحمد  ٭
غزيل مبارك سالم العجمي  ٭

انفال حسني كارون عبدالسيد  ٭
فجر عبدالرحمن محمد الفارس  ٭

 ٭ كويت جاسم مبارك املونس
 ٭ مرمي فرج فهاد النويعم
رمي عبداهلل اسحق البنا  ٭

جناح مكمي جلفيف الذايدي العنزي  ٭
بدور حسني جواد النصر  ٭

هيا غامن عيد الغامن  ٭
عذاري حسني علي العرادي  ٭

عائشة عبدالرحمن محمد طالب املال  ٭
والء احمد عبداهلل املشموم  ٭

فاطمة مصلح عايد الرشيدي  ٭
منال عيسى ابراهيم اسماعيل  ٭

سارة سعد عجب العازمي  ٭
حصة راشد طبيخ الطبيخ  ٭

 ٭ هيا يوسف مرزوق الدعسان
سارة خالد احمد بوعباس  ٭

سارة فالح مخلف اخلفيج احلسيني  ٭
سارة نضال احمد السيد عمر  ٭
غنيمه عبداهلل سالم الصواغ  ٭

نوف محمد عياض اللميع  ٭
سارة سامي محمد الرشدان  ٭
اسماء شجاع ثانى سعيدى  ٭

دالل سعود فالح الهمالن  ٭
ميعاد دخيل راشد احلربي  ٭
دانه سعد متعب املطيري  ٭
رمي فاضل عايد الشمري  ٭

عبدالرحمن عودة عوض شاهني  ٭
سمر مطلق مرزوق البنيان  ٭

فاطمة غسان جاسم ابل  ٭
انوار صالح عبدالكرمي احلوطى  ٭

اسراء عادل شاكر سباع  ٭
عبدالعزي����ز  فيص����ل  عبدالعزي����ز   ٭

املقيصيب
ايالف عبداهلل عبدالرحمن احلسيني  ٭

 ٭ معالي نايف سعد الشمري
رقيه صالح جواد العوض  ٭
انوار محمد ساكت العنزي  ٭
منيرة سالم محمد العجمي  ٭

دعاء راشد عبداهلل بوصخر  ٭
سلمان خالد رجب بوشهري  ٭

عائشة يوسف حجي احلمادى  ٭
انوار سمير بدر املطيري  ٭

فاطمة محمد عايش احلسيني  ٭
حال فالح عبداهلل العبد العالي  ٭

هبة خالد علي القطان  ٭
ابرار عدنان عبداحلميد احليدر  ٭

شمه رياض فالح حسن  ٭
مرمي احمد عبداهلل الصقر  ٭

زهراء عبداالمير داود جنف  ٭
العويهان  مني����رة عب����داهلل س����الم   ٭

العنزي
شوق شبيب سعد الهاجري  ٭

زينب احمد عايش احلمد  ٭
مرمي محمد حسني الشهاب  ٭

دعاء جمال حجي موسى  ٭
دالل يوسف راشد العويشير  ٭

مرمي سامي مرجان املرجان  ٭
عائشة حامد عبدالصمد بوشهري  ٭

نور محمد عبدالفتاح قرطم  ٭
شهد محمد عبداهلل املنيس  ٭

زهراء عبدالرسول عبداهلل الدريس  ٭
حال فيصل حجي احلجي  ٭

مناير حمد جراح درباس العمر  ٭
دالل عادل حمد الشطي  ٭

اسيل جعفر محمد ميرزا  ٭
فاطمة عبدالعزيز حمود الدباسي  ٭

دالل بدر محمود حسني  ٭
ضحى نبيل محمد الهولي  ٭

جنان جمال ناصر علي  ٭
فاطمة يوسف عبداهلل شعيب  ٭

امينه محمد محمود الدشتي  ٭
ش����يماء ش����اكر محمد رض����ا حجي   ٭

نصير
دانه سالم مبارك الفرج  ٭

ناديه طلعت وجيه املدنى  ٭
الهنوف سعد صفوق املطيري  ٭

خلود يوسف احمد العلي  ٭
يوسف ابراهيم سليمان الدعيج  ٭

نورة ضحوي محمد الهاملى  ٭
دالل عبداهلل مانع العجمي  ٭
عالية عبداهلل فهد املسعود  ٭
عائشة عدنان محمد احمد  ٭
فرح حبيب عباس دشتي  ٭
ناديه براك ملفى العازمي  ٭

دالل مساعد مشجر السعيدى  ٭
امل محسن فرحان الشمري  ٭
علي يوسف سلمان القطان  ٭
مرمي وليد محمد املنصور  ٭

بدريه ناشى صايل املطيري  ٭
منيرة عادل يوسف العيد  ٭

اسيل سامي حسن البلوشي  ٭

محمد
ضياء خليف نحيطر الصليلي  ٭

معالي فرحان غافل جدعان  ٭
فاطمة زيد نصار زيد  ٭

هديل فيصل فرحان الهاجري  ٭
فهيمه محمد شريف الكندري  ٭

مشاعل حمود شعيل الهاجري  ٭
 ٭ لطيف����ة عبدالرحم����ن عبدالهادي 

العازمي
صاحله فليح هاضل العازمي  ٭
العنود فالح ناصر الهاجري  ٭

مها مبارك ناصر العازمي  ٭
خلود مريهق خليف العنترى  ٭

سارة بيان مناور الراجحي  ٭
منى براك مرزوق العازمي  ٭

بدور عبدالكرمي محمد اجلوهر  ٭
نوير عبيريد فالح البراك  ٭
سلوى بشر سعد العازمي  ٭

 ٭ منى ناصر حمدان الرشيدي
البندرى فاضل سلطان احلسيني  ٭

نوف ضيدان محمد املطيري  ٭
رفعة جويعد فهيد الدوسري  ٭

روان محمد راشد مرزوق  ٭
عذاري سالم حمود العميرة  ٭
ابرار خالد عيسى الفيلكاوي  ٭

انوار عمر مطلق سعد  ٭
خزنة مطر ماجد بجاد  ٭

رمي حمدان سلمان الدماج العازمي  ٭
عريفه كامل سعود عفيصان  ٭
وضحة صبر محمد الشمري  ٭

أماني ضيف اهلل سميان عودة  ٭
رفعة حقان محمد العجمي  ٭
سارة مفلح سعود العازمي  ٭

حال ضايف سعد منخى  ٭
دانة حسني شمروخ املطيري  ٭

عهد فهد محمد الصيقل  ٭
هند عايض معيفى املطيري  ٭

نوف خليف سعود فريج املاجدي  ٭
 ٭ سارة ملحم ربيع العجمي

 ٭ اسماء مبارك فالح العازمي
بشاير محمد عبداهلل املخيال  ٭

ورود محمد فايز العلي  ٭
 ٭ مضاوي متعب ناصر الهاجري

خلود الفي بطى املطيري  ٭
فاطمة خالد احلميدي اخلالدي  ٭
فاطمة حمود مشوح الرشيدي  ٭
عذاري عبداهلل فالح العازمي  ٭

منال عوض مثقال املطيري  ٭
 ٭ فاطمة محمد عبداهلل الهاجري

وضحة مشعان علي العجمي  ٭
عبير جار اهلل بصيص العجمي  ٭

اسماء خليف ساير العنزي  ٭
 ٭ رفعة ناصر كويخ ال فهاد

شيخة جابر محمد الهاجري  ٭
بشاير عبداهلل سعد العجمي  ٭
فاطمة عايض علوش املطيري  ٭

مرمي مناحي عواد العازمي  ٭
شيخة سلطان عامر مشعل  ٭

عنود فهاد رشيد متعب  ٭
دانة عوض سيف النامي  ٭

فاطمة غالي سنيد اخلصيلي  ٭
سارة مهدي روباج العازمي  ٭
اسماء حمود بخيت املطيري  ٭
نورية صالل محمد احلربي  ٭

اسماء سعود سعيد العازمي  ٭
شعاع عبداهلل سعود املاجدي  ٭

عائشة سويد موسى الرشيدي  ٭
لطيفة ضويحى محمد الهاجري  ٭

نورة غريب محمد العجمي  ٭
 ٭ سلمى سالم براك العازمي
نادية محمد غازي املطيري  ٭
مها جاسم مبارك الشمري  ٭
سلمى ثنى فالح العازمي  ٭

رهام ماطر خالد اجلنفاوي  ٭
 ٭ مها حمد عجمي الشمري
 ٭ رمي ناشي ظاهر العازمي

دالل مساعد محمود العسعوسي  ٭

عالية خليل ابراهيم بن شيبه  ٭
فاطمة فهد عبدالرحمن الشطي  ٭

ناصر بدر ابراهيم اجلويهل  ٭
جمانة حسني علي نقى  ٭

دالل احمد محمد الفارس  ٭
دالل صالح احمد الفودرى  ٭

عبداهلل موسى تركي النويهض  ٭
أب����اذراع  مش����عل قائ����د حم����د   ٭

الظفيري
باقر مهدي باقر خريبط  ٭

جاسم يعقوب يوسف العتيقي  ٭
امينه نبيل حسني الزعابي  ٭

صالح عبدالرحيم محمد املهينى  ٭
فيصل يحيى مرزوق البرازى  ٭

مرمي ناصر مطلق العازمي  ٭
حصة فالح فهاد العجمي  ٭
انوار شاهر زامل العازمي  ٭

غنيمه سلمان نصار اعويش  ٭
بشاير بطى مهلى الرشيدي  ٭

بدور بهيشان غازي العتيبي  ٭
ابرار حمدان مبارك العازمي  ٭
 ٭ عهد ناصر سند الديحاني

وليد خالد سعد الفرج محروس  ٭
 ٭ مضاوى فالح ناصر القحطاني

افراح جاسر محمد املطيري  ٭
معالي محمد معيكل محمد  ٭
بدور سعد فهيد احلريتي  ٭

هنوف عبداهلل متعب اخلرينج  ٭
دالل فرحان عبداهلل العازمي  ٭

ابرار حجي فالح البادي  ٭
 ٭ افراح طلق ضيدان العارضى

حصة خال����د عب����داهلل مطيران   ٭
العازمي

أماني جازع غويزى املطيري  ٭
انوار عيد مبارك الصابرى  ٭

االء مساعد ربح العنزي  ٭
امثال جابر تركي العازمي  ٭

دليل بجاد مشهور السعيدى  ٭
شاهه داهى ليلى الفضلي  ٭

انوار عبدالهادي سيف البذالي  ٭
حوراء بدر يعقوب الصفار  ٭

خالد سعد جحيش الرشيدي  ٭
جناه عبدالرحمن علي عبدالعزيز  ٭

احمد طارق خالد مال اهلل  ٭
حال عبداهلل خالد الزعبي  ٭

امل عبداهلل علي محمد  ٭
فجر مطلق غالي راشد  ٭

خلود عقاب رباح كميخ  ٭
 ٭ دالل ايوب غلوم البلوشي

افراح مصري سعيد العجمي  ٭
خلود سليمان عواض املطيري  ٭

عالية جمال هاضل اجلالوي  ٭
نوف محمد عبدالكرمي املطيري  ٭
منال ناصر شوردي الهاجري  ٭

منار محسن محمد املطيري  ٭
مرمي مهل عبيد الرشيدي  ٭

أماني يقضان نهار الشمري  ٭
اسماء عبداهلل رسالن فهد  ٭
روان محمد سعد العنزي  ٭

سارة سلمان صالح مهاوش  ٭
منال عبداحلميد شهريان علي  ٭

سعاد سعد عوض العازمي  ٭
عائشة خالد حمد السيف  ٭

عايشة حمود عيد الرشيدي  ٭
فاطمة عبداهلل صالح الفقعان  ٭

رمي خالد سالم الشريع العازمي  ٭
سارة مبارك فالح جفيدان  ٭

نوف عبداهلل محسن احلربي  ٭
نوف عبداهلل مشعل العنزي  ٭

ابرار احمد خليفة الهيلع  ٭
عبير مناور عواد العازمي  ٭

 ٭ اوضاح فهد عصرى العنزي
نورة ناصر مشعان الهاجري  ٭

 ٭ امثال جزا جابر الرشيدي
مزنه محمد سعد العازمي  ٭

عائشة راشد زيد مكمخ  ٭
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البقية ص17

تتمة المنشور ص15
نوف راشد محمد احملجان  ٭

هاجر وليد محمد حسني  ٭
فاطمة عبيد عايد العازمي  ٭
نورة حمود علي املطيري  ٭

زينب خالد نايف الشتيلي  ٭
بدرية يوسف عبدالعزيز احلوقل  ٭

ليلى مرشد محمد املرشد  ٭
الس����يد  فاطمة محمود س����يد محمد   ٭

ابراهيم
حصة غازي محمد الياقوت  ٭
فاطمة سعد مجبل الطشه  ٭

سندس احمد مال سعيد  ٭
فاطمة محمد ضيف اهلل العنزي  ٭

حصة ناصر مطلق العتيبي  ٭
مرمي مطلق محمد املطيري  ٭

حوراء صالح يوسف املطوع  ٭
 ٭ رمي بندر حمود الديحاني

نورة حسني محمد الشمري  ٭
مرمي فيصل علي شمس الدين  ٭

شهد بندر سعيد العتيبي  ٭
 ٭ عهد فهد ضيدان العارضي
عالية علي مطلق املطيري  ٭

خلود ناصر هيدان الشمري  ٭
نوال راضي الفي العازمي  ٭

بدريه سعود منير العجمي  ٭
فرح ناصر خالد نزال  ٭

رمي سالم محمد العجمي  ٭
مرمي جليل مختار محمد  ٭

فاطمة مطلق الطرقي الرشيدي  ٭
 ٭ حليمة محمد علي الكندري
دانه هادي عبداهلل العازمي  ٭
 ٭ بشاير علي حمد العازمي
منيرة عيد محمد العتيبي  ٭

خلود حسن عبدالرزاق القطان  ٭
هاجر سعود عبداهلل املطيري  ٭

عائش����ة س����عد عوض اجلويس����ري   ٭
العازمي

دالل خالد صقر اخلرينج  ٭
خلده مريس هاضل العازمي  ٭

دميا خليفة علي الصقعبى  ٭
ألطاف جاسم صجم الشمري  ٭

دالل محمد فهد العجمي  ٭
مشاعل راضي عويد العنزي  ٭

 ٭ دانه عيد محمد الشهري
فاطمة حماد شارع اللهو  ٭

صافيه احلميدي علوش الهاجري  ٭
مها سعد رجا العازمي  ٭

دالل عبداهلل حاضر السبيعي  ٭
 ٭ لطيفة فهاد زنيفر العجمي

مرمي حسني علي املانع  ٭
جمانة محمد احمد محمد  ٭

شهد وليد عبدالرحمن العبد اللطيف   ٭
الدعي

املها ذياب محمد الديحاني  ٭
اميان علي جمعة علي  ٭

ابرار الفي عبداهلل النومس  ٭
فجر محمد ضويحي املطيري  ٭
نوف محسن مبارك العجمي  ٭
نوف مناحي خلف الفضلي  ٭
دالل سعد روباج العازمي  ٭

جيهان سعد مشعل العتيبي  ٭
منيرة عماش فهاد العجمي  ٭

سارة سعد تيعان البغيلي الرشيدي  ٭
مرام منصور راشد البربر  ٭

هيا سليمان عبدالوهاب الوقيان  ٭

جمانة ضياء محمد املطوع  ٭
اسراء عبداهلل عبيد العجمي  ٭

اجلازي عبداهلل سعد الشامري  ٭
رمي محمد فهد العجمي  ٭
علي احمد علي خاجة  ٭

عبداهلل حمود عبداهلل املطيري  ٭
حوراء جاسم محمد الصراف  ٭
مرمي فيحان سحمي املطيري  ٭

شيخة سميحان خويلد العنزي  ٭
أحمد عبدالرحمن خليفة علي  ٭

جاسم محمد عبداهلل علي  ٭
مها عبيد حمد الهاجري  ٭

فاطمة اسحق مرتضى البلوشي  ٭
ابرار شنوف حمدان املطيري  ٭

ميثه وليد جاسم النجم  ٭
شيماء محمد فهد الثويني  ٭

كوثر يعقوب محمود اسيري  ٭
فاطمة عبدالوهاب عبدالعزيز نقي  ٭

معالي عبيد حجي الرشيدي  ٭
 ٭ ليال علي عيد القحص

حيدر احمد مهدي الصفار  ٭
منى داود سليمان الشمري  ٭

صقر عبدالعزيز عبدالرحمن الرشود  ٭
زينب علي حسني اتش  ٭

عنود صالح عبداهلل العلي  ٭
فاطمة احمد عبداجلليل الزواوي  ٭

دانه صالح محمد باتل  ٭
خلود حمد فرحان العازمي  ٭

نورة عبداهلل راشد العجمي  ٭
هنوف خالد عبداهلل العدواني  ٭

انفال هادي مدلول الشمري  ٭
معالي كامل تركي صعب  ٭

هدى مبارك جليمه السليماني  ٭
س����ارة يوس����ف فالح ب����ن كليب بن   ٭

مسلم
 ٭ دميه مفرج مطر العتيبي

ليلى محمد فهد العتيبي  ٭
حربيه محمد خلف العنزي  ٭

مرمي خليفة بدر املنصور العرفج  ٭
هنادى علي حسني الثويني  ٭

فجر فيحان خصيوى العازمي  ٭
مرمي محمود رفاعى الرفاعي  ٭

منال غازي عايد املطيري  ٭
اميان سليمان أحمد عبدالقادر محمد  ٭

 ٭ كوثر جمال مطنى الفضلي
قمر سالم بشيت اجلميلي  ٭

انوار نشمي مبارك الرشيدي  ٭
مي عبداهلل غازي املطيري  ٭

اميان احمد عبداهلل اجلزاف  ٭
شيخة وليد خالد الربيع  ٭
سارة علي فالح العازمي  ٭

 ٭ جنالء عبداهلل فهد العدواني
انوار طليحان سمار املطيري  ٭

رمي راشد زويد املطيري  ٭
بدريه فالح مطلق املطيري  ٭

امل محمد عتيج العازمي  ٭
منال الفي هجاج العازمي  ٭
منال طلق فالح العازمي  ٭

امنه سعد عقاب الهاجري  ٭
سلمى عيسى عبداهلل االنصاري  ٭
سارة عوينان حميدي العدواني  ٭
هدايه خالد عبدالرحمن كندري  ٭

فاطمة عيد سالم العازمي  ٭
مها سعد عزيز الرشيدي  ٭
رمي عيد ثفنان العجمي  ٭

غدير مبارك سعود العازمي  ٭

انوار بدر محمد العدواني  ٭
فجر محمد عواض الديحاني  ٭
فاطمة ابراهيم حسني القطان  ٭

جمانة حسن غلوم محمد  ٭
الدانه حمد محمد العجمي  ٭
فاطمة سالم علي حمادي  ٭

فجر عوض عايد الرشيدي  ٭
حليمه سعيد سلطان بوفرح  ٭

بشرى نواف علي املطيري  ٭
هبة خالد جاسم احمليطيب  ٭

دالل فاضل عباس كرم  ٭
جمانة احمد عبدالصمد دشتي  ٭

حنان سعد صالح الصقعبي  ٭
مرمي محمد عيسى املوسوي  ٭

عبير حامد عبداحملسن التميمي  ٭
العنود علي محمد املرى  ٭

نرجس اسماعيل رضا عبداهلل  ٭
ليلى علي عبداحلسني مظفر  ٭

خالد فهد حامد الضفيري  ٭
منى حمود محمد العميري  ٭
اميان علي يوسف النكاس  ٭

أحمد محمد أحمد مراد  ٭
شريفه محمد علي بوهندي  ٭

نهاد مبارك حمود امان  ٭
خالد جمال حبيب ذياب  ٭

عبداهلل ناصر عبداهلل العوضي  ٭
عبدالعزيز فاضل حسني الدشتي  ٭

صالح مرسل فالح العجمي  ٭
سارة خلف زياد املطيري  ٭
علي عادل حسني احلاظر  ٭

مي عبداهلل محمد النمران  ٭
انوار بجاش عبداهلل العجمي  ٭
شيخة محمد هاشم اجليران  ٭

 ٭ مرمي عدنان احمد شير
فى ناصر فهد القحص  ٭

شريفه وليد عبداهلل جميعان  ٭
حوراء محمود محمد بهبود  ٭

ن����ورة عدن����ان حم����ود ابراهيم علي   ٭
االبراهيم

غزوة مجبل محمد املناع  ٭
دالل حمد ظافر العجمي  ٭

ضياء مساعد غدير القديري  ٭
حسن احمد حسن صادق  ٭
نوال فيصل يوسف العمر  ٭

 ٭ منال سليمان محمد امليضان
ناديه حسني عبداهلل علي حيدر  ٭

منار فهد مطر الشمري  ٭
 ٭ زيد نوري خلف القالف
االء احمد محمد عبداهلل  ٭

 ٭ محمد عادل حسني ابراهيم
هيا صالح سعد الظبيبي  ٭

نصره علي سعود فايز  ٭
مرمي خالد عبداهلل الصراف  ٭
سارة عبداهلل راشد العجمي  ٭

كوثر عبداملجيد عبداحملسن املهنا  ٭
عبدالرحمن نزال مطلق الشمري  ٭

هيفاء مساعد غدير القديري  ٭
ابرار محيل علي الضفيري  ٭

دانه مبارك عايد العازمي  ٭
عيسى عدنان علي اللوغانى  ٭
 ٭ امينه صالح خليل الشطي

اميان فهد عبدالرحمن احلمازي  ٭
منى حمزة عباس دشتي  ٭

حليمة مساعد ادريس مبارك  ٭
حصة يوسف ابراهيم امليعان  ٭

جناه احمد عبداهلل احمد  ٭

نورة عيد مانع رميش  ٭
وضحة فالح مطلق املطيري  ٭

فجر حمد حمود الديحاني  ٭
 ٭ جميلة عويد عيد العازمي

هدى سعود عبداهلل احملجان  ٭
عنود سريع سعد الهاجري  ٭
منار ملفى مطلق املطيري  ٭

بشاير بطاح مطلق املطيري  ٭
ندى علي شداد الوتيد  ٭

نوال نايف عايد املطيري  ٭
أسماء مزيد ناصر العازمي  ٭

شيخة الفي خالد عيد  ٭
فاطمة ناصر احمد معرفي  ٭

نورة عبدالعزيز عبداهلل املطيري  ٭
جميلة سليمان عبداهلل الوليد  ٭

جدايل سلطان نشمى الضفيري  ٭
ابرار سالم مضحي الغريبه  ٭

شريفه نزال منيخر الديحاني  ٭
مها فيحان ساير املطيري  ٭

عب����داهلل  عبدالرحم����ن  عائش����ة   ٭
السمحان

مرمي مزعل عبداهلل عبداهلل  ٭
فاطمة محمد مسعود الزوين  ٭
خلود ذيب سليمان العتيبي  ٭
مرزوقه ابراهيم عاصى امليع  ٭
دعاء عادل عبدالنبى حسن  ٭
أماني شخير راشد املطيري  ٭

وسميه فالح عبداهلل العازمي  ٭
روان تركي موهج الشالحي  ٭

ساميه خلف معيوف عبدالرزاق  ٭
فاطمة أحمد محمد غلوم علي  ٭
فاطمة حمد عبداهلل الكندري  ٭

سارة عياده عبيد العياده  ٭
ابتسام حمود عايض سلطان  ٭

فاطمة ناصر ذياب ناصر  ٭
قيروان طالب جاسم العنزي  ٭
وضحا دخيل فالح العتيبي  ٭
بدور عباس احمد النجاده  ٭

عبدالعزيز خير اهلل ماضى حمزة  ٭
عائشة ناصر مضحي الرشيدي  ٭

غنيمه عادل سالم احملمود  ٭
مسفر صالح زايد العجمي  ٭

وليد ابراهيم غامن احلساوي  ٭
جواهر غالب دليم الدوسري  ٭

علي حسني عباس قاسم  ٭
جنان محمد حمزة عباس  ٭

انفال عبدالوهاب وارد العنزي  ٭
مرمي سليمان عبداحلسني البلوشي  ٭

اميمه فيصل داود الفيلكاوي  ٭
سهام دهام عيفان الصليلي  ٭

هبة ناجي محمد املهنا  ٭
محمد هادي محمد العجمي  ٭

حصة فهيد ضيف اهلل املطيري  ٭
سارة عبداهلل راشد احلربي  ٭
نوير نومان رجا الظفيري  ٭
خزنه بندر محمد الهاجري  ٭

مشعل عواد هجاج العازمي  ٭
عبدالعزيز صبيح عبداهلل بوفتني  ٭

عبد االمير سليمان علي محمد  ٭
 ٭ هاجر يعقوب عبداهلل محمد

يوسف عبداهلل عبدالرحمن حسن  ٭
خالد عبدالرحمن حسني السكونى  ٭
احمد عبداللطيف يوسف العمران  ٭

فاطمة بدر ناصر العليوى  ٭
بدور طه ياسني الذيابى  ٭

ناديه محمد مطر املطيري  ٭

هنوف ناصر زيد العتيبي  ٭

وزارة األشغال العامة

 ٭ استقالل مطلق نايف ابو ظهير
بدور جاسم محمد مندنى  ٭

سالم صباح سالم املسعود  ٭
اميان علي يوسف البلوشي  ٭

العب����د  والء عبداجللي����ل عب����داهلل   ٭
اجلليل

نورة عبيد عايض العتيبي  ٭
محمد حسن غلوم اجلزاف  ٭
مشاعل مشعل علي املزينى  ٭

محمد غامن مد اهلل الشريفى  ٭
محمد عيد سعد العازمي  ٭

صالح مبارك براك العازمي  ٭
 ٭ فهد مفلح مدغم العازمي

احمد مشعان جاسم العنزي  ٭
رشيد بدر ارشيد الضرباح  ٭

محمد فجرى حمود القريافى  ٭
 ٭ احمد محمد طحنون العازمي

 ٭ فهد سعد عواد العازمي
عمر حمد عياد الرشيدي  ٭

 ٭ فالح مفلح سعود العازمي
يوسف احمد عواد العازمي  ٭
فهد حمود منيخر العنزي  ٭

 ٭ مبارك سالم محمد اجلالهمه
 ٭ محمد عبداهلل زايد املطيري

فيصل سعود محمد املطيري   ٭
تركي سليمان عايد السعيدى  ٭

يوسف سالم حجي ادبيسالرشيدي  ٭
محمد مطلق سالم العازمي  ٭
 ٭ وليد خالد مجبل املطيري
خالد منور فراج الشمري  ٭
نصار منير ثامر العتيبي  ٭

عبدالعزيز بدر منصور البقمي  ٭
احمد سعود مطلق املطيري  ٭

مغيدن سعد عبدالرحمن احلسيني  ٭
فيصل فهد عوض العتيبي  ٭

عبدالرحمن عبداهلل علي احلصينان  ٭
محمد عبداهلل محمد املطيري  ٭

 ٭ عيد فالح ضاوى النصافى
احمد ابراهيم ناصر السعران  ٭

محم����د رش����دان حس����ن ب����ن مبارك   ٭
الرشدان

حامد فلجى عوض العنزي  ٭
جراح فهد ضيدان ابو عدل  ٭

احمد عبداهلل جاسم االنصاري  ٭
محمد طارق محمد اخلليفى  ٭

عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح  ٭
عبداهلل ظاهر سعد الرشيدي  ٭

سعود محمد احلميدي املطيري  ٭
سعد مفلح سعد املطيري  ٭

عبدالعزيز عبداهلل نايف املطيري  ٭
طالل غنيم نطالن الرشيدي  ٭

بدر ناصر عبداهلل احملمد  ٭
فهد عبدالهادي مسعود العجمي  ٭

محمد حمد نافع الشتيلى  ٭
عبدالرحمن سالم محمد املرى  ٭

محمد فالح محمد منصور  ٭
محمد احمد حمزة الكوت  ٭

عائشة سعود سليمان العنزي  ٭
اسامة منصور صالح الرشيدي  ٭

منيفه جليعب فالح العنزي  ٭
مبارك علي صالح الرشيدي  ٭
نصار مبروك نصار العازمي  ٭

عبدالرحمن صقر فالح السحيب  ٭
احمد سليمان محمد احلصان  ٭

شهد عبدالعظيم محمد جواد معرفي  ٭
ابرار مساعد عبدالكرمي الدخيل  ٭

فاطمة سعد حسني احلامد  ٭
عهود خلف سلطان املنديل  ٭
شيخة خالد مبارك املشيلح  ٭
صفا عبداهلل محمد حمادى  ٭
شهد ناصر سعود املطيري  ٭
فجر سليمان محمد الشهاب  ٭

بدور احمد سامي املنيس  ٭
ش����يماء عبداحلمي����د عبدالرس����ول   ٭

العوضي
امينه سامي موسى الفرحان  ٭

رمي علي عبدالعزيز العصيمى  ٭
هيا اسامة عبداهلل املطوع  ٭

فاطمة علي عبداحملسن حمزة  ٭
منى فيحان عبداهلل الديحاني  ٭
سارة سليمان ابراهيم االحمد  ٭
محمد مرزوق دغش العازمي  ٭
محمد عبداهلل هادي العجمي  ٭

عبدالعزيز عبيد عبداهلل الرشيدي  ٭
سالم عوض سالم العازمي  ٭

عبدالعزيز الفي جلوى العازمي  ٭
محمد فهد ردينى الهاجري  ٭

مبارك فهد فالح امللعبى  ٭
مهدي احمد كرم محمد علي  ٭

 ٭ محمد سالم مبارك اخلنه
باسمة علي مزيد العازمي  ٭

سعد عبداهلل سعود املطيري  ٭
حامد سعد مبارك الدوسري  ٭
احمد سعود مبارك احلريتي  ٭

حمود عبدالرحمن سعد الصالل  ٭
أبرار احمد عباس عبداحلسني عباس  ٭

عبد الوهاب محمد جاسم اجلاسم  ٭
طالب الرويس راشد املرى  ٭

حجرف مبارك سعود احلجرف  ٭
علي محمد عبداهلل العريفان  ٭

س����ارة عدن����ان عبدالعزي����ز احم����د   ٭
بهبهاني

غدير فاضل طالب العجمي  ٭
رقا محمد عبداهلل الثوينى  ٭

حنان غازي ساير الضفيري  ٭
بشاير محمد فهد مخلف  ٭
انوار محمد احمد ملحم  ٭

شيماء عبدالرحيم منصور معرفي  ٭
هاجر جاسم احمد اجلاسم  ٭
اسراء فيصل فرج العجمي  ٭

مها نهار شديد الشمري  ٭
هند مفلح ماشع املطيري  ٭

لطيفة ابراهيم محمد الفويرس  ٭
خالد محمد خالد املطيري  ٭

وزارة المواصالت

غامن فالح غامن غنام  ٭
محمد مسفر علي العجمي  ٭

دانه عباس حمزة تقى  ٭
فى عبداهلل محمود االسطى احمد  ٭

مرمي جنيب حسني الزعابي  ٭
شيخة رياض عبداهلل بشاره  ٭

فرح جواد عبداهلل املقصيد  ٭
نورا عادل صقر الرومي  ٭

أماني ناصر جلوى العتيبي  ٭
ابراهيم محمد ابراهيم املفرج  ٭

علي جمال يوسف الدعيج  ٭
محمد فيصل محمد الضامر  ٭
محمد محسن ذعار العتيبي  ٭

عمار عبدالعزيز احمد اخلشان  ٭
 ٭ حنان صالح محمد الكندري

 ٭ هيا اشنان عبدالرحمن جردان
منى زيد فهد املطيري  ٭

فجر فهد زيد الصرعاوى  ٭
نوف فهد شبيب سعيد  ٭

نورة خليف سعود املاجدي  ٭
فجر مصطفى فاضل هاشم  ٭
 ٭ امل مرضى خلف العنزي

 ٭ ايات احمد علي اجلدى
انوار فالح هالل املطيري  ٭

عبد الرزاق مثقال محمد العنزي  ٭
نوف سليمان يحيى اليحيى  ٭

جنان عدنان يوسف حيدر  ٭

محمد صالح عبدالقادر بن جمعة  ٭
 ٭ فيصل فراج مطلق السبيعي

احمد محسن عباس الشطي  ٭
يعقوب يوسف جاسم صفر  ٭

عبدالعزي����ز  يوس����ف  عب����داهلل   ٭
العسعوسى

ماجد صويان حميد املطيري  ٭
سارة عيد حالوب اخلالدي  ٭

دالل فالح احلميدي العجمي  ٭
حسني احمد حسن القالف  ٭
 ٭ مها بداح حسن املطيري

 ٭ حسني حبيب حسني الدشتي
عهود طالب طينان العجمي  ٭

عائشة مبارك عبداهلل املكيمى  ٭
احمد محسن عوض احلربي  ٭

فاطمة فهيد عبداهلل اجلدادي  ٭
 ٭ فاطمة احمد بدر االستاذ
سعود علي سعود فايز  ٭
افراح عادل عباس خان  ٭

اسامة سليمان محمد شمس الدين  ٭
عالية فايز حامد البغيلى  ٭

ضياء ضويحى سعد شديد  ٭
احمد يعقوب يوسف البابطني  ٭

تركي غالي ناصر الرشيدي  ٭
اسرار علي عبداهلل جوهر حياه  ٭

منال عبداحلميد حسن موسى  ٭
سميره محمد علي عبداهلل  ٭

بدريه فوزي عبدالرحمن الرويح  ٭
دالل عدنان خلف اخللف  ٭

ايناس عبداحلميد احمد عبداهلل  ٭
مرمي فيصل يعقوب ماتقى  ٭

سكينه سلمان حسن االشوك  ٭
منيرة عبدالسالم مناحى العصيمى  ٭

شروق عبدالهادي محمد العبيدى  ٭
احمد محمد روضان روضان جوده  ٭

عائشة فهد فهيد العجمي  ٭
اسماء خلف غياض العنزي  ٭
كلثم سالم عبداهلل الشراح  ٭

امنه احمد عبداهلل احلمد  ٭
مرمي سعد حمود الردهان املوسى  ٭

مها خالد خلوى املطيري  ٭
اميان عبداهلل عبدالرزاق اخلبيزى  ٭

عبداهلل منور حجنف املطيري  ٭
عبداهلل عبدالرحمن محمد الصميعى  ٭

مشاعل مضحي مسير الشمري  ٭
اروى يوسف علي ابراهيم  ٭
خلود خلف مبارك املنديل  ٭

 ٭ اميره عودة عشوان الشمري
سارة باقر صادق السليمى  ٭

اشواق حسني عادن العنزي  ٭
دالل سليمان علي الهديب  ٭

طيبه عبداهلل عيسى عبداهلل  ٭
 ٭ غزالن حسني سعد منشان
انفال ابراهيم محمد البشر  ٭

زينب محمد عبداهلل الصفار  ٭
مها حباب محمد الرشيدي  ٭

اسراء علي عبدالوهاب حسني  ٭
سارة عبداهلل عبدالرحمن التركيت  ٭

فاطمة طالل جعيدان العنزي  ٭
اميان فرحان محيل العنزي  ٭

دانه عبداللطيف عبداهلل الرفاعى  ٭
نورة خالد جبر اجلالهمه  ٭

معالي احمد مبارك اليوسف  ٭
هنادى عبداحلسني غلوم سوز علي  ٭

دالل يوسف خالد املطوع  ٭
فاطمة يونس رجب الشطي  ٭
نورة راشد مرزوق املطيري  ٭

ليلي يوسف علي القطان  ٭
غاليه عويد محمد الرشيدي  ٭

موضي محسن دعيس العتيبي  ٭
حسني حيدر عبداملجيد بن حيدر  ٭

منيرة عبداهلل فالح العجمي  ٭
منيرة عبداهلل مبارك احلقان  ٭

مهدي فالح حسني السماك  ٭
نوف مهدي عبداهلل املخلف  ٭

سارة مساعد مسفر املطيري  ٭
شعاع عجاب شقير املطيري  ٭

رمي مجرى رباح الرشيدي  ٭
جاسم محمد حرفان الهاجري  ٭

وزارة الصحة

فاطمة خالد سالم املطيري  ٭
نورة فوزي يوسف اليمانى  ٭

نوف خليفة راشد املذن  ٭
شيماء محمد عيسى الناجم  ٭
علي سبتى عيسى بوغيث  ٭

عزيزه مهدي أحمد علي  ٭
صالح مناور نزال العنزي  ٭

محمد مسعود ابراهيم صرخوه  ٭
سهيله علي عبدالرحمن احلشاش  ٭

غثواء بدر شطي الفضلي  ٭
انوار رفاع محمد العنزي  ٭

انوار هادي سعد بادي  ٭
حمد عبداهلل حمد احلميده  ٭

بدر احمد محمد البكر  ٭
فاطمة حيدر جاسم الهنديانى  ٭

عصام نبيل محمد االيوب  ٭
فدك بدر محمد الشمالي  ٭
دالل حسن محمد سالم  ٭

شاهه علي حمود اخلده  ٭
احمد عبداهلل زايد املطيري  ٭

ابراهيم خليل ابراهيم اكبر 0 ٭
عهود سعود عبدالكرمي املنصور  ٭

عائشة احمد عبدالسالم عبداجلليل  ٭
عواطف حمود منوخ املطيري  ٭

زهراء محمود محمد باقر  ٭
هيا علي ابراهيم الناصر  ٭
مهند عبداهلل حسن أمني  ٭

 ٭ بشاير قحموم حجرف احلجرف
شيماء عبداهلل محمد العجمي  ٭

وليد خالد محمد الزامل  ٭
خالد محسن هميج املطيري  ٭
سارة فايز يعقوب اجلويهل  ٭
فىء عبداهلل يعقوب اليتامى  ٭

راشد محمد علي الهاجري  ٭
هدى حمود محمد الغنام  ٭
هند حمود محمد الغنام  ٭

فجر رياض عبدالرحمن اخلليفة  ٭
عمر غالي جلفيف الذايدى  ٭
بدريه سلطان ناصر عبيد  ٭

 ٭ فهد مساعد عوض العتيبي
زينب ابراهيم غلوم حسني  ٭

عبدالرحمن محمد غامن احلربي  ٭
محميد مبارك عويضة الهاجري  ٭

عبداهلل عدنان فهد اجلسار  ٭
حمد محمد سليمان العساكر  ٭

احمد ياسني حمد الرشود  ٭
علي عصام حسني العلي  ٭

عبدالعزيز احمد حسني الهالل  ٭
محمد رياض راشد عبدالرحيم  ٭
عبدالعزيز احمد صالح البريت  ٭

محمد الياس احمد علي  ٭
محمد عبداللطيف عباس عبداهلل  ٭

مشعل مساعد عبدالكرمي املال  ٭
عبدالرحمن عدنان سعد الربيعان  ٭

عبداهلل بدر رجب البدر  ٭
بدر عبداللطيف علي الكندري  ٭

وليد فرحان هادي العنزي  ٭
هانى ناصر ابراهيم الصقعبى  ٭

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الرومي  ٭
روان مشاري عبدالقادر الرشيد  ٭

علي عبدالعزيز احمد القطان  ٭
محمد عبداهلل علي ميرزا  ٭

أرقم عبدالرحمن عبداهلل شريف  ٭
فالح عبداهلل جرمان املطيري  ٭
احمد غازي جويزى العتيبي  ٭

عدنان محمود حاجي حسن  ٭
نورة خضير تركي املطيري  ٭

منيرة شبيب عبداهلل الهاجري  ٭
دالل عبداللطيف سعد النخيالن  ٭

ثريا عبداهلل دعيس العتيبي  ٭
فيصل نواف مسير املطيري  ٭

عبدالعزيز نايف عشوى العنزي  ٭
انوار بدر يعقوب شبكوه  ٭

نورة يعقوب يوسف بوربيع  ٭
عبدالعزيز بدر عبدالرحمن الصفران  ٭

منى مهدي باباجان حسني  ٭
سارة طلق مرشد الدويله  ٭

عذاري خالد حبيب الصراف  ٭
سارة يوسف احمد املوءمن  ٭
رزان خالد ناصر الصليهم  ٭

غزيل سعود سويدان العتيبي  ٭
سعود غازي كدموس الديحاني  ٭

سارة وائل ابراهيم الراشد  ٭
مرمي عبداحملسن ناصر الرشيد  ٭

بدريه جابر االحمد اجلابر الصباح  ٭
علي جاسم محمد انى  ٭

هبة عبدالعزيز سعدون الصيرفي  ٭
شيماء محمد مبارك مجيبل  ٭
بثينه سيف محمد الرشود  ٭

موضي موسى علوش العجمي  ٭
مه����ا عبدالرحم����ن عبداهلل ش����ريف   ٭

العوضي
منيرة محمد سعد الهاجري  ٭

انوار رجا محمد احلربي  ٭
سارة مدغش محمد العجمي  ٭
سارة عبداهلل سعود احلوال  ٭

فجر عيسى عبداهلل املوسوى  ٭
شيخة احمد منصور االبراهيم  ٭

عائشة حمد علي الرميح  ٭
فى عبدالعزيز علي التمار  ٭

علي ابراهيم احمد االبراهيم  ٭
علي راشد احمد احلقان  ٭

سارة عبدالسالم ماطر العصيمى  ٭
روان بدر ناصر املسند  ٭

محمد حميد محمد الناصر  ٭

وزارة اإلعالم

محمد فهد محمد املالح  ٭
عقيد جابر عون العطية  ٭

عبد احملسن هادي هايف احلويله  ٭
بدر عادل سالم محمد  ٭

عبدالعزيز خالد سالم محمد  ٭
عبدالرزاق بديع عبدالرزاق الزامل  ٭

رضيه علي حسني عباس  ٭
صباح عبداملهدي حسن الشمري  ٭
عبد الهادي فالح هادي العجمي  ٭

عبداهلل علي سعود فايز  ٭
طالل صالح مرزوق فيروز  ٭

احمد عودة ضاحى املطيري  ٭
يوسف سالم سعد الوليد  ٭

بدر منصور ناصر اجلزاف  ٭
صالح صبيح براك الصبيح  ٭
وضحة خالد احمد اجلحمه  ٭

انعام محمد قاسم مراد  ٭
منال جمال خالد بوحمد  ٭

فاطمة عبدالوهاب سعد القديرى  ٭
سارة جنم عبداهلل حسن  ٭

يوسف عزيز كدموس الديحاني  ٭
سارة سليمان يحيى اليحيى  ٭

سارة جاسم محمد البدر  ٭
عبداهلل حامد عبدالعزيز املير  ٭

 ٭ هديل ناصر عيد املطيري
عالية مصطفى محمد علي  ٭
هيا خالد ابراهيم الفصام  ٭
االء علي حسني اخلليفة  ٭

جابر سعد جابر اللوغانى  ٭
هشام عبدالرضا مطر احمد  ٭

فاطم����ة محم����ود س����يد عبدالعزيز   ٭
الطبطبائى

منى فرج خالد اخلشتى  ٭
عايشة عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن   ٭

محمد
لطيفة مشاري صالح العثمان  ٭
عائشة عبداهلل احمد املدينى  ٭

مرمي مساعد حسني املسلم  ٭
جيهان يعقوب محمد الفهد  ٭

يوسف يعقوب محمد الصميط  ٭
نواف محمد مطلق الدويش  ٭

الطاف جمال عبداهلل اخلشان  ٭
مزيد عايش عيد املطيري  ٭

لنا عبداللطيف ابراهيم العوضي  ٭
 ٭

وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل  ٭
انفال يوسف عبدالواحد الفيلكاوي  ٭

االء محمود عبداهلل الهزاع  ٭
شيماء عبداخلضر عبداالمير مهدي  ٭
دميه عادل ضاحى العجيل العسكر  ٭

ماجده حسني ثوينى الهرشانى  ٭
انفال حامت ابراهيم العوضي  ٭

عبد الرزاق محمود علي املراغى  ٭
عذبي جواد محمد القالف  ٭

راشد أحمد محمد بورسلى  ٭
اسماء عبداحلميد احمد بهمن  ٭

االء نبيل عبدالرحمن الشيحه  ٭
فاطمة يعقوب يوسف النصار  ٭

منيرة عبداحلميد حسني البحر  ٭
منصور مانع محمد العجمي  ٭

مرمي جار اهلل محمد اجلار اهلل  ٭
محمد مهدي عبداهلل ابو رميه  ٭

عيد مطلق حمد الفراع العازمي  ٭
سالم حبيب كايد العنزي  ٭

عبداهلل فؤادسلمان القالف  ٭
البط����ي   ٭ حم����ود ص����الح يوس����ف 

بوطيبان
عبداهلل ابراهيم خليل القطان  ٭

احمد عبدالرضا عبدالعزيز السالم  ٭
منى جواد بدر االستاذ  ٭

فهد محمد حسني اجلاسم  ٭
محمد احمد سلمان الشمالي  ٭
 ٭ جاسم محمد علي البلوشي

خالد طارق عبدالرحمن النوري  ٭
 ٭ علي مجيد حسني مندنى

شيماء مكي ابراهيم القالف  ٭
 ٭ عبدالرحمن سعد علي اجلبرى

حسني محمد رمضان حسني  ٭
عبد الوهاب عبداهلل معيوف الفردان  ٭

جميلة احمد سيف مثيب  ٭
محمد خليفة احمد الدخيل  ٭

 ٭ محمد عبداهلل ناصر الضفيري
 ٭ عبداهلل محمد قمدان العجمي

فاطمة اسماعيل حسني اشكنانى  ٭
 ٭ خلود خالد حسني الناصر

بدريه يوسف فهد الرقم  ٭
فهد عبداحملسن عبدالرسول اخلياط  ٭

 ٭ حسني علي محمد طالب
محمد عادل غضبان القالف  ٭

 ٭ عيسى حسني علي العيسى
عبدالعزيز محمد عبداهلل احلميدي  ٭

 ٭ عبداهلل خلف ندى العنزي
 ٭ انور حمود بردى العازمي

ضارى علي محيل الضفيري  ٭
يوسف عماد يوسف البكر  ٭

مرمي احمد عبدالعزيز الدويسان  ٭
 ٭ نورة حمد مرزوق االبراهيم

دالل راشد سعد القحطاني  ٭
ناصر بدر محمود حسن  ٭

 ٭ آمنه يوسف حسني فوالذ حسني
رحاب عبداهلل خلف الهليلى  ٭

سليمان فيصل سليمان اخلليفى  ٭
بشاير خالد مبارك العازمي  ٭

دالل احمد جنم اخلضر  ٭

خالد عبود ردعان العازمي  ٭
حسني وليد جواد العطية  ٭

يوسف جاسم محمد البلوشي  ٭
نواف فليح ناصر سعد  ٭

 ٭ محمد غازي نبجى اجلناح
خالد محمد مرزوق املطيري  ٭

عبدالرحمن محمد الفي املطيري  ٭
بدر ناصر محمد علي  ٭

سالم مساعد خلف العامر  ٭
منى ماطر مثال العازمي  ٭

 ٭ بس����ام مف����رح مجب����ل اخليوط����ي 
احلربي

 ٭ جراح محمود عبداهلل املصيليخ
 ٭ محمد هذال محمد الهاجري

سطام سعود سيف الهدب  ٭
 ٭ فهد بدر حمود العميره

نواف عبدالعزيز محمد الزعبي  ٭
عبداهلل فهد ضيف اهلل القحص  ٭

 ٭ يوسف محمد عبداحلسني الفودرى
امنه صالح عنيزان الرشيدي  ٭
حسن احمد عبداهلل القابندى  ٭

مشعل عبداهلل سلطان املطيري  ٭
عزيزه غلوم حيدر حيدر  ٭

هنادى محمد حسني الغنيم  ٭
محمد عبداهلل عبدالكرمي العنبر  ٭

فهد علي فهد الفهد  ٭
ماريا بريسادو مينسيس  ٭

منصور فالح خصيوى العتيبي  ٭
جوهره ناصر خليفة الهاجري  ٭

هديل يوسف امان القطان  ٭
يوسف عبدالرسول عباس اجلدي  ٭

فاطمة احمد علي اجلعفر  ٭
عبداهلل سالم راشد العجمي  ٭

عمر عدنان يوسف العلي  ٭
علي نصار علي اخلالدي  ٭

سارة محمد فرج السبيعي  ٭
زهراء جاسم حسن الشواف  ٭
احمد حسني محمد اجلفيره  ٭

 ٭ اعتدال ضاحى محمد ادغيليب
وسميه محمد سعد العجمي  ٭

 ٭ محمد راجي طالب محمد تقي
علي محمد صالح السهلى  ٭

مرمي محمد عبداحملسن العجمي  ٭
اميان زامل نهار العنزي  ٭

دانه مرزوق مبرك اجريدى  ٭
ابتسام فيحان متعب املطيري  ٭

خالد مجبل عبداهلل الفرج  ٭
القيروان محمد حمود الهوله  ٭

عواطف غصاب سعد املطيري  ٭
فاطمة براك عيد العازمي  ٭

 ٭ فاطمة حبيب رجب الصراف
حنان حسني عباس القالف  ٭
 ٭ معالي فهيد سالم العازمي

أميركا عيسي حبيب ابل  ٭
شمسه عبداهلل مرزوق الرشيدي  ٭

مها مبارك خليفة العازمي  ٭
 ٭ فاطمة مبارك محمد العازمي

حمده اعميم فالح العازمي  ٭
اسماء مبارك مطلق العازمي  ٭
امنه مبارك سميان اجلميلى  ٭
شماء ناصر صعفك املطيري  ٭

نوال عبدالعزيز مبارك العجمي  ٭
احمد عبداهلل اقريني العازمي  ٭

مها جمعان راشد العازمي  ٭
تهانى مفلح ناصر الرشيدي  ٭
مناير محمد عوض املطيري  ٭

جنالء سعد عيد العتيبي  ٭
فجر نواف عبدالكرمي النومس  ٭

عذاري خالد هادي العازمي  ٭
عفراء حمد محمد املري  ٭

ناديه محمد جنم الشمري  ٭
شهد يوسف اسماعيل املال  ٭

 ٭ منيرة دوخى عبداهلل الدوخى
مرمي غازي عوض الرشيدي  ٭

وضحة حمود شجعان العتيبي  ٭
محمد مطلق محمد الرشيدي  ٭
 ٭ مرمي حسني عطية الشمري

 ٭ اميان علي دغيم العازمي
سالم بدر سالم البدر  ٭

افراح محسن مناحى املطيري  ٭
منار رمضان سلطان غنام  ٭
علي محمود احمد دشتي  ٭

 ٭ سعود غرير عياد العدواني
عبداهلل حسني محمد الفودرى  ٭

حسني عادل عبداحلميد املوسى  ٭
 ٭ عمر وليد مبارك الشطي

فهد فهد جمعة علي  ٭
يوسف صقر ناصر العتيبي  ٭

فهد علي سعود فايز  ٭
خالد عبداهلل محمد فيلكاوي  ٭
فالح هادي صفوق العازمي  ٭
محمد اديب محمد العوضي  ٭
حسني قاسم حسن القالف  ٭

فهد حسن عيسى حسني  ٭
ناصر خالد عباد مكى  ٭

 ٭ عبداهلل سعد صالح الصقعبى
 ٭ احمد عدنان طاهر احلرز

ابراهيم سعود قاطع الشمري  ٭
بدر عادل ابراهيم العبيالني  ٭

هيثم فيصل حسن رضا  ٭
فهد عبدالرحمن احمد مال علي  ٭
راشد عبدالعزيز خالد الهولي  ٭

 ٭ فاطمة عبداللطيف ماجد احلملى
شذى راشد معيجل العنزي  ٭
شيماء صبر فهد الدوسري  ٭
وائل مبارك خلف العنزي  ٭

مرمي عبدالوهاب صالح القطيفى  ٭
عامر اسحاق احمد الشيبانى  ٭
محمد سليمان حمد بو جروه  ٭

 ٭ مناع شويفى مناع شافى
عبدالعزيز محمد صالح العامر  ٭

خليفة يوسف ذياب الصقر  ٭
 ٭ مشاري علي مروى العازمي
محمد عبداهلل راشد العجمي  ٭

عبدالرحمن ناصر سعود العمران  ٭
حمود ماجد حابس املطيري  ٭

 ٭ فهد بدر فهد املطيري
سالم عايض شايع العجمي  ٭

 ٭ سالم فهد محمد العجمي
أبوبكر محمد حسن الكندري  ٭
 ٭ حمود محمد نشمى العتيبي

محمد سعد فالح الهرشانى  ٭
خالد محمد عيد املطيري  ٭

محمد عيسى عيسى الهاشم  ٭
بدر راشد علي الصدى  ٭

علي حميد داود السلمان  ٭
فهد مثيب مرزوق العبدلى  ٭

عبدالرحمن احمد عبداهلل اخلميس  ٭
سعود مبارك سعود السبيعي  ٭

 ٭ غامن مطلق دغمى املويزري
سعد صالح سعد املال  ٭

 ٭ عبدالرحمن عبدالوهاب عبداحملسن 
بن رزق

خالد ناشى فهد الشبعان  ٭
رشا روضان عبيد الشمري  ٭

عيده محمد عبداهلل املطيري  ٭
عزيزه مبارك رجا الرشيدي  ٭
 ٭ هاجر فهد سرحان الشمري

مرمي مسفر مليح املطيري  ٭
وسن محمد حمد العجمي  ٭

رمي ذعار عبدالعزيز العتيبي  ٭
 ٭ فجر حسني مطر الشمري

 ٭ علياء سامي عبداحملسن عبداهلل
 ٭ زينب عبداهلل عبدالرضا احلداد

 ٭ عادل سامي علي املسباح
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عبداهلل طارق عبداهلل الذياب  ٭
امينه غريب عبداهلل الفودرى  ٭

عادل مطر حمود الهاجري  ٭
عبداهلل خليف سليمان الذايدى  ٭

هدى علي محمد الرشيد  ٭
علي ابراهيم خميس البحروه  ٭

يوسف فريد خليل الصالح  ٭
منيرة عبداهلل محمد احليدر  ٭

فجر محمد ظافر العنزي  ٭
عذاري راكان وسمي الظفيري  ٭
ميس منصور عبداهلل الغامن  ٭
نور احمد عبداهلل الطراروه  ٭

شيخة محمد سعود احلويتان  ٭
جنان حسن محمود شمس الدين  ٭

دالل نوار محمد العتيبي  ٭
مها رفاع هذال املطيري  ٭

امثال عبداهلل احمد الفيحان  ٭
سمير عبداللطيف محمد العوضي  ٭

خديجه حسن محمد حسن  ٭
اسماء عدنان عز الدين الرفاعى  ٭

ناديه عبداللطيف سالم عبدالرزاق  ٭
زهرة توفيق جعفر الكصيمى  ٭

خلود محمد غلوم الباطنى  ٭
سارة نايف ذيب الهاجري  ٭

دالل محمد غريب حامت  ٭
جاسم محمد فتح اهلل كندري  ٭

ماريه محمد حبيب املسري  ٭
مها كاظم محمد تقي علي  ٭
روان مانع محمد املسانع  ٭

غدير عبداهلل حزام انعيس  ٭
هبة خالد محمد اخلويتيم  ٭

دالل علي يوسف النجم  ٭
سارة حميد حبيب السماك  ٭

شريفه عبدالوهاب حسن اجلار اهلل  ٭
لولوة وليد عبدالكرمي القلوشى  ٭

 ٭ هند حمد عامر فالح
جنان ابراهيم محمد حسني  ٭
فاطمة ناصر حمد املشوط  ٭
روان ماطر خالد اجلنفاوي  ٭

اميره جواد علي سلطان  ٭
مرمي بطيحان قريان املطيري  ٭

سارة ناجي سالم العازمي  ٭
منيرة سليمان خالد العجيل  ٭

ناديه املرضى عويد عوض  ٭
منى مخلد قطيم املطيري  ٭

عائشة علي صالح الياسني  ٭
 ٭ شهد بدر سعود مالك الصباح

هلل عادل سالم الشيتان  ٭
حسني فاضل حسن عباس  ٭

غدير عبدالوهاب حس����ن مال عبداهلل   ٭
أحمد

نور انور حمد الرغيب  ٭
زينب جاسم محمد بهبهاني  ٭

محمد يعقوب يوسف الصقر  ٭
فاطمة محمد سراب امير  ٭

دالل عبداهلل محمد النيبارى  ٭
فهيد حمود فهيد الراشد  ٭

ابراهيم صالح ابراهيم العوضي  ٭
عبدالرحمن عبيد شبيب العجمي  ٭

دالل طالل عيسى السلطان  ٭
يوسف يعقوب يوسف املفرج  ٭

اميان خالد محمد الكندري  ٭
بدر نبيل سالم خضر  ٭

شيخة احمد محمد العمر الدرباس  ٭
منيرة مساعد عبداهلل احلاى  ٭

زينب ابراهيم علي العطار  ٭
انوار فهد فهيد الدوسري  ٭
نورا غازي ماجد بوردن  ٭

سارة ابراهيم عبدالغفور عبداهلل  ٭
مرمي يوسف محمد املهنا  ٭

اميان شعبان جبان الصليلي  ٭
انفال عبداللطيف ناصر احمد  ٭

وفاء خالد ابطيحان الدويهيس  ٭
مشعل بدر عبدالرضا مال اهلل  ٭

حنان خالد ابطيحان الدويهيس  ٭
فايز عبدالرزاق فايز اخلميس  ٭

فيصل غازي باجى العنزي  ٭
 ٭ عبداهلل رياض محمود محمد

ليلى حسني محمد العباد  ٭
سعود احمد صالح الضرمان  ٭

 ٭ نور غازي سعيد عواد
عواطف بندر سهيل العتيبي  ٭

كافيه كرمي عطشان مثقال حربي  ٭
مرمي غريب يعقوب ناصر  ٭

 ٭ نوف حسام يوسف اليوسف
منيفه شطيط عبيد احلربي  ٭

مشاعل سليمان زامل الرشيدي  ٭
اميان محمد عبداهلل العازمي  ٭

بدريه سلطان بندر جدا العتيبي  ٭
نوف زيد خلف الشمري  ٭

 ٭ العنود صالح فالح العنزي
 ٭ مرمي مازن عبداهلل اخلضر

انفال علي حسن الشواف  ٭
 ٭ خديجه علي حسني علي

ابرار خالد سليمان العجيرى  ٭
احالم حيدر عبدعلي حميد اوى  ٭

عذاري مهدي مفلح العازمي  ٭
محمد مبارك صيوان الشمري  ٭

 ٭ فهد فالح سبيل العازمي
عبداهلل عبدالسالم حسن الرفاعي  ٭

صالح فجر فرحان الشمري  ٭

وزارة التجارة والصناعة

امنه كرم خليل حسني  ٭
خالد محى علي مطلق  ٭

لطيفة احمد عبداهلل احلربي  ٭
موده حيدر حسني اتش  ٭

نشميه عودة عواف الظفيري  ٭
منال حسنني سليمان حسنني  ٭
نوال جيجان ضحوي العنزي  ٭

زيد سعد زيد اجلبارى  ٭
محمد جاسم محمد محمد  ٭

 ٭ منيرة محسن سعد العجمي
مرمي ناصر نافع الرشيدي  ٭

امل ساطى عبدالرحمن املطيري  ٭
مشاري عبداحملسن علي الرومي  ٭

 ٭ موض����ي ش����امان عاي����د العضيل����ه 
املطيري

فاطمة علي عبدالهادي املرى  ٭
حس����ن محمد علي بن عب����داهلل بن   ٭

حسني
عبدالعزيز محمد جاسم السعيدى  ٭

امينه حبيب غلوم اسيرى  ٭
نوريه فيصل احمد الشالل  ٭

فرح محمد عبدالرزاق الشمالي  ٭
عب����د الوه����اب عبداللطي����ف س����عد   ٭

املنيفى
اسماء عبداللطيف عبداهلل بوطيبان  ٭

احمد عدنان أحمد اخللف  ٭
محمد جاسر مطلق املطيري  ٭

محمد فهد الهاب املطيري  ٭

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

روان عبداهلل مناحى العتيبي  ٭
طالل فالح عجيل الهلفي الرشيدي  ٭

محمد فهد علي املطيري  ٭
ناصر محمد ناصر الهاجري  ٭

 ٭ منيرة عبداهلل فاضل الدوسري
رزان صالح سليمان بوكحيل  ٭

غزيل حمد علي سالم  ٭
سارة هزاع محمد العدواني  ٭
عبداهلل جمال سالم الفوزان  ٭
جميلة رابح لزام ضيف اهلل  ٭

عبدالرحمن حمد عبيد الدريع  ٭
افراح حمدى محمد الرشيدي  ٭

غنى طارق غريب غريب  ٭
علي محمود عبدالعظيم االربش  ٭

مرمي علي محمد احلبيل  ٭
احمد صالح جاسم الربيعه  ٭
 ٭ عبداهلل عادل عبداهلل املال

سماء سمير ياسني احمد صالح  ٭
انوار عادل معتوق جابر  ٭

شمايل راشد عبدالعزيز القعود  ٭
صالح وليد خالد العميري  ٭

ملى جميل يوسف النصر اهلل  ٭
لولوة يوسف خليفة العبوه  ٭

نور خالد جاسم الدرباسالزعابي  ٭
سارة جاسم محمد املطوع  ٭

انوار خالد عمر امني  ٭
مي عبداهلل راشد اليعقوب  ٭
مشعل فهد عوض الهاجري  ٭

عبير وليد سالم السند  ٭
سارة جلوى محمد العجيرى  ٭

احمد صالح أحمد القبندي  ٭
بدور محسن عبار العجمي  ٭

نورة محمد صالح احمد الفارسى  ٭
زينب خليل عبداللطيف محمد  ٭

طيبه فهد علي السيار  ٭
مرمي حسني علي العبد االله  ٭

فاطمة هانى حسن تقى  ٭
زينب عبداألمير بدر حسني  ٭

نصف سامي عبداللطيف النصف  ٭
نواف فالح سالم العازمي  ٭

عبداهلل ناصر حجي شهاب  ٭
فواز غازي عبدالعزيز اجلناعي  ٭

فيصل سالم شريده الشريده  ٭
حسني فيصل رمضان الكندري  ٭
 ٭ علي عبدالوهاب حسن القالف

احمد جهيم غزاى املطيري  ٭
فهد جاسم عبداهلل املباركى  ٭
حمد جابر سالم العييناتي  ٭
نسمه علي محمد اجلمعة  ٭

خالد عدنان عثمان بكر  ٭
طالل احمد عبداهلل الشطي  ٭
مبارك حجي علي اخلرينج  ٭
 ٭ احمد محمد احمد الكندري

محمد علي فهد الزميع  ٭
عبد اللطيف احمد محمد الكندري  ٭

وليد خالد وقيان الوقيان  ٭
فيصل فهيد قنيفذ الهاجري  ٭
احمد علي دغمى املويزري  ٭

مرمي جاسم عيسى املطر  ٭
عبدالرحمن رجا صالح الرشيدي  ٭
زينب عبدالعزيز حبيب الظاهر  ٭

مرمي ماجد فالح الشطي  ٭
زهراء عزت جعفر العريان  ٭

امينه عبداهلل محمد االستاد  ٭
منيرة علي صالح احمليميد  ٭

علي محمد علي املري  ٭
نورة سعود شنار املطيري  ٭

مرمي سمير احمد الفليج  ٭
منار محمد سليمان احلداد  ٭

فهد ابراهيم يوسف الدرباس  ٭
محمد عبداهلل جراغ احلداد  ٭

نورة فهد صالح الركف  ٭
سجى علي سليمان احلمود  ٭

مرمي اسماعيل حسني اشكناني  ٭
خديجه علي طاهر الصايغ  ٭

شيخة وليد نوري حسن  ٭
عائشة سعيد علي الزيد  ٭

فاطمة عبدالوهاب محمد الرخيص  ٭
دانه فالح غازي املطيري  ٭

شهد عبدالعزيز ناصر االستاذ  ٭
منيرة عالي عبداحملسن الرشيد البدر  ٭

اروى مساعد تركي الفصام  ٭
انوار ماجد امني احمد  ٭

لطيفة عبداهلل احمد الشالل  ٭
فاطمة مبارك محمد العجمي  ٭

شيخة سعود عبدالعزيز الريس  ٭
مرمي عبيد مدعج املطيري  ٭

فهد عبدالعزيز غيث املطوع  ٭
هيا عبداهلل عبدالعزيز الهزاع  ٭

اسماء كاظم صالح معرفي  ٭
مرمي احمد محمد الدويخ  ٭

دالل عيد سماوى الظفيري  ٭
منى حسني علي بوعباس  ٭

وزارة الداخلية

اسيا الفي مصحب الضفيري  ٭
منى سعد مطر املطيري  ٭

اسماء سعود مطلق الديحاني  ٭
هيا عبداهلل مانع العجمي  ٭
انوار بدر سعود العدواني  ٭

خالد صالح عبداهلل العجمي  ٭
 ٭ مها ناجي علي العنزي

مشاري عبداهلل الفي املطيري  ٭
منيرة سعد حسني العمانى  ٭
انوار ناجي درويش ضيف  ٭
دالل خالد عبداحلى احلليل  ٭
 ٭ سارة ناصر بالل منصور
وفاء محمد حسن الشمري  ٭

 ٭ مها ضافر سلمان العصيمى
بشاير عمران احمد العيدان  ٭
امطار مبارك ليلى مسيعيد  ٭

فيصل غازي عجاج العتيبي  ٭
عبداهلل علي ثوينى العلي  ٭
 ٭ زينب جاسم محمد شموه

احمد علي عبداهلل احلضيرى  ٭
 ٭ زينب بدر حسن الياس

ناصر حسن حمدان الشمري  ٭
افراح حميد محمد عباس  ٭

محمد عارف مرزوق املشيلح  ٭
ليلى احمد عبداهلل امليرزا  ٭

محمد مدعث سعود العازمي  ٭
 ٭ شيخة محمد احمد املكيمى

انوار حميد احمد عابدين  ٭
مساعد راشد شريان اللوغانى  ٭
عبداهلل سليمان عبداهلل سيف  ٭

فواز مجبل عبداهلل ابورميه املطيري  ٭
 ٭ انفال حسني غلوم اشكنانى

سعد عبداهلل خليفة محمد  ٭
فهد حسني عبداهلل القحطاني  ٭

عبداهلل اسماعيل عباس محمد  ٭
فهد عادل صادق الفهد  ٭

 ٭ دانه احمد عباس شيشتر
احمد ابراهيم حسن محمد  ٭

الطاف سلطان احمد صالح  ٭
سارة عبدالرضا احمد الصايغ  ٭

 ٭ حمد محسن احمد العنزي
طالل جميل عبدالكرمي املطوع  ٭

مشاري عبدالقادر عبدالعزيز القديرى  ٭
مرمي ناصر شعيب العلي  ٭

فاطمة عبدالرضا عباس البلوشي  ٭
 ٭ منيرة حمد راشد العصفور
 ٭ عامر محمد عامر العميري

عبداهلل سالم درويش ضيف  ٭
خالد جمال محمد الرندى  ٭

 ٭ اميان خميس علي السعد
 ٭ فراس فيصل عبداهلل الشمالي

دانه مجبل زيد الصانع  ٭
حسني محمد جواد عبداهلل  ٭

شريف عواض عبداهلل الرشيدي  ٭
احمد حمود علي سمحان الهاجري  ٭

عائشة عادل مبارك بوقماشه  ٭
اميان عبدالسالم صالح العلي  ٭
عباس عبدالرضا علي الشطي  ٭
 ٭ فاطمة سلطان حسن العريان

دالل جمال علي بوناشى  ٭
عبداهلل محمد عبدالعزيز آل خليفة  ٭

 ٭ محمد نعمه كرمي الشمري
 ٭ سارة خالد احمد البصرى

عبد اللطيف عادل عبدالعزيز النمش  ٭
سارة خالد احمد اجلحمه  ٭

عبداهلل عبدالعزيز علي مراد  ٭
اسامة حامد جاسم املطوع  ٭

 ٭ مصطفى صالح مهدي بوعباس
لطيفة ناصر حمدان الغريب  ٭
علياء محمد احمد اليعقوب  ٭

عبدالعزيز حسني غلوم البلوشي  ٭
بسام يونس مال سعيد عوض  ٭

سليمان يوسف خاطر الصورى  ٭
عمر يوسف علي البدر  ٭

عبداهلل عادل عبدالغفار العوضي  ٭
هبة راشد صقر الهيم  ٭

احمد صالح حسني الدمخى  ٭
نواف متاعب متعب العازمي  ٭

عب����داهلل احمد عباس عبداحلس����ني   ٭
عباس

عبداهلل ابراهيم عبداهلل الصالح  ٭
عبدالرحم����ن  عبدالعزي����ز  حن����ان   ٭

اسماعيل
فهد عبداهلل حمد العازمي  ٭

وضحة ملفى غريب احلربي  ٭
مها جمعان صقر الدويله  ٭

حفصه غازي صنداح عويض  ٭
رمي يوسف عبداهلل النامى  ٭

منى محمد عبيد العنزي  ٭
سارة عماش محمد العجمي  ٭
احمد بدر عبداهلل القناعى  ٭

محمود مساعد محمود جمعة  ٭
عبداهلل خالد محمد العبد املنعم  ٭
محمد جمعان عبداهلل العازمي  ٭

سارة عبداهلل ناصر عبداهلل  ٭
جاسم عادل جاسم اجلميعى  ٭
منال عيسى عبداهلل احلبيل  ٭

وزارة الكهرباء والماء

 ٭ احمد جاسم خلف العنزي
 ٭ خالد سامي منصور االذينه

فهد بدر ناصر املطيري  ٭
عبداهلل اذعار خالد العتيبي  ٭
عبداهلل خلف مطر العازمي  ٭

 ٭ احمد رجعان شبيب بوحقطه
عبدالعزيز محمد حمد املرى  ٭

 ٭ فالح فهد فالح العازمي
 ٭ خالد عبداهلل فهد العجمي

نواف فهد عايد العازمي  ٭
خليفة مفرج عوض اخلليفة  ٭
سالم فالح سعود امليمونى  ٭

ثامر فالح حسني مشعان  ٭
حسني عيسى حسني اشكنانى  ٭

ناصر مرضى خلف الشمري  ٭
 ٭ عبدالوهاب محمود يعقوب موسى

حسني عبدالكرمي خضر عايد  ٭
 ٭ تركي عامر خلف الرشيدي
عبداهلل محمد مختار حسن  ٭

حمد عبداملجيد مصطفى العمانى  ٭
محمد علي دغمان العازمي  ٭

 ٭ عبدالعزيز عبداهلل محمد السيافى
عيد نهار بداح املطيري  ٭

عادل منيف جبر الديحاني  ٭
 ٭ فاطمة محمد بدر ملك

سلطان سعود قبالن العازمي  ٭
 ٭ ناصر معاشي حامد احلسيني

مجبل عيد سعد العازمي  ٭
مجبل عيد عوض العازمي  ٭
يوسف سالم فالح العازمي  ٭
سعد عبدالهادي عبيد الفي  ٭

عبداهلل طالل مطلق القريافى  ٭
احمد مناور مسيفر العتيبي  ٭

 ٭ فهد مرزوق عايد العازمي
خالد مجحم صالح اخلدير  ٭

عبدالرحمن قاسم حمدان العازمي  ٭
عهدى محمد مرمس احلضيرى  ٭

شاهني سالم محمد اجلالهمه  ٭
ابراهيم عوض محمد الرشيدي  ٭

راشد فالح سيف العازمي  ٭
محمد ظافر عبيد العجمي  ٭

هزاع حمود ابراهيم العبيان  ٭
 ٭ عبداهلل غازي عبداهلل العتيبي
 ٭ عبداهلل محمد عنيزان العجمي

محمد مغيظ سرحان الزايدى  ٭
مبارك غنيم وليد املطيري  ٭
احمد سعيد محمد العنزي  ٭

هيفاء عبدالرزاق جنم الصبر  ٭
 ٭ احمد هادي محمد الهاجري

عبدالعزيز فهد ضيف اهلل العتيبي  ٭
 ٭ جاسم محمد بركى العتيبي

فيصل عبدالعزيز حطاب احلطاب  ٭
 ٭ أحمد عبدالوهاب أحمد الهالل

حمود بندر حمود الديحاني  ٭
محمد مطلق بطحى املطيري  ٭

علي طرقى علي احلربي  ٭
محمد عبداهلل رجا املياس  ٭

عبداهلل هاشم علي علي  ٭
حسن صباح ياسني الطراح  ٭

مشعل مفرح عيد اخليوطي احلربي  ٭
 ٭ فهد سالم ناصر الهاجري
محمد علي ادغيم الهاجري  ٭

خالد عايد سرتيب عاشور الشمري  ٭
فيصل عبداهلل فالح اخلالدي  ٭

 ٭ خالد عبداللطيف علي الكندري
محمد عمر محمد املقيصيب  ٭

يوسف صادق يوسف الباذر  ٭
 ٭ عبدالرحمن حمد عبداهلل العجمي

احمد خالد عويض الديحاني  ٭
معكام ناصر معكام العجمي  ٭

 ٭ عبدالرحمن ناصر عايد العنقودى
 ٭ محمد صباح ياسني الطراح
هزاع عبداهلل عياف العجمي  ٭

 ٭ عبداهلل سلطان مبارك العجمي
عبداهلل حسن عبدالرحمن البصيرى  ٭

سعد ناصر سيف العجمي  ٭
 ٭ حمد منصور رغيان العازمي

فهد مخلف هزاع اجلدعان  ٭
رشيد فالح مضحي العازمي  ٭
 ٭ فهد عبداهلل صالح عبداهلل

ناصر صالح محمد املهنا  ٭
بدر عبداهلل سعيد العازمي  ٭

سعد جهاد عبداحلليم السعدون  ٭
سميه عبداالمام بدر علي خان  ٭

سارة عبدالعزيز محمد العنزي  ٭
مشعل مجبل رشيد املطيري  ٭

 ٭ محمد اسماعيل حسني احلداد
محمد يحيى عبدالزهرة العبداهلل  ٭

خالد جاسم عبداهلل راشد  ٭
محمد حسني محمد العجمي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل السحيب  ٭
نوح اسماعيل ابراهيم خورشيد  ٭

 ٭ عبداهلل سالم مبارك العجمي
يوسف صالح سالم جحيل  ٭

اس����حق عبدالغن����ى  عبدالرحم����ن   ٭
عبدالكرمي

عبدالعزيز عوض محمد املطيري  ٭
محمد جاسم محمد احلداد  ٭
موسى فاضل علي الصايغ  ٭

عبدالعزيز حسن محمد الكندري  ٭
عمر وليد عبداهلل احلسينان  ٭
 ٭ كروز عبداهلل سعد العجمي

عبداهلل خليل ابراهيم البلوشي  ٭
 ٭ يوسف خالد يعقوب املختار

عبدالرحمن منصور حسن الشطي  ٭
 ٭ عسكر مرجع محمد العجمي

ناصر علي حمد العجمي  ٭
عبداهلل جاسم محمد الصميط  ٭

خالد مطر ناصر العازمي  ٭
محمد سلمان سيف العازمي  ٭

اسماعيل فوزي اسماعيل عبداهلل  ٭
 ٭ عبداحملسن عبداهلل عبداحملسن العمر

تهانى عيد محمد العازمي  ٭
لولوة حمد عبدالرحمن القرعاوى  ٭

احمد يوسف حسن عباس  ٭
عبدالعزيز عبداهلل شالش صفوق  ٭

وفاء خالد منصور احملرول  ٭
الهنوف راشد فهاد زبن العازمي  ٭

حسني نعيم ماجد العنزي  ٭
ساميه عبداهلل سمير هندال  ٭

سارة حبيب احمد عاشور  ٭
اميان عبدالعزيز غاشم احلوطى  ٭

 ٭ هاجر حمود عماش حجي الرشيدي
فاطمة عطية مبارك العازمي  ٭
خلود عطية سالم احلمدان  ٭
منار علي ابراهيم العتيبي  ٭

نواف راشد ابراهيم العليمى  ٭
شوق راضي حمود العازمي  ٭

 ٭ وضحة حمود جهجاه املطيري
حنان عايد مناحى العازمي  ٭
بدور علي حسني الشمري  ٭

تهانى خضير بركه الرشيدي  ٭
 ٭ عهود مهدي فهد العجمي

معالي غالي قطيم الهاجري  ٭
كفايه جنر ساير العتيبي  ٭

 ٭ احمد فهد ناصر املدعج
 ٭ عبدالعزيز خالد علي حسن

 ٭ علي عبدالعزيز عبداهلل احلميدي
عبداهلل ناجي عيسى بوحمره  ٭

محمد سعود عبدالعزيز الدخيل  ٭
عبداهلل احمد عبداهلل الفليج  ٭

عادل ابراهيم علي محمد  ٭
 ٭ فاطمة حمود سعد العراده
حنان سعد هادي الظفيري  ٭

بشاير ضحوي محيل الضفيري  ٭
 ٭ عذاري عجيل ماطر الظفيري

شهد سالم علي احلصينان العجمي  ٭
غزيل محمد غريب الفهادي  ٭
سارة فيصل ابراهيم عسك  ٭

سلوى عوض صياح العازمي  ٭
فيصل عبدالرحمن عبداهلل املرزوق  ٭

هديل كامل خليفة الشمري  ٭
سعاد سعيد راشد العازمي  ٭

بدريه رخيص جفال احلميدي  ٭
خالد يوسف عبداهلل الوسمي  ٭

اميان علي الفي علي  ٭
حمزة محمد ناصر باش  ٭
سعد محمد أحمد النعار  ٭

 ٭ حترير مخلد عبيد العتيبي
ابرار عبداهلل سعود العازمي  ٭
 ٭ منيرة سند ناصر املطيري
مبارك سلمان جعفر البدرى  ٭

منال جنيب فهد العبد اجلادر  ٭
رحاب محمد فهاد القحطاني  ٭

علياء علي شاجع العجمي  ٭
 ٭ منصور بدر محيل الضفيري

غدير خالد فالح العازمي  ٭
 ٭ تركي عبدالعزيز ابراهيم املفرج

 ٭ سلمان محمد صالح الشمري
 ٭ عبدالرحمن رجاء عشوى املطيري

حمود سعود حمود القربه  ٭
 ٭ عبدالوهاب علي عبدالعزيز الدريع

فاطمة عامر محمد ادريس  ٭
اسماء مالك سعود السبيعي  ٭

حور فؤادمحمد االربش  ٭
نوال محمود محمد جنم  ٭

شيخة خالد ابراهيم الفصام  ٭
حصة محمد سليمان احلمد  ٭

ناصر محمد يوسف الصباح  ٭
عيسى حمد جاسم املطر  ٭

سعد عبدالعزيز محمود العوضي  ٭
نورة سالم فهد العجمي  ٭

عبداهلل منصور عبداهلل العجمي  ٭
حنان عدنان عبداحملسن العيسى  ٭

شيخة جاسم محمد الهولي  ٭
نورة بدر حسني العبداهلل  ٭

فاطمة عبداحملسن وايل املهنا  ٭
هبة خالد محمد الصباح  ٭

دانه سليمان خليل الياسني  ٭
هيفاء عبدالعزيز جنم الصبر  ٭

بصائر حسن علي العطار  ٭
فيصل جمعان عوفى البذالي  ٭

بدر هادي فهاد العازمي  ٭
عبداهلل محمد سيف العدواني  ٭

حسني جاسم طاهر الشمالي  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدنى

مسفر محمد مبارك مسفر  ٭
محمد جمال جعفر بوشهري  ٭

عبدالعزيز عبداهلل سعد الهاجري  ٭
 ٭ نورا همبارسوم ميناسيان

عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الصقعبى  ٭

المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب

 ٭ زينب هانى حبيب مطرود
امل عبداهلل عيد صالح  ٭

علياء محمد جنف كمشاد  ٭
هويا متعب فالح العازمي  ٭

نورة جار اهلل محمد اجلار اهلل  ٭
انوار عبداهلل خالد مهيالن  ٭

ثريا حرفان هادي السمحانى  ٭
امل راشد رشدان املطيري  ٭

هنادى فاضل عبدالكرمي الفاضل  ٭
عادل عادل محمد الشبال  ٭

محمد مصطفى عبداحلميد الصالح  ٭
هبة خال���د عبدالوهاب احلم���ود العبد   ٭

الوهاب
شاهه خالد محمد الفارس  ٭
انفال عبداهلل حماد مرسل  ٭

عبدالعزيز تركي سعود الوزان  ٭
امينه عماد محمد البناى  ٭

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

طارق عدنان خلف اخللف  ٭
عبد احملسن محمد أمني جواد أحمد  ٭

عيسى عبدالغفار عبدالرضا عبدالكرمي  ٭
عمر مبارك سعد العازمي  ٭

محمد احمد جاسم ابل  ٭
 ٭ مبارك حسن حسني الكندري

حماد دغيم حماد العازمي  ٭
سعود خويلد خليفة الهرشانى  ٭
محمد عبداهلل عايض الرشيدي  ٭

حنان سليمان علي الوزان  ٭
اسماء احمد عبدالرحمن الكندري  ٭

نواف فهد هابس اجلنيدي الشمري  ٭

بلدية الكويت

محمد فالح عبداهلل البريكى  ٭
 ٭ عبداهلل غازي عبداهلل البريكى

 ٭ حمد عدنان عبداهلل العلي
 ٭ علي احمد محمد الصالل

عبدالعزيز منصور عبداحلسني حسني  ٭
راهى ضحوي ونس الشمري  ٭

ناصر بدر رجعان عميره  ٭
حمد محمد عوض السعدى  ٭

 ٭ عبداهلل خالد مرزوق العازمي
عبداهلل مشعل جاسى العازمي  ٭

سلطان فهد سلطان دهراب  ٭
 ٭ طالل عبدالعزيز فهد اخلضارى

عبداهلل خالد عبداهلل احلداد  ٭
سعد سعود سعد الهاجري  ٭
محمد باسل سلمان بوحمد  ٭

يوسف سعيد مجبل العازمي  ٭
محمد سالم محمد العجمي  ٭

 ٭ جاسم محمد سمير صليهم الهاجري
 ٭ ضحوي ضرباح ضويحي العدواني

 ٭ هدى سلطان فراج العتيبي
يوسف سيف محمود الطويل  ٭

خالد مبارك راشد الهاجري  ٭
 ٭ احمد عبداهلل عبدالرحمن اجلاسر

ندى فهد قاطع الشمري  ٭
علي محمد حسن عباس قلى  ٭

محمد انور حسن عبداحلسني محمد  ٭
 ٭ سحر مبارك سعود السبيعي

 ٭ منيرة جاسر هتيمى جلوى
عبدالرحمن خلف صفوق العنزي  ٭

منصور محمد سعيد منصور عبداهلل  ٭
اميان زكريا أحمد اخلميس  ٭

فجر فيصل عبدالعزيز املليفى  ٭
سليمان خلف سليمان اجلاسم  ٭

رهام عدنان سعود النفيسى  ٭
منى محمد يوسف سعود الصباح  ٭

شوق ناصر ابراهيم الصباح  ٭
رقيه رشيد عبداحملسن الشرهان  ٭

حال احمد علي القبندى  ٭
يحيى هشام يحيى االيوب  ٭

فيصل حسني عبداحلميد جمال  ٭
فهد محمد خالد الرومي  ٭
جاسم حمد جاسم املطر  ٭

عثمان احمد هاشم العلوى  ٭
بدر ناصر حمد الدعيج  ٭

فوزان جالل سالم اجلندل  ٭
فيصل عبداهلل مبارك الصباح  ٭

حمد عبدالرحمن ابراهيم الفارس  ٭
عبداهلل مثنى عبداهلل العتيقي  ٭

قتيب����ه هاش����م س����يد عبداحملس����ن   ٭
الرفاعى

علي عادل علي الهزمي  ٭
حسني عبداألمير أحمد العوض  ٭

عبد القادر محمد عبدالقادر بن جمعة  ٭
هديل عمانويل بنيامني غريب  ٭
جاسم محمد جاسم الشمالي  ٭
مرزوق محسن عمر العتيبي  ٭

جاسم محمد علي السنان  ٭
عبداهلل ابراهيم محمد جمعة  ٭

مشعل صاهود صعيجر العتيبي  ٭
عبداهلل وليد فهد املعراج  ٭

محمد بردى محمد الديحاني  ٭
عبدالرحمن عبيد ناصر العتيبي  ٭

عبدالعزيز طالب عبداحملسن العلي  ٭
محمد فوزي يعقوب القالف  ٭
نواف حسن غازي اجلعيدى  ٭

خلود ضيف اهلل محمل املطيري  ٭
 ٭ عايش وجب عايش احلسيني

نور هاشم حسني الصفار  ٭
هال اسامة يوسف الرويح  ٭
احمد علي صالح النجاده  ٭

رمي حماد خميس العجمي  ٭
منى احمد عامر العامر  ٭

غريبه صنت عوض احلربي  ٭
نورة محمد صالح املطيري  ٭

منيرة ارحيم بدر مفرح  ٭
مشاري خاطر جاسم الصليبى  ٭

خلف سيار محسن العنزي  ٭
راشد حسني راشد الغيص  ٭

عبداهلل جاسم محمد عبداهلل  ٭
 ٭ نايف قليفص ناصر العكشانى
 ٭ فوزان عبداهلل فوزان الفوزان

سعود ناصر سعود الصالح  ٭
محمد منصور محمد جمال  ٭

سالم محمد علي املرجتى  ٭
محمد فياض ساير العنزي  ٭
محمد مانع محمد العجمي  ٭

احمد حمد الفي املطيري  ٭
خديجه خليفة هالل الديحاني  ٭

نورة محسن صالح املرى  ٭
مشاعل محمد عوض العنزي  ٭

مرمي عبداهلل فراج العجمي  ٭
فاطمة راشد فهد العجمي  ٭
نشور حسني يوسف املال  ٭

عبدالرحمن داود محمد عبدالرحيم  ٭
هبة عبدالرحيم محمد اخلليفى  ٭

دانه سلطان مبارك العجمي  ٭
 ٭ عائشة ابراهيم علي عبداهلل

محمد عبدالعزيز عبداهلل حبيب  ٭
مرمي يعقوب محمد اللوغانى  ٭
موضي حمد منصور العجمي  ٭

روال موفق الهندي  ٭
مها صقر جعيثن املطيري  ٭
نوير محمد عيد الناجعي  ٭

أماني عتيق سالم راشد  ٭
عواطف فالح عيد العازمي  ٭
لطيفة فهيد محمد العجمي  ٭
انوار عواد حربي احليص  ٭

محمد راضي حسني العنزي  ٭
 ٭ سعود ثنيان سعود الثنيان

يوسف يعقوب يوسف الشعبان  ٭
خالد علي حسني الصانع  ٭

هشام سمير عبداهلل القبندى  ٭
سلطان فالح سلطان السبيعي  ٭

خالد محمد اهتيمى اسحيم  ٭
علي حسني محمد علي املطوع  ٭

محمد شبيب محمد العجمي  ٭
 ٭ احمد بدر حسني القطان

 ٭ فراج عبيد عبداهلل الردهان
نوف سعد محمد السند  ٭

احمد نغيمش مدلول علي  ٭
عائشة ماجد دهيسان العتيبي  ٭

رفعة مبارك عبداهلل العجمي  ٭
سارة ذيبان مدعث املدعث  ٭

نورة احمد عبداللطيف الدوسري  ٭
علياء ماطر مرزوق احلربي  ٭

عبير عبدالوهاب اسماعيل الفودري  ٭
ناصر صالح ناصر الشايجى  ٭
علي حسن عبداهلل الكندري  ٭

عبداهلل اسامة جاسم ابل  ٭
علي خالد علي املرهون  ٭
انوار جاسم حسن مراد  ٭

محمد امني عبداهلل العوضي  ٭
محمد نعيم عبدالواحد املطرود  ٭

نايف بندر عبداهلل البرازى  ٭
محمد خزعل راشد خزعل  ٭

ابراهي����م  عبدالرحم����ن  حن����ني   ٭
العسعوسى

احمد عبدالنبى محمد املشموم  ٭
هيا خالد ابراهيم البديوى  ٭
لطيفة صالح حسن الوزان  ٭

اسماء احمد عبداهلل الرويلى  ٭
منيرة هانى فيصل الربيعان  ٭

عبداهلل فيصل محمد ملك  ٭
دالل فؤادحسني دشتي  ٭

نواف عبداهلل جمعان العازمي  ٭
مرمي حسني مكى اجلمعة  ٭

عبداهلل بندر مسلم الرقاص  ٭
زينه احمد عبداحملسن املرشد  ٭

سارة حسني مطر رجب  ٭
مي عبدالهادي عبدالرزاق العطار  ٭

علي عدنان محمود معرفي  ٭
بشاير هانى عبدالرزاق العسعوسى  ٭

عبداهلل توفيق تركي رجب  ٭
نورة مساعد فهد املطوع  ٭

انوار صالح ابراهيم الناصر  ٭
بشاير سيف احمد القطان  ٭
عثمان جمال محمد الزنكى  ٭

عبدالرحمن حسن عبداهلل الكندري  ٭
حسن محمد علي العجمي  ٭

ثامر مشاري خالد بورسلى  ٭
طارق نوري محمد الهولي  ٭

نواف ارشيد منديل القحص  ٭
عبد اللطيف شاكر سليمان العثمان  ٭

محمود محمد عبداجلبار فرج  ٭
محمد مشاري عبدالكرمي مقامس  ٭

منيرة عبدالزهرا مزرعاوى  ٭
عبدالوهاب وليد جاسم القطان  ٭

مرمي جاسم علي السنافي  ٭
مشعل محمد نصيب سرور  ٭
بدر ناصر يوسف الشمري  ٭
قبالن محمد سالم العجمي  ٭
علي عبداهلل سعد الفضلي  ٭

عبدالعزيز علي فهد القشعان  ٭
عبداهلل فالح فهيد العازمي  ٭

جاسم محمد هديرس العنزي  ٭
عبدالرحمن جاسم محمد البناى  ٭

فاطمة سالم جدعان طريخم  ٭
خالد فهد بادي املطيري  ٭

مشعل نهار محمد السعيدى  ٭
لنا فهد نواف الفضلي  ٭

عذاري محمد حمد العازمي  ٭
عبير نايف عواض املطيري  ٭

دالل علي ملك دشتي  ٭
شروق عيد مجبل املطيري  ٭

اسماء مثقال محمد صقر  ٭
بدر عبيد سالمه السعيدى  ٭

يوسف ساير جعيالن الزعبي  ٭
عبدالعزيز اسماعيل محمد الفيلي  ٭

فواز يونس محمد العنزي  ٭
سارة طالب عبداهلل الشمري  ٭
محمد ثوينى محمد. العازمي  ٭
عايشة فالح حمود العازمي  ٭

ابراهيم محمد ابراهيم عبداهلل  ٭
ناصر ظافر محمد العجمي  ٭

فهد سعد ابراهيم القاشم  ٭
حمود مطلق حمود املطيري  ٭

غافل خالد غافل جدعان  ٭
طالل غصاب سعد املطيري  ٭

عبداهلل مطلق مطلق الديحاني  ٭
مشاري خليل ابراهيم ابراهيم  ٭

لطيفة عبدالرزاق سالم عبدالعزيز  ٭
علي محمد خالد الدوسري  ٭
بدر مبارك خميس العازمي  ٭

مشاري سعد دغيمان الرشيدي  ٭
ناصر عبدالوهاب عبدالرزاق الشمري  ٭

بدر مسفر محمد الدوسري  ٭
خالد مسفر محمد الدوسري  ٭

 ٭ صقر مرزوق صقر املخاجنى
نايف عبداهلل محمد العنزي  ٭

ازهار عبدالرحمن مطلق اخلالدي  ٭
 ٭ وضحة عبدالرزاق عبدالوهاب التمار

اميان جاسم محمد كندري  ٭
ساميه صفاك مزيد الضفيري  ٭
فاطمة محمد سعود اخلميس  ٭

مرمي علي بالل مرشد  ٭
ليلى هاشم محمد العطار  ٭

عبير يوسف عبداهلل السند  ٭
نور عبدالقادر محمد عبدالقادر  ٭

مرمي جاسم علي الكندري  ٭
سعود عبدالعزيز فهد الصانع  ٭

فيصل مشرى علي املشرى  ٭
اريج عبداهلل مرضى الشمري  ٭
 ٭ محمد راجح هادي الهاجري

بدور غازي محمد العتيبي  ٭
فاطمة محمد منصور ذياب  ٭

حنان عبدالوهاب سالم الرخيمى  ٭
سارة عبدالرضا مختار علي  ٭

محمد عادل جاسم غلوم  ٭

وزارة النفط

فواز انور محمد الياقوت  ٭
مشعل مهدي مسفر العجمي  ٭

سليمان محمد جاسم بن ناجي القناعي  ٭
هيا فيصل محمد العيار  ٭

مشاعل محمد ختالن العنزي  ٭
 ٭ شيماء علي عبداهلل العنزي

زينب جمال صاحب القزوينى  ٭

وزارة التعليم العالي

دالل سلطان محمد القديرى  ٭
فهد عبداهلل جابر العنزي  ٭

كوثر احمد صادق احمد  ٭
اسيل سالم عبدالعزيز حسن  ٭

امل محمد اكبر تقى  ٭
مها عبداحلميد علي الغربللى  ٭

نور انور علي بورسلى  ٭

إدارة الفتوى والتشريع

بدريه رضا محمد الصايغ  ٭
وضحة مدعث ذيبان املدعث  ٭

اإلدارة العامة للجمارك

مشعل سالم عتيق شريده  ٭
محمد مبارك سعود املخيزمي  ٭

 ٭ عبدالرحمن حمد بردى العازمي
محسن ناصر حسن بوصخر  ٭

عبدالرحمن حمود اوقيان العازمي  ٭
 ٭ عبداهلل صالح عبداهلل القطان
 ٭ محمد سعود قضاب املطوطح

خالد حمد محمد الهاجري  ٭
أحمد مطر بشيت الرحيلي  ٭

مطلق سنيد نقيع اخلصيلى  ٭
فهد راشد مناحى الدماك  ٭
فهد سليمان فهد بوزبر  ٭

مشاري سليمان محمد اجلار اهلل  ٭
تركي محمد حسن العجمي  ٭

علي فرهود علي العجمي  ٭
يوسف وليد خلفان كنعان  ٭
سارة احمد مبارك العمران  ٭

مها مبارك عبدالهادي صنوين  ٭
اسامة علي محمد املشوح  ٭

خالد عبداللطيف خالد الغريب  ٭
مشاري حمادى مشرف العنزي  ٭
يوسف انور ابراهيم بوقريص  ٭

اميان نايف محمد اخلالدي  ٭
صبيحه عبداهلل حمد العيسى  ٭
محمد عبداهلل درويش كمشاد  ٭

نورة مفرح زمانان العجمي  ٭
ذيب غازي ذيب الهاجري  ٭

محمد سمير عبداهلل العوضي  ٭
روان جابر علي الصراف  ٭

طارق فرج ساكت الضفيري  ٭
سالم محمد عبداهلل مطيران  ٭

يوسف يعقوب يوسف اخلبيزى  ٭
عبداهلل عبداجلليل عبداهلل الناصر  ٭

عبدالعزيز علي احمد فرس  ٭
 ٭ عمر محمود عبدالعزيز الراشد

 ٭ ناصر مبارك فالح ناجم
 ٭ فهد احمد هديب الشنفاء

فراج محسن حميدي احلربي  ٭
 ٭ احمد مجبل محمد املطيري
 ٭ خالد خليفة مبارك البركه

فيصل مخرب رفاعى املطيري  ٭
محمد جمال محمد البديوى  ٭

محمد عبداهلل خالد العبيدان  ٭
ضارى نصار ابراهيم النصار  ٭

 ٭ مشاري ابراهيم عبداهلل القوسى
 ٭ أحمد عبدالرحمن صالح الدوسري

سعد سعود مرزوق العتيبي  ٭
 ٭ ابراهيم صالح ابراهيم الفرحان

ناصر بدر محمد العازمي  ٭
محمد فالح شداد املطيري  ٭

يوسف جاسم احمد سناسيرى  ٭
سلمان محمد عبداهلل جرمن  ٭

 ٭ مسير نواف عبداهلل ابو شيبه
حمود يوسف عبداللطيف اليعقوب  ٭

احمد مصبح مفلح العازمي  ٭
راشد سالم ثوينى الدوسري  ٭

بخيت راشد بخيت املري  ٭
 ٭ فيصل عوض راشد العجمي
اسامة محمد عبداهلل اخلزى  ٭

عبدالرحمن انور عبدالرحمن الكندري  ٭
حمد حسني احمد العوضي  ٭

 ٭ مبارك نصار وبران العازمي
 ٭ طلق عايض عواض العتيبي
مخلد شاكر جدعان العتيبي  ٭

عمر محمد سعود العمران  ٭
حسن سويد جابر العجمي  ٭

ناصر جاسم عبداهلل الكندري  ٭
 ٭ يوسف سيف محمد العازمي

 ٭ بدر مصبح فالح العازمي
عبدالعزيز سعود عبدالكرمي املطيري  ٭

عبداهلل سفر عايض الهاجري  ٭
سليمان سالم ناصر الصوله  ٭
محمد عطية فياض العنزي  ٭
مرزوق حمود مرزوق هداب  ٭

احمد فاضل احمد مال اهلل  ٭
خالد وليد حسني الفيلكاوي  ٭
خالد جمعان خالد احلجيالن  ٭

 ٭ عبدالوهاب احمد محمد الصميط
احمد صالح فالح العازمي  ٭

حمود نايف حمود الظفيري  ٭
 ٭ عيد عنيزان فالح العجمي

سلمان خالد صالح الرشيدي  ٭
 ٭ عبداهلل ثامر هطيل العنزي

سعيد راشد سعيد احليمر  ٭
محمد مبارك دهيليس الهاجري  ٭

احمد مطر حمود الهاجري  ٭
 ٭ سلمان عبيد حمد العجمي

سالم فالح راشد العازمي  ٭
فهد اسماعيل عبداهلل اسماعيل  ٭

 ٭ عبداللطي����ف عبدالس����الم محم����د 
العوضي

فهد هابس ناشى العصيمى  ٭
عبداللطيف غامن عبداللطيف الشطي  ٭

عبداهلل سالم علي العازمي  ٭
حيدر محمد احمد بوعباس  ٭

 ٭ ابراهيم عثمان صنيتان الشمري
عبداهلل ناجي بخيتان احلبينى  ٭

بدر ناصر ابراهيم عبداهلل  ٭
سلمان منيزل جاسر العنزي  ٭

سعد هادي ماطر العازمي  ٭
غازي حباب عباس صايل  ٭

 ٭ يوسف حمود صالح العازمي
صالح مجعد ميزر العازمي  ٭

 ٭ طالل حمد فهد العجمي
مشاري فرحان مدلول اجلنفاوى  ٭

 ٭ عبدالعزيز محمد عساف الظفيري
احمد سعد حجي العازمي  ٭

صالح رشيد فالح العازمي  ٭
ثامر محمد مطلق املرجتى  ٭
احمد علي فليح املطيري  ٭

 ٭ يوسف عماد يوسف احلنيف
عبدالرحمن مجبل سعد العازمي  ٭

عبداهلل ذياب محمد ذياب  ٭
احمد عبداهلل محمد الصيبعى  ٭
محمد عواض عايض العتيبي  ٭

سعد عبداهلل ربيعه مطر  ٭
صقر نوران عوض غامن  ٭

عواجه عجمي عواجه الرشيدي  ٭
مشاري حسن محمد الهالل  ٭
علي مبارك عبدالهادي بندر  ٭
حسن متروك علي العنزي  ٭

حسني فرج عبداالمير اشكنانى  ٭
ياسر حبيب عايش احلمد  ٭

محمد نايف صالح العجمي  ٭
نواف فازع ملفى املطيري  ٭

حامد صالح عبداهلل االستاذ  ٭
مناف راشد طاهر الشمالي  ٭
احمد فؤادحسن مراد أكبر  ٭
خالد احمد ناصر احلطاب  ٭
احمد موسى راشد ماجكى  ٭

علي عبدالرضا ابراهيم احلداد  ٭
جمال ناصر محمد الرويح  ٭

عبدالعزيز حامد عبداهلل العلي  ٭
نوف محسن محمد العنزي  ٭

اريج عبدالرحمن احمد عنان  ٭
االء سليمان محمد الدويسان  ٭

 ٭ لولوة صالح حمد الرومي
حيدر احمد غلوم اشكنانى  ٭

العنود نعمان عبدالقادر احلميدان  ٭
بدور اسامة عايش الشمالي  ٭

فاطمة محمد عبدالرحمن املشعل  ٭
أبرار عبدالقادر محمد الكندري  ٭

علي طالب جاسم احلميدي  ٭
عبداهلل راجح سعود الهاجري  ٭

زهراء احمد هالل بدر  ٭
سالم منير غويزى املطيري  ٭

عمر عبداللطيف عبداهلل اجلمعان  ٭
علي عبدالرحمن علي تقى  ٭

سلطان علي عبداهلل عطا اهلل  ٭
محمد عبدالعزيز عبداحملسن الشايجى  ٭

نورة غامن صقر الشاهني  ٭
جبر حمدان جبر احلريجى  ٭

حوراء منصور علي عبدالعلي  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلي للتخطيط 
والتنمية

يوسف حورى مطرف العنزي  ٭
 ٭ نورين علي محمد احلبيب
ناديه يعقوب رشيد اقنيبى  ٭
عهد عبداهلل عباس الكندري  ٭
عبداهلل حامد محمد الشمري  ٭

عبداهلل خالد علي الكندري  ٭
فاطمة خالد علي الرمضان  ٭

هبة مرزوق داود التركي  ٭
انوار عيسى احمد بولند  ٭

عبدالرحمن فرحان علي العنزي  ٭
 ٭ مى احمد خالد خليفوه

 ٭ سعود عبدالعزيز عبداهلل احمد
نورة سالم خلف املطيري  ٭

مرزوقه مرزوق فهاد العازمي  ٭
ناصر ابراهيم محمد الفارس  ٭

 ٭ ضارى فيصل عبداجلليل الباقر
 ٭ أماني مرزوق الفي العازمي
 ٭ طالل سعود فهيد احلربي
 ٭ غدير حمد صالح العازمي

حترير جواد عبداحلميد الصفار  ٭
ضحى خالد معاشى احلسيني  ٭

سارة عيد هتالن العازمي  ٭
بدور عوض حليس احلربي  ٭
سعد ارشيد سعد الرشيدي  ٭

طيبه عبدالعزيز حسني املذن  ٭
دالل سالم سعد العازمي  ٭

بشاير مطلق محمد علي العازمي  ٭
 ٭ العنود عبداهلل عبدالكرمي السعد

سارة طلق علي العتيبي  ٭
 ٭ هدى شبيب فيصل الشمري

علي خضر مدوخ املطيري  ٭
 ٭ مرمي بدر راشد النويعم

 ٭ غنيمه عادل صالح اجلويسرى
جنال فهد بصيص العجمي  ٭

فاطمة ناصر جعيثن العتيبي  ٭
عالية راضي ضاحى املطيري  ٭

دالل خالد راشد الرشدان  ٭
عائشة عبداهلل جاسم العتيبي  ٭
فاطمة عثمان عبداهلل الشعالن  ٭

دالل علي محمد الدريع  ٭
دالل عبدالغفور عبداملجيد فرج  ٭

سارة مساعد براك اخلالدي  ٭
فضه جمال سلطان مبارك  ٭

خيريه جمعة محمد صفر حسن  ٭
حصة عبداهلل علي التويس  ٭

هيفاء سالم فهاد القروى  ٭
عايشة كرمي جبر باتى  ٭

محمد فرحان عبداهلل املساعيد  ٭
مطلق عبدالعزيز مبارك القمالس  ٭

جابر سعود حمد الصويلح  ٭
 ٭ عبدالرحمن براك عايش العراده

سلمان جمال ثنى العنزي  ٭
 ٭ عبدالرحمن فهد محمد العازمي

حمود خالد حمود الهران  ٭
خالد بجاد سلطان العجمي  ٭
مبارك محمد حمد العجمي  ٭

فهد فهاد فالح مجالد  ٭
محمد حمود علي الغريب  ٭
 ٭ محمد فهد خليفة الصالل

 ٭ سعيد هويج ظافر العجمي
عبدالرحمن علي مناور العازمي  ٭
 ٭ فيصل منصور حسني املطيري

سليمان داود سليمان موسى  ٭
 ٭ محمد فالح صانوت العازمي
محمد حامد حسني الصحاف  ٭
محمد خليف عوض العنزي  ٭

 ٭ علي دبيس حسن الدسم
محمد كنعان فهاد الشمري  ٭

عبداهلل منصور حماد الشامرى  ٭
 ٭ علي عباس عبداهلل القالف
 ٭ فهد مجبل منصور العازمي

مها ناصر صقر الهيم  ٭
بشاير فالح سليم اخلالدي  ٭

فاطمة عباس مطر فرج  ٭
وضحة يوسف راشد الهنيدى  ٭

جمانة عبدالرزاق عبداللطيف الليفان  ٭
سلوى ثامر خليل اجلنفاوى  ٭

فاطمة محمد حسن عباس  ٭
سارة سعود عبدالعزيز العنزي  ٭

دالل فؤادعلي الششترى  ٭
 ٭ جواهر سالم عبيد املطيري
جوان جمال طالب القناعى  ٭

هاجر حسن عبدالعزيز املتروك  ٭
انوار صالح ظاهر الرشيدي  ٭
مرمي مناور حجنف املطيري  ٭

 ٭ معالي سعود عتيق املويزري
 ٭ فهد برشوم منديل املطيري
نورة شاهر سمحان العنزي  ٭

 ٭ فجر نايف زبن عماش الشمري
معالي مجبل فهيد املطيري  ٭
منال مجبل عوض حويدر  ٭
مي حامد علي اخلضيرى  ٭

علي محمود مجيد العطار  ٭
فهده فهد مناور الشمري  ٭
فهد عبداهلل نابى الدويله  ٭

منال شبيب طالل املطيري  ٭
صالح سالم عبداهلل احلواس  ٭
خليفة هالل هادي الديحاني  ٭

حسن علي فاضل الكوت  ٭
عبداهلل محمد احمد الصالح  ٭

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز املنصور  ٭
سعود عبدالعزيز ابراهيم املطوع  ٭

ناصر الفي ناصر املطيري  ٭
يعقوب جاسم محمد قمبر  ٭

محمد مناحى موسى الظفيري  ٭
نورة سالم حسني الشطي  ٭
ناديه محمد طه الشومان  ٭

تهاني مسفر سالم الدوسري  ٭
وضحاء عبيد عبيد املطيري  ٭

حترير عبيد عايض السعيدى  ٭
 ٭ جابر راشد سعد العنزي

عبداهلل نادر ناصر التركي  ٭
 ٭ انور عادل احمد بن يوسف

عبداهلل فهيد فهد الطويله العازمي  ٭
فيصل محمد سعد العجمي  ٭
محمد جاسم محمد اخلالدي  ٭

محمد احمد شهاب الفندى  ٭
 ٭ زهراء جواد موسى الصحاف
مناهل عبداهلل بانى السعيدى  ٭
فاضل عباس حاجي دهدارى  ٭
حسن طلق حسني الرشيدي  ٭
الطاف مبارك مطلق العازمي  ٭

ناديه احمد مروى الهديه  ٭
دعاء حميد طاهر العبداهلل  ٭

محمد ماجد عبدالرحمن الدوسري  ٭
أحمد سليمان أحمد عبدالقادر احملمد  ٭

ليلى نوح كاظم املسري  ٭
 ٭ عائشة عيسى ظاهر الرشيدي

حترير سعود ناصر املطيري  ٭
اميان عواد خلف الشمري  ٭
نوال حمدان حماد العجل  ٭

سارة عوض عامر العتيبي  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء

سارة عدنان سعود بوعركى  ٭
محمد عبداللطيف جاسم السعيد  ٭

عمير نايف عمير الشمري  ٭
عادل ماجد عوض املطيري  ٭

محمد مشعان محمد العتيبي  ٭
فاضل جابر فاضل جابر  ٭

يوسف عبدالكرمي طالب عبدالكرمي  ٭
ناصر فيصل احمد الساير  ٭

عبداهلل عايش نزال العنزي  ٭
ناصر بدر صالح غلوم  ٭

محمد خضر خلف العنزي  ٭
علي محمد شريف اكروف  ٭

يوسف صالح يوسف الرقم  ٭
احمد عبداهلل عبدالرزاق املطوع  ٭
سليمان عبداهلل صالح املطيري  ٭

عبدالعزيز عبداحلميد علي اخلباز  ٭
اربيع علي محمد مهدي العجمي  ٭

فهد احمد حمد الشايجى  ٭
بدر جاسم سالم الهولي  ٭

سعد صالح عبداهلل علي شاهني الغامن  ٭
عبداهلل جاسم محمد الشطي  ٭

عبدالرحمن يوسف سالم الصميعى  ٭
يوسف مساعد حسني الصانع  ٭
سارة جديان ثعيان الرشيدي  ٭

مرمي هادي عايض العتيبي  ٭
هديل احمد شمالن البحر  ٭
لوقان زامل محمد لوقان  ٭

يوسف عادل محمد شعيب  ٭
احمد عدنان موسى صالح  ٭

الهيئة العامة للشباب والرياضة

أماني مصلط مفلح املطيري  ٭
مرمي عبدالرسول حسني بو صخر  ٭

الهيئة العامة لشؤون القصر

شيخة فالح ناصر العازمي  ٭

الهيئة العامة للبيئة

الطاف محمد اكبر تقى  ٭
سارة محمد عبداهلل الكندري  ٭

عمشه عبداهلل هذال زياد  ٭
عهود عشوى تنوش العنزي  ٭

احمد رشيد حامد بن صبح الرشيدي  ٭
لول���وة عبدالرحم���ن مصطف���ى احلمد   ٭

املجرن
هدى محمد حسني مهدي  ٭

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

سالم نايف سالم العتيبي  ٭
ضحى جنيب ابراهيم العثمان  ٭
محمد مبارك محمد احلسيني  ٭

حصة صالح مصلح الرشيدي  ٭
بدور نبيل محمد الشعيب  ٭

عبداهلل مهل عبداهلل الهاجري  ٭
سارة سند محمد الدمام  ٭

مشاعل بديوى محمد البديوى  ٭
شريفه عبداهلل حمد النفيسى  ٭

عبداهلل مقبل راشد عبدالرحمن  ٭
امينه نبيل جعفر عبدالرحيم  ٭

بشاير صالح نوح املسباح  ٭


