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طالبهم بمراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرة بدءاً من يوم الثالثاء المقبل مصطحبين المستندات الالزمة

أسماء 2646 مواطناً ومواطنة رشحهم »الديوان« للعمل باجلهات احلكومية
عادل الشنان

أعلن ديــوان اخلدمــة املدنية عن أســماء 2646 مواطنا 
ومواطنــة كدفعة جديدة من املرشــحني للعمل في اجلهات 
احلكوميــة من املتقدمني لــدى الديوان والراغبني في العمل 
بوزارات وهيئات ومؤسســات الدولة من املسجلني بقوائم 
التوظيــف لدى الديــوان خالل فترات التوظيف الســابقة، 

مؤكدا على االســتمرار في تلقي االحتياجات الوظيفية من 
قبــل اجلهات احلكومية بهــدف إصدار دفعــات جديدة من 
املرشحني، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون املستمر 
بني ديوان اخلدمة املدنية وجميع اجلهات احلكومية، السيما 
في تزويد الديوان باالحتياجات الوظيفية من التخصصات 
التي تتناســب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا ان 
دفعة اليوم من املرشــحني جاءت من مختلف التخصصات 

ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة.
وطالب الديوان املرشــحني في الدفعة احلالية مبراجعة 
جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة »دون الضرورة ملراجعة 
ديوان اخلدمة املدنية«، وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء املقبل 

2١ اجلاري مصطحبني معهم املستندات الالزمة.
وأشــار الديــون إلى أنه في إطار حــرص ديوان اخلدمة 
املدنية على رعاية ذوى احلاالت اخلاصة »ذوي االحتياجات 

اخلاصة، أبناء وزوجات األسرى واملفقودين وأبناء وأرامل 
الشــهداء« املرشحني للعمل لدى اجلهات احلكومية ولديهم 
استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، 
فإنه يسر إدارة االختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم، 
موضحا انه مت تفعيل خدمة رفض جهة الترشيح إلكترونيا 
عــن طريق املوقع csc.gov.kw دون احلاجة ملراجعة ديوان 

اخلدمة املدنية.

إدارة الفتوى والتشريع 
مشاعل فهد سعد املطيري  

األمانة العامة لألوقاف 
ناصر فيصل سعود العنزي   
زينب عبدالهادي يوسف الباذر   
مرمي سالم إبراهيم فقيهي   
نورا محمد سلطان البحيري   

الزعبي 

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية 

نشمية محمد برجس الدوسري   
بدر احمد صادق القالف   
جاسم صاحب احمد ماجكي   
عبداهلل سالم فهد الديحاني   
مشــعل عــارف عبدالرحمن   

شمس الدين عبدالرحمن 
فجر ناصر عبداهلل املطيري   
نورة سعود أحمد صايل   
شيخة مساعد مدعج الشالحي   
عائشة احمد عواد الهطالني   
فجر راشد حسني راشد شديد   

العازمي 
فواز عبداهلل حمد املكراد   
مصبوبــة منصــور ســالم   

العجمي 
موضي بدر ناصر املطيري   
محمد خالد حجي احلسيني   
لطيفة خالد عبداهلل الهقهق   
اربيع محمد ربيع العرادة   

اإلدارة العامة للجمارك 
يوسف صغير رجا الرشيدي   
فهد سالم ماجد الدوسري   
ماجدة هابس راضي الشمري   

اإلدارة العامة للطيران المدني 
اسراء مؤيد حبيب احلداد  

اإلدارة المركزية لإلحصاء 
حســناء علــي محمــد ثامــر   

الراجحي 
والء تركي احلميدي العتيبي   
تهاني سعد مبارك مسعد   
محمــد    محمــود  إميــان 

عبدالرحمن محمد 
انفال عبد الوهاب عباس العلي   
مها خالد علوش العازمي   
غدير سالم سعد احلميدي   
هيال مبارك فالح العجمي   
فواز سهيل عبد الرضا اسود   
شروق محمد حمود الظفيري   
مشاري محيا عميش العتيبي   
عامر هادي فرحان العجمي   
عزيزة محمد حمود هويشل   
ناصر محمد ناصر دويع   
حصة شهاب أحمد محمد خالد   
شوق خالد احمد اجلطيلي   
شيماء حبيب عبداهلل الكندري   
نورة محمد راشد الفقعان   
مي فهيد سعد املطيري   
عائشة يوســف عبدالرحمن   

املعود 
نوف مشعل خالد املطيري   
نادية محمد جاسم احلقان   
أفنان ناصر عبداهلل الصالل   

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب 

سالم برجس سالم الدوسري   
أحمد محمد مبارك العازمي   

خالد فهيد امنوخ العازمي   
فهد جابر عيد العازمي   
عبير سعد عبد الكرمي السعد   
هليــل    راشــد  مشــاعل 

العدواني 
زينب سعيد سالم البدر   
راشــد    مشــعل  ســعود 

اجلطيلي 
عادل عبيد سلمان الرشيدي   
شيماء علي حسن الشطي   
مرمي عامر منور هالل   
بسمة حمد صالح اجلطيلي   
إميان سند مطلق املطيري   
فاطمة محمد ربيع العرادة   

الهيئة العامة لشؤون القصر 
مرمي إسماعيل بندر السلمان   
مرمي عبيدان مرثع العازمي   
دالل يوسف أحمد عامر   
عيد ضاوي سعود العازمي   
غــزوة عبدالعزيــز حمد فهد   

بودي 
نورة بدر علي احلداد   
نوف مثنى عبداهلل العتيقي   
رؤى محمد مهدي العجمي   

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
ممــدوح ثانــي جاعــد ثانــي   

العنزي 
سارة بدر عبدالرحمن العيسى   
عائشة عبدالعزيز راشد الهالل   
شوق مشاري شاهر املطيري   
دانة زيد فهد اخلبيزي   
فاطمــة عبدالكــرمي مصطفى   

العبداهلل 
سارة جمال مهوس السعيد   
حســن    إســماعيل  حصــة 

األنصاري 
فرح محمد إبراهيم عبداهلل   
لولوة هشام محمد البشارة   
ضحي ناهي راشد الهاجري   
منيــرة مشــاري عبدالهادي   

املطيري 
دالل خالد راشد الهيفي   
مثايــل غــازي ضيــف اهلل   

املطيري 
نواف ضاري براك الشمري   
راكان سلمان راكان املكراد   
لولوة يوسف عبداهلل جناع   
أسيل جعفر صادق االستاذ   
والء محمد إبراهيم املريشد   
نورة سعود محمد الدوسري   
شوق ارشود جديعان العنزي   
روان زايد عبد الهادي العتيبي   
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن   

احمد 
أسماء عبداهلل مرزوق العبد   
اهلل 
فاطمــة الزهــراء أحمــد علي   

احلقوني 
محسن بركة محمد البخيت   
ناصر بدر ضيف حسن احمد   
زهراء يحيى محمد ســلطان   

املتروك 
رمي عادل سالم الياسني   

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب 

هاشم علي حسني بن حسني   
فتوح يوسف احمد احلمادي   

الهيئة العامة للرياضة 
مرمي فهد مهنا اخلالدي   

ريوف سالمة عايد العازمي   

الهيئة العامة للشباب 
روان ناصر حسن السبيعي   
سليمان هاشم السيد عبداهلل   

الرفاعي 
شمالن فؤاد شمالن البحر   
سندس خالد سالم الشطي   

هنادي سعود رفاعي زيد   
جميلة علي حمد املري   

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية 

ســعود علي عبــد الوهاب   
املهيني 

وليد سعود محمد العصفور   

عائشــة صالح عبدالرحمن   
العبودي 

شوق مبارك سالمه العنزي   
منيرة محمد فالح العازمي   
غدير مطلق محمد الرشيدي   
حوراء حسني حسن احمد   
حصة يوسف محمد اخلنيني   
فوزية خليل إبراهيم العوضي   

حصة حمد فالح الضفيري   
محمد حسني علي العباد   

الهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونشر القرآن الكريم والسنة 

النبوية وعلومهما 
صالــح    فيصــل  بلقيــس 

الظفيري 
سبيكة عبداهلل احمد احليدر   
اجلازي فهيد عبيد الرقيصي   
حياة حامد علي الفيلكاوي   
مرمي جلوي محمد العجيري   
منار عدنان سعود بوعركي   
سيد رضا محسن سيد مسلم   

سيد مصطفى 
عبير عيسى راشد الهاجري   
باسمة فارس عواد الضفيري   
سارة عردان فهيد العجمي   
عهود عواد عيد الغريب   
بدريــة جمعــان مــرزوق   

العازمي 
عبدالعزيز فهد فراج احلربي   
هاجر غنيم علي املطيري   
خديجــة خيــر اهلل فرحان   

املطيري 
دالل فيصل خليل التوم   
مجــالد    عجيــل  غــزالن 

الضفيري 
غالية ابراهيم محمد الناصر   
انقيمــش    هويــدي  دانــة 

الهاجري 
فهد صالح خلف السعيدي   
فطوم مسفر محسن العجمي   
عبــداهلل مرضــي مبــارك   

الوسمي 
خالد مبارك عبداهلل العجمي   

الهيئة العامه للغذاء والتغذية 
جراح مهدي سالم العجمي   
فراس غسان علي العلي   
محمد عبد الرضا خير اهلل   

البلوشي 
عبداهلل مطارد فالح بصمان   
سلمان دهام خلف الشمري   
طــالل طريخــم جريــدي   

سيحان 
عزيز محمد خلف مطلق   
حمد محمد حمد الهاجري   
خالــد عــادل عبــد اللطيف   

احلامت 
حسني هادي محمد هادي   
فاطمــة عبــد اخلالــق عبد   

الرزاق هادي 
صطام يوسف عبدالرحمن   

العتيبي 
خالد سعود باني مشلح   
حمدان مفرح زايد العجمي   
محمد عبداهلل غنام احلربي   
عبداهلل عبد الرسول عبداهلل   

العرادي 
ســعود عبدالعزيز محمود   

الدشتي 
ســليمان مناحي ســليمان   

الدوسري 
نواف مجبل زيدان الظفيري   
خالد فالح حزام الهاجري   
محمد نعيس فريج املطيري   

بلدية الكويت 
محمد منصور شخير العنزي   
مها محمد فراج السهلي   
عبدالعزيــز علــي حســني   

العبداهلل 

علي جمال منصور املطوع   
حمد محمد مشعان الرومي   
مرمي راشد ســليمان العبد   

الهادي 
زينب وليد احمد سلمان   
العنود سالم راجح الهاجري   
حوراء عبد األمير محمد علي   

الصايغ 

جراح مفرج مشلح الدوسري   
يوســف حســني يوســف   

اليوسفي 
دالل مبارك عبدالرحمن امليال   
ابراهيــم    ابراهيــم  منيــرة 

النغيمش 
اســيل عبد األميــر فيصل   

عوض بهبهاني 
دالل نورى خلف بن سالمة   
فاطمة فؤاد حبيب املجادي   
حمود حمد عواض العازمي   
ناصــر خالد ناصر حســني   

العازمي 
غدير ابراهيم محمد املزيدى   
شــروق فــوزى منصــور   

املنصور 
يعقــوب    وليــد  حنــان 

العبدالهادي 
عبــداهلل    محمــد  بشــاير 

البلوشي 
غدير ناصر جابر الوردان   
فايزة سعد عقاب الهاجري   
منيرة فهد محمد الصميط   
محمد ضياء محمد املطوع   
محمد خالد جهجاه الرشيدي   
ليلى ابراهيم عبدي عثمان   
عبدالهــادي    حــوراء 

عبدالرسول بوعباس 
محمد خالد محمد البندري   
سعود فالح جمعان احلميدي   
عهود جمعة طاهر مال جمعة   

احمد 
ادم حسني علي غلوم   
راشد ناصر مرزوق رقدان   
مرام يوسف مجبل الغريافي   
شــفاقة هادي عبدالرحمن   

العجمي 
عبيد مزهر حبيب الشمري   
عزيزه الفي حميد العازمي   
جميلة ساير حمود احلربي   
عادل علي صالح الرشيدي   
نورة مطلق محماس العتيبي   
أماني مطر خالد املطيري   

وزارة األشغال العامة 
مبارك طالل مبارك امليع   
احمد سعود عبدالعزيز البارود   
اميان احمد محمد الناصر   
محمد صالح محمد العازمي   
حبيب عيد سعد العازمي   
شهد عبدالعزيز صالح الصالح   
نداء صالح العياش   
رحمة علي خرصان العجمي   
محمد صالح سعد العازمي   
سارة مرتضى حسن حسني   
علي 
فهد سالم مرزوق العازمي   
احمد فالح رجعان الصواغ   
فالح عايض مشعان العجمي   
اسماء علي خالد الوصيص   
سعاد احمد مشعاب بطيان   
زهراء حسني درويش عباس   
عبدالعزيــز عبــداهلل محمد   

املطيري 
زينــب حمد محمــد عبداهلل   

الكندري 
عبداهلل بسام يوسف باقر   
بدر عابد عبداهلل صنت سالم   

الرشيدي 

وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية 

هاشم يوسف احمد علي   
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مرمي محمد حمود البذالي   
سلمى أحمد ضيدان الوقيت   
موضي عشوى سعد محمد   
غدير مبارك سعيد العازمي   
آمنة علي بدر محمد   
ياسر سعد خلف عابر   
خالد سعد محمد العجمي   
خالد عبد اللطيف عبدالرحمن   

امللحم 
فيصل بدر راشد الغنام   
جنيب عبدالكــرمي ادريس   

املنصور 
عادل عبداهلل حمد اخلالد   
فهاد حبيجان حمد فهاد   
متعب فارس دوان البذالي   
احمد هادي رجا الرشيدي   
عبــداهلل    صالــح  ناصــر 

العتيبي 
نور حسن احمد حسني   
فهد علي عليثه الديحاني   
احمد يوسف بهلول ثامر   
سعود ناصر نصار العازمي   
حمد ذعار فالح املطيري   
زيد مجبل ابراهيم الصوان   
أحمد طارق محمد القطان   
فاطمة حسني جالل احلسيني   
حســني عبــداهلل درويــش   

صالح 
سالم فهد علي السالم   
عبداهلل جنم عبداهلل الشراح   
يوسف خالد منصور اجلزاف   
عبــد الوهــاب علــي محمد   

أشكناني 
هادي صالح مجبل العازمي   
على محمود غلوم ندوم   
روان صالح احمد عبداهلل   
وضحة هالل جزاع العتيبي   
دالل أحمد يوسف األنصاري   
هاجر محمد عالى املطيري   
فاطمــة عبــداهلل عايــش   

الشمالي 
سالم يوسف محمد دشتي   
دالل هادي حسني العجمي   
سارة حمد محمد العتيبي   
جاسم محمد أحمد القطان   
محمد عبــداهلل عبد الرضا   

محمد 
خالــد مهنــا غــازي مهنــا   

املطيري 
فهد فواز حمود السمار   
سجى محمد أحمد محمد   
عبداهلل ناصر عبيد العنزي   
فالــح محمــد فالــح فهــاد   

الضفيري 
احمد داود سليمان اخلليفة   
شهد حباب خالد املطيري   
فاطمة فاضل جنم الشمري   
رغد نادية جالل محمد ملحم   
بدر ناصر جاسم القطان   
عبير جهز عياد ثامر   
صيتة صقر سالم العجمي   
هاجر ملفى عيد العازمي   
افراح حجي حمود العازمي   
منى مصبح سعد العازمي   
شوق خالد عثمان العازمي   
بشاير علي محمد احلبابي   
عايد مطلق عايد العتيبي   
هاشم علي حسني بن زيد   
سليمان علي مرزوق املطيري   
مشعل حامد مناور الظفيري   
فهد عمر مجبل املطيري   
ضاري حسني جابر الشمري   
خالد حاضر طماح السبيعي   
منيرة خالد احمد اليعقوب   
عبدالوهــاب    حامــد 

العبداحملسن 
محمد فهد محمد العتيبي   
سلطان فاضل جابر املري   
الفي دويحان الفي الشمري   
عمــر عبدالعزيــز عبداهلل   

احلميدي 
عبــداهلل    ســالم  مطلــق 

الرشيدي 
حجاج شارع حجاج العجمي   
صالــح عبد الكــرمي عثمان   

الدوسري 
القفيدي    خالد غنام عوض 

العازمي 
خليفة بدر خليفة الهيلع   
خالد صالح محمد الربيعة   
حامد عيســي ناصر ســالم   

املخلف الظفيري 
عبدالرحمن بدر فالح العازمي   
محمد نايف خلف الرشيدي   
محمد عبداهلل نايف العتيبي   
فهد احمد فهد العازمي   
أسامه سعيد فرج املهنا   
أحمد خالد بدر بن ناجي   
عبدالعزيز جالل حسن حيدر   
عبداهلل عمر علي املال   
خالد محمد فهيد العجمي   
مشــاري حســني مناحــي   

العجمي 
فالح صالح فالح العنزي   
بشرى محمد عبداهلل العنزي   
هيا جاسم محمد بن سلطان   
سالم نايف سالم احلربي   
فهد خالد هجاج املطيري   
خالد مطر عبداهلل العنزي   
ناصر محمد حسن العجمي   
عيد عبداهلل عيد العازمي   
ســالم    مبــارك  ارشــيد 

الرشيدي 
سلطان عيد عوض الديحاني   
سعود سعد محمد الديحاني   
أسماء عبداهلل جمعة أحمد   
درويــش    عبدالرحمــن 

عبداهلل فالح 
عبداهلل عايد فالح االزمع   
عبد اللطيف خالد الفوزان   

النجادة 

حنــان خالد عبــد اللطيف   
املقيط 
لولوة جابر علي بوزبر   
اسماء سليمان معرفي سفر   
وليد فالح مطلق العازمي   
مرمي محمد علي محمد   
خديجة انور سلمان الهزمي   
سلطان تركي خالد الديحاني   
احمد محمد سعود العوام   
خالد ناصر حسن الكندري   
يوسف أحمد يوسف املال   
عبدالصمــد    اميــر  دانــة 

البلوشي 
دانة ناصر علي اجلطيلي   
ناصر مشعل هزاع العنزي   
منال اجلحل مهنا الهاجري   
دالل عادل حمود اجلسار   
عبدالعزيز علي عبد الرسول   

القطان 
علي فرج علي املطيري   
مها احمد سعد الكحالوي   
جمانه عدنان محمود عبداهلل   
سارة غازي هادي السعيدي   
زينب جاسم علي املرهون   

اقبال زايد عبيد شاهر   
مى عبداهلل محمد املطيري   
شاهه ناصر بن حمد اجلاهلي   
بتال خميس مبارك الدوسري   
عفره فالح عبدان الهاجري   
جزوه مهدي مسفر مانع   
عاليه مطنى دحام الفضلي   
انوار سالم محمد العجمي   
دالل قاسم خشمان الظفيري   
رمي كساب زيدان الرويلي   
منال ابراهيم باقري   
منال هويج حيدر ال صليع   
كتبه شعيب فرحان الرشيدي   
جنالء عبداهلل محمد الزعبي   
فاطمة محمد خليفة املتعب   
انوار محمــود عبد املعطي   

عبد احلليم 
مشاري خويلد خالد عواض   

البطحاني 
احمد خالد مرزوق العازمي   
لطيفة يوسف حمد الصقر   
أحمد خالد محمد العازمي   
على محمد عبداهلل العتيبي   
ناصر حســني عبد احملسن   

القطان 
حمد مبرك سيف العازمي   
منصور حسن محمد العجمي   
نور محمد مطنى الفضلي   
مفاز أسعد منصور االبراهيم   
نهى مطلق ناصر العدواني   

فاطمة علي اسماعيل مندكار   
سارة هايف عبداهلل العجمي   
دالل مســاعد عبــد الكــرمي   

الفرحان 
سالم صالح سالم الهويدي   
آمنة محمد جعفر البدري   
حمســه عويضــه عبداهلل   

العجمي 
العنود ماجد سلطان حمود   
سارة جابر صالح املري   
شيخة خلف حسني عناني   
موضي سعدون علي املسعود   
امتثال علي لفته العنزي   
وسن يوسف محمد اجلسمي   
زهراء ميثم صادق الشخص   
مرمي محمد احمد كمال   
مرمي محمد احمد املكيمي   
دانة نزال خالد املعصب   
منيرة صالح محمد الرميح   
شوق حمد صالح العنزي   
محمد جنيب محمد شعيب   
ناصر محمد مسعود علي   
ســالم    محمــد  ســليمان 

الرمضان الهاجري 

اميان وليد دخيل احلقان   
دالل محمد حماد احلسينى   
غاليــة عبدالعزيــز الفــي   

املطيري 
انــوار محمد فهيد حســني   

العجمي 
ابراهيــم    فاطمــة مســاعد 

السلطان 
حسن علي عباس فرمن   
احمد سعود محمد العازمي   
يوسف خالد مرضي العنزي   
راكان مبارك ناصر احلجرف   
مروان حمد داود البدر   
بــدر ســعد    عبدالرحمــن 

الرميضي 
بدر عبدالعزيز بدر امليعان   
محمد رفدي فارس املطيري   
شوق هادي عبداهلل املخلف   
بندر فايز منور املطيري   
عذاري خالد سعد السعد   
روان يوسف يعقوب محمد   
مبارك احمد علي الفارسي   
شروق فالح عواض املطيري   
احمد فاضل مالك الصفار   
عائشة عادل جاسم الدمخي   
عبدالعزيــز هــزاع عــوض   

الضبيعي 
ليلي صادق ابراهيم احمد   
شهد ابراهيم احمد املبارك   
رفعة منصور خالد الديحاني   
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دانة فؤاد عبداهلل الناصر   
فجر علي سعد فرج   
ابراهيــم    خليــل  زينــب 

بوصلحة 
حصة عبداهلل مزيد الرجعان   
مها مبرد اسمر الفضلي   
افنــان محمد ناصــر صقر   

الصقر 
يعقوب بدر علي الوزان   
خالد محمد فهد العجمي   
عبــداهلل    محمــد  شــيخة 

التميمي 
فاطمة علي الراوى العنزي   
نــزال    فدعــوس  ســليمه 

الهرشاني 
غازي احمد سليمان اخلبيزي   
ليالــي ضحــوي عــوض   

الشمري 
روابي بدر صفوق السعيدي   
مرمي فاضل مالك الصفار   
هيا خالد محمد الشايع   
هيفاء جمال عبداهلل الدخيل   
اسيل عبداهلل حسني الصايغ   
جمانــه عبــد الرســول ابل   

صادق 
منال عبداهلل علي مبارك   
نورا يوسف حمد الناصر   
دانة علي صقر علي   
جمعــان    غــامن  شــروق 

البريعص 
ابرار محسن محمد محسني   
سارة عسكر بركات املطيري   
زهراء عبد الرسول أسداهلل   

مرتضوي قنواتي 
دانة حسني علي عبد احلسني   
نادية ابراهيم سعد العبيد   
زهراء عبداهلل عبد احملسن   

الفضلي 
لولوة انور عبداهلل سكني   
امثال كريزي سعود املطيري   
زينب خليل ابراهيم كرم   
فجــر ســلمان ســيف امليع   

العازمي 
زمزم ناصر محمد العلي   
رواء عبداهلل هاشم العوضي   
شيخة نهير ناهس املطيري   
عائشة صالح محمد الرميح   
اميان فريد جميل مشاري   
فاطمة محمد مختار علي   
عبيــر عبدالعزيــز احلمود   

العبد الوهاب 
شيخة خالد سالم الشطي   
غالية صالح عمبر فرحان   
يوســف    صالــح  فاطمــة 

الشمالي 
عبدالصمــد    عاطــف  دالل 

الظاهر 
انوار صالح يوسف العنزي   
زينــب عبــد احلكيــم علي   

الشواف 
شــريفة يالــوس مناحــي   

العنزي 
دعاء مجيد علي مراد   
شــهد رضا حســن حســني   

دشتي 
اسماء محمد حسني الريس   
ابرار بدر عبداهلل العمار   
ســالم    يوســف  ســلوى 

احلشاش 
نورة محمد فالح العازمي   
ابراهيــم    ياســمني عدنــان 

االبراهيم 
هند مجبل محمد العنزي   
رتاج ابراهيــم عبدالرحمن   

الصقر 
امل جمال محمد العمران   
سهر حمد فهد الصباح   
أنوار عمعوم خلف احلسيني   
سارة جاسم محمد القطان   
احمد شاكر كرم غلوم شهاب   
شهد علي سليم املقيحط   
نور حامد مناحي املطيري   
عبيد محمد عبيد املطيري   
عبداهلل مطر معتق املطيري   
احلميــدي خالــد حميــدي   

الظفيري 
نــورة ســعود عبدالعزيز   

البنوان 
روان فهد خضير االصفر   
سارة جاسم محمد الفيلكاوي   
مبــارك غافل زايــد فرحان   

العدواني 
حنــان جمال يعقــوب عبد   

الكرمي 
ضحى محمد هالل العنزي   
مشعل احمد عباس صالح   
االء حمزة عباس البلوشي   
شروق عادل محمد بن غيث   
حمود حميد حمود القالف   
هشام نبيل محمد جنم   
ضحى طالع محمد الديحاني   
أسيل الفي مطيع العنزي   
عبــداهلل    محمــد  نــورة 

القصيمى 
نورة طارق محمد املذن   
سارة محمد فالح الداود   
مالك جزاع عيسى املطيري   
خالد عواد عبداهلل الرشيدي   
اميان عبداهلل عايد احلريجي   
ضياء مسفر مجبل يوسف   
رهف صالح مطلق العنزي   
نــوف حرميــس جيحــان   

العنزي 
خلود عبد الرحيم يوســف   

الكندري 
عبــداهلل مبارك جــار اهلل   

العجمي 
نايف مرزوق عواد العازمي   
عبداهلل حماد سيف مبارك   
منال عباس غلوم ندوم   
اميان حسني علي البحرانى   

حمد محمد علي الكندري   
عبدالعزيز حســني علوش   

املطيري 
فهد نهار عماش املطيري   
صالح مساعد عيد املجيبل   
فرح عبدالعزيز سالم البدر   
عاليه ناصر عثمان السماعيل   

الفيلكاوي 
منار سلطان محمد املطيري   
روان حامد بدر سالمة   
اميان خالد محمد اخلليل   
روان صادق خالد كرم   
دارين حمد سلطان السلطان   
روان فيصل عبداهلل اجلسمي   
اروي فالح عبداهلل الرقبة   
شــعيب    طــارق  احمــد 

العبدالسالم 
زياد طارق عمران البنوان   
لولوة جنيب خليفة الشطي   
هبة عبداهلل عيد الشمري   
حصة ناصر عبــد الوهاب   

العثمان 
روان سالم علي بو ربيع   
عائشة محمد عيسى اخلالد   
محمد يوسف حسني احلمر   
نوف رشــيد عبد احملســن   

الرشيد البدر 
محمد عبد املعبود عبدالعزيز   

الدواس 
اروى يعقوب بدر البصارة   
غصون عبداهلل سالم الراشد   
أنوار علي مبارك الدليمي   
عبدالعزيــز مســاعد محمد   

اخلنيني 
عهد حمود فهد الرشيدي   
شيخة وليد سعود الوهيب   
محمــود    تركــي  حتريــر 

الغضوري 
دينا طارق احمد البستان   
روان محمد رضا علي   
ناصر صباح سراى الشمري   
راشد مشعل راشد االستاد   
محمد حسن علي مفرح   
عمر عيد فليح العازمي   
خالد مشاري سفاح الظفيري   
فاطمة جليل عبد الكرمي   
محمد احمد رميض العازمي   
نادر مطلق عبداهلل املطيري   
متعب فالح محمد العجمي   
فهد عبداهلل صالح العدواني   
حسن عاطف باقر معرفى   
محمد احمد محمد عبد الرزاق   
خديجة صالح بطي البذالي   
سحر سعد نايف اخلالدي   
أميرة فالح دغيمان املطيري   
آمنــة عبــد الكــرمي عــواد   

الفضلي 
دميا محمد رشيد الظفيري   
منيرة محمد غنام العجمي   
فاطمــة نشــمى صنيتــان   

املطيري 
سعاد ســحيمان احلميدي   

احلسيني 
غالية خالد فهد البالول   
سليمان عبدالعزيز سليمان   

املضاحكة 
عبــداهلل    حســام  حصــة 

العوضي 
ضحى فهد سالم العجمي   
اســماء نبيــل محمــد عبد   

السالم الشعيب 
ماجد بشيت سند العازمي   
حوراء حميــد طاهر ناصر   

العبداهلل 
جنــان عبدالعزيز عبداهلل   

املطوع 
مرمي فوزي محمد األحمد   
فهد حمود سرهيد املطيري   
أحمد عبيد عوض الشبلي   
روان سعد كاظم الفضلي   
محمد حسني مسفر العجمي   
علي جواد حسن موسى   
خالد فيصل بويتل البغيلي   
حصة مرود شداد العازمي   
عبدالرحمــن عــادل عوض   

محمد 
سيد هاشم ضياء الدين سيد   

علي املوسوي 
محمد حمد احمد الدبوس   
محمد محمود حسن الدابي   
عبدالعزيــز وليــد خلــف   

الفرحان 
حسني عباس غلوم حسني   
يوسف احمد جعفر احلسن   
الفي فهد الفي الرشيدي   
منيرة محمد عبداهلل العجمي   
تغريد بدر مشعاب سحلول   
جدعــان    ناصــر  جواهــر 

العازمي 
منيرة عيد عيادة العازمي   
شيخة محمد خزمي العجمي   
هديل فيصل مشعل العازمي   
عفاف نشمي سمران العنزي   
فضيلــه مــد اهلل فرحــان   

الشمري 
تهاني محيا عمر الرشيدي   
موضي محمد سعد ناشي   
جواهر مهدي مسفر مانع   
شهد مانع عبداهلل العجمي   
دالل عيد مبارك العازمي   
مرمي حطاب سعد العازمي   
هيا حمد عيد املخاجنى   
مشاعل مفلح عبداهلل مجبل   
دانة فهد محمد الدوسري   
عائشة مجبل مهنا العازمي   
ايالف فهد عيد اخلالدي   
حليمة فالح براك العامر   
هديل هادي مطلق العازمي   
احالم سعد عواد العازمي   
هدى عادل غلوم بولند   
فاطمة سماح رابح الرشيدي   

اميان متعب غازي العتيبي   
دالل محمد يوسف العروج   
انفــال عبــد الكرمي خضر   

عايد 
شــذور علي حســني بالل   

الصقر 
فجر فالح مزبان الزهاميل   
سيد أحمد مصطفى سيد   

أحمد املوسوي 
صبريه يعقوب يوســف   

البلوشي 
هيا عامر محمد الهاجري   
عائشــة ابراهيــم حســن   

احلرمي 
وضحــة عبدالرحمن عبد   

الوهاب التمار 
وضحة فالح مطلق العازمي   
مســتورة ناصــر ســالم   

الهاجري 
ابرار فاضل يوسف بورضا   
هدى عبداهلل فريح املطيري   
ابرار مشعل عويد العازمي   
حســناء عصام ســلطان   

احلميضي 

رمي سالم حمد العتيبي   
دالل محمــود عبــد الرحيم   

الكندري 
هاشم عيسى غلوم قبازرد   

وزارة التربية 
حمد عيسى سلطان عبداهلل   

السلطان 
محمد راشد فهاد الرشيدي   
مبارك عدنان وارد العنزي   
مبارك محمد مبارك العازمي   
فاطمة احمد رجب علي رجب   
افضال عيسى مبارك الفضالة   
اسماء خالد مطلق الديحاني   
دانة فهد عبداهلل العمهوج   
نواف علي ربيح الرشيدي   
مرمي علي عبد احملسن العلي   
الزين حسن يوسف اجلسمي   
ندى بدر محمد العيسى   
مرمي ناصر خليفة الدعي   
أسماء مهنا جراح مهنا   
الطــاف اســعد عبداجلليل   

الزواوي 
مها عبيد مثال الرشيدي   
تهاني شخير محمد املطيري   
نوف سعود محمد الرشيدي   
شيماء بدر عبد اللطيف املالك   
نوال محمد مبارك الهاجري   
مرزوقــه عبــداهلل مقبــل   

الرشيدي 

وضحة فهد محمد الرميضي   
فرح عيد سالم البذال   
عبير فالح موسم املطيري   
سارة عبيد جديع العجمي   
ســعود    بطيــان  منيــرة 

السحلول العازمي 
سارة سعد خنيفر العازمي   
شقحه سعيد هادي العجمي   
فهده فهد محمد العجمي   
بدر ناصر خلف اللميع   
زينب محمود ســيد قاســم   

سيد مصطفى 
فاطمة ماهر عيســى محمد   
علي 
فرح راكان سعد املطيري   
امل عبدالعزيــز عبدالرضا   

بخش 
فاطمة عبداهلل حبيب البدر   

وزارة التجارة والصناعة 
بدر عواد مرزوق السحيب   
فاطمــة عبــد الهــادي عبد   

الرزاق العطار 
حمد ناصر عبداهلل الهوالن   

محمد صادق حمزة السلمان   
رمي خالد علي العمران   
فرح خليل ابراهيم اخلليفي   
محمد وليد عمر البكر   
مناير محمد عبد الستار سالم   
البنــدري مشــعل محمــد   

الطاحوس 
نادية ناصر بدر الفرحان   
حمد مساعد محمد الهنيدي   
على فالح عبداهلل حجيالن   
مناير رجعان مبارك العازمي   
علــى عبداحملســن عبداهلل   

العتيبي 
مرجى عويضه فهد املطيري   
جابر ظافر عبيد العجمي   
فيصل جديع فالح العجمي   
سعد راشد سعد العازمي   
خالد سعد فهد الدوسري   
سالم معيض مسفر العجمي   
عبدالعزيــز خالــد ماضــي   

املطيري 
بدر ناصر عيد العازمي   
طالل حسني جابر العازمي   
عبدالعزيز جمــال عبداهلل   

بوشهري 
عبير صالح محمد احلشاش   
افنان احمد جاسم اخلنفر   
موضي احمد سلطان السالم   
بدرية خالد سعد العريفي   
شجن منصور زيد املطيري   

حنني مبارك مران احلربي   
عبــداهلل محمــاس عايض   

املطيري 
روان رفيد عبداهلل العنزي   
هند حمود نزال العنزي   
روان احمد خليل الشطي   
محمد فهد محمد راجح   
على فالح علي الرشيدي   
احمد محمد خميس الناصر   
فهد فيصل فهد البالول   
فيصل ســعد مطلق املفرح   

العازمي 
حصة خالد نايف العتيبي   
مبــارك    جواهــر مســاعد 

اجلالوي 
أنفال دحام فهد الشمري   
رمي عدنــان عبــد الوهــاب   

العميري 
دميا جمال خليفة السهلى   
أفــراح عبدالعزيــز مفظــي   

بوظهير 
شهد منصور سعد العجمي   
روان حمود غزاي امليموني   
عبدالعزيز بدر مفرج العازمي   
أحمد يوسف أحمد الشيخ   
بثينــة عماد يوســف احمد   

الغامن 
مرزوقه فالح حجي العازمي   
عذاري عبداهلل احمد النعار   
مها محمد جمعان العتيبي   
خزنه ابراهيم محمد املرشد   
هنــادي ثامر رعيد حســن   

سلمان 
عمر حسن سيد حسني سيد   
علي 
مســتورة عايــض مبــارك   

الرشيدي 
ناصر حجي عيد الهضيبان   
اسماء فهد عبدالرحمن سعد   

الوادي 
عبدالرحمــن علــي عوض   

الدويلة 
نايف سعود ناصر الرشيدي   
ألطاف عبداهلل فالح العجمي   
عبد اللة عادل مبارك العازمي   
عبــداهلل حمــاد عبــداهلل   

الشمري 
نوال شخير خدعان العازمي   
العنود حسني علي مال حسني   
نوال صلف علي املطيري   
العنود مسند سند الرشيدي   
حســن خالــد ســالم عبــد   

اللطيف 
أمانــي مســلم عبدالرحمن   

العتيبي 
محمد فالح عجيب املفرج   
يعقوب زايد أيوب جمال   
حامد عايض حامد الفي   
خزنه جهز فايد الرشيدي   
طالل سامى يوسف االسد   
عبدالعزيــز محمــد ســالم   

املطيري 
نصار احمد شريف العنزي   
مرمي ابراهيم حسن البلوشي   
عبــداهلل جديــع عبــداهلل   

العجمي 
حنان خويلد عبداهلل شحاذ   
عامر راشد عامر العجمي   
فجر مترك الفي الديحاني   
راشد محمد راشد املري   
غنيم خالد غنيم الدوسري   
تهاني مناور صليبان احلربي   
فاطمة علي ناصر الصليهم   
عبدالعزيز خليف ســعود   

املاجدي 
شيخة خليل محمد الكندري   
دالل ابراهيم سلمان السلمان   
عبدالعزيز عبد االمير داود   

جنف 
محمد احمد محمد املبارك   
عيســى عدنــان محمــود   

خشاوي 
احمد فيحان هايف اجلميلي   
عبداهلل فواز حسن الضبيب   
عبداهلل طالب محمد الكندري   
شروق فهد عايد العازمي   
سلطان فهد رومى الظفيري   
عبدالعزيز حمود مشــعان   

الرشيدي 
اروى سالم عبيد فهد   
هيا فوزي يوسف اليماني   
عبدالوهــاب يعقــوب علي   

يوسف 
وســمية راجــح محســن   

الدوسري 
انــوار عبدالعزيــز حمــود   

الكدموس 
عبــداهلل    محمــد  دالل 

عبدالعزيز 
مرمي احمد صالح العسعوسي   
سارة نبيل خالد عبد الرزاق   

عبد اجلبار 
ابراهيم    موضــي عبــداهلل 

املياس 

وزارة اإلعالم 
روان عبداهلل امني العوضي   
مرضــى محمد ســعود أبو   

كريشة الراجحي 
مساعد حميد حمود الديحاني   
ايالف جواد احمد محمد علي   

الصايغ 
سارة راشد محمد املنصور   
عائشة سعود جليدان احلمد   
نورة سعود جليدان احلمد   
شهد حمزة عباس القطان   
رغد عادل خليفة الشاهني   
لولوة خالد علي مدوه   
حامد عبداهلل سعيد حبشي   
ســلطان مبارك عبدالهادي   

العدواني 
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محمد سعود ذياب. الديحاني   
املــال    خالــد حســن علــي 

اجلفيري 
محمــد عبدالرحمــن محمد   

سعد احلليلة 
نورة نواف مفلح احملجان   
مروه فهد محمد املتروك   
ســارة ســيف هزاع الهلفي   

الرشيدي 
افراح جمال غيث اليوسف   
رنيــم وليــد احمد جاســم   

النصف 
سارة انور خليفة اليتامى   
الطاف غرير عياد العدواني   
مرمي صالح مطلق اخلتالن   
فاتن سعد محمد املطيري   
شوق يوسف صالح حمادة   

النهابة 
عبدالعزيز أســامه جاســم   

سالم السالم 
جاسم حسن علي اسماعيل   
علــي    يوســف  حليمــة 

عبدالرحمن 
نور سالم منصور الدالل   
لولوة خالد جاسم القالف   
معصومة كاظم املنصور   
بدرية عبدالرحمن عبداهلل   

القديري 
مها صالح برغش الديحاني   
حمد سالم محمد املري   
محمــد حســني اســماعيل   

اسماعيل 
عبدالعزيــز خالــد مبــارك   

املشيلح 
على مجيد حميد التحو   
روان يوسف سليمان السنني   
يوسف مناحي سعيد العنزي   
وجدان محمد علي محمد   
روان عبدالهــادي جاســر   

العنزي 
اسراء طارق احمد حبيب   
بتول عبداهلل حيدر محمد   
ابراهيــم    حســن  انفــال 

الفيلكاوي 
شهد محمد اسد حسن   
رمي خالد علي املال   
اسماء خالد مجبل املطيري   
حنــان محمــود عبدالعزيز   

الراشد 
مها سعد فهد بزيع   
سارة محمد شتحان الظفيري   
بتــول محمــد عبداحلميــد   

الصفار 
لطيفــة خالــد عبداللطيف   

جاراهلل 
جواهر جمال ماجد السالم   
مها خالد هويدى العصيمي   
شروق عادل محمد الفيلى   
مــرمي وليــد عبــد اللطيف   

النمش 
زهراء صالــح عبد اجلليل   

اجلدي 
عبــداهلل    يعقــوب  شــهد 

الرشدان 
نورا صالح محمد باتل   
حسن علي حميد التحو   
نورة خالد ابراهيم النوه   
عبدالرحمــن فهــد صالــح   

الغيص 
عبداهلل حسن محمود شمس   

الدين 
حنني عبد املجيد عبد الغفور   

العوضي 
عبــداهلل    عــادل  زهــراء 

املصيليخ 
ايات حميد ياسني البناي   
سارة رجا خزام القصير   
حمد فيصل محمد اجلعفر   

نوف سعد كليفيخ الهاجري   
ابرار حيدر داود الشمري   
عمشة صالح حسني احلربي   
عالية فالح عجيب املفرج   
احكام مبارك ناصر الرشيدي   
نورة عبيد شافي عبيد   
رحاب عبداهلل بزيع املطيري   
جمعــان    مبــارك  خلــود 

الرشيدي 
أمل مزعل حويان العازمي   
شهد محمد عوض العجمي   
ابرار شاكر راشد العنزي   
شهد عبداهلل محمد اللميع   
شيمة محمد سالم املري   
لطيفــة متــروك عــوض   

العتيبي 
مها أحمد مسفر العرادة   
الفــي    ســلطان  ســارة 

العصيمي 
ميثة الفي مطلق الهلفي   
منال راشد وثير العازمي   
مرمي خالد محمد الهاجري   
مرمي خالد احمد الضليعي   
نورة علي على الكهيدان   
هاجر شافي احلميدي الفهد   
هيا علي حسني العجمي   
رفاء احمد بندر املطيري   
لولوة خالد عوض اخلالدي   
مضــاوي ناصــر كميــخ   

العجمي 
ناصــر    صالــح  شــمايل 

العدواني 
عبــداهلل    احمــد  حنــان 

اسماعيل 
نوف بدر مجبل اجلالوي   
أميــرة مشــعان ســعود   

الرشيدي 
مناير محمد علي املري   
سارة فيصل عزيز العتيبي   
رقية محمد سالم اخلترش   
رمي خالد سعد بزيع   
غزالن عيد سالم ثويب   
فجر خالد حمود الفرحان   
فرح خالد مناحي املطيري   
مرمي جمال محمود حسني   
مى فهد عبد اللطيف السعيد   
وضحة معكام ناصر العجمي   
انفال سلمان سعد احلضيري   
بدرية ناصر عوض العنزي   
دعاء مطر خلف الفضلي   
شهد جاسم محمد بو هادي   
مها حمد حمود العنزي   
ابرار عادل فالح الرشيدي   
الطاف يعقوب يوسف املفرج   
مى محمد صالح احلربي   
الضبيعى محمــد ضبيعى   

احلريجي 
منى حديد وبران مبارك   
نوف سعود حمد العجمي   
فاطمة محمد عبدالرحمن املال   
آمنة سعد وتير العازمي   
ابرار جابر علي الهوم   
سارة محمد فهد فهاد   
نورة منصور فرج السيحاني   
امثال مطلق عايد اجلميلى   
العنود سيف ذعار الهاجري   
نورة عامر محمد العجمي   
هيفاء سعد قحموم احلجرف   
ســارة حمــدان صنهــات   

الديحاني 
مي علي طلق الرشيدي   
نورة احمد جبر العنزي   
شيخة سعدي فهيد الضفيري   
سعاد نايف محمد العجمي   
معصومــة غــامن شــالش   

صفوق 
سارة خليل ابراهيم العتيبي   
فاطمة جنيب بدر الردعان   

مــرمي عــواد عنتــر الفكــر   
الظفيري 

نايف خلف نايف املطيري   
بشــاير عبــداهلل مــرزوق   

املطيري 
وصال سالم راشد العاردي   
وســمية مشــعل عبــداهلل   

املشعل 
فجــر ناجي محمــد عثمان   

احلبيشي 
مشــاعل عبد الوهــاب فهد   

البارود 
فيحان عبد احملسن فيحان   

العتيبي 
جاسم اياد جاسم املجبل   
اسما غازي مشعان الديحاني   
سارة محمد حسني الكندري   
اسماء حسني صالح السعيد   
بدرية ناصر علي القطان   
خلود علي صغير العنزي   
لولوة نايف محمد الصقر   
ابرار عبد الرزاق سامى عبد   

السالم 
أمينة سالم احمد بوغيث   
مالك محمد عويس السبيعي   
ليلى أحمد حسني شرف   
عبداهلل أحمد سالم الدماج   
حصــة عبدالعزيــز فــالح   

الرشيدي 
فاطمة علي حسن. الكندري   
نــوف عبداحلميــد جابــر   

العيدان 
آمنة عبــد احلســني محمد   

عاشور 
شيماء بخيت سالم العجمي   
شهد عجيل علي العجيل   
فاطمة بدر عبد الرزاق السالم   
براك فهد محمد الدريبان   
زينب صالح علي احملمد علي   
رهف عبيد علي العتيبي   
ابراهيــم    حصــة مســاعد 

الديولي 
شيخة رياض بدر املرزوق   
غالية فهد غامن املدعج   
مي عبداهلل مجبل املطيري   
بدور نايف ماطر العتيبي   
نــورة عبدالعزيــز حســن   

البلوشي 
سارة مطلق فالح العازمي   
دالل محمد عبداهلل السليم   
كوثر محمد عبداهلل البلوشي   
شيخة مساعد مجلي املطيري   
هيا بدر عبدالعزيز الصباح   
سارة حسني علي احملمد علي   
اوراد عبدالعزيــز عســاف   

اجلدي 
بشاير سعود كامل السبيعي   
عبــداهلل    أحمــد  عائشــة 

العوضي 
هديل عبداهلل محمد الكندري   
فاطمة محمد بدر املطيري   
شيخة جاسم محمد العنجري   
دالل سالم سعود العازمي   
فجــر عبدالعزيــز عطيــة   

احلمدان 
غدير احمد مصطفى خلف   
بدر مزعل مهنا املزعل   
عبدالعزيز محمد عبد املجيد   

بوشهري 
جنــاع    عليــان  عبــداهلل 

الديحاني 
زهراء ايوب صالح الصراف   
روان عبيد محمد العتيبي   
سليمان محمد غامن الوادي   
رمي نفاع مطر العنزي   
سارة جنيب علي قاسم   
عايــش    ســعود  اميــان 

اجلويسري 

دانا عيد راشد العازمي   
فاطمــة عبدالعزيز عبداهلل   

الفيلكاوي 
عبدالرحمن حسن عبداهلل   

حسن السعيد 
عبير حمد صالح املري   
مطلــق    ســلطان  بشــاير 

املطيري 
نوار عبداهلل بداح الهاجري   
نورة سعد عيسى الدوسري   
احــالم ضيــف اهلل معيتق   

الرشيدي 
ورده عبدان عبيد املطيري   
مرمي جابر يوسف اخلالدي   
اقبال مكى عبد الربيعة   
بنيه هاجس راشد العجمي   
حمد سعد مبارك العدواني   
اميان طالب ابراهيم العوضي   
منى سالم سعود زمانان   
فاطمة وليد جعفر الصفار   
أبــرار صنيهيــت متعــب   

املطيري 
انــوار ابراهيم عبد اجلليل   

الزاير 
كوثر رشيد عباس دشتي   
حمد عبداهلل مدعث العجمي   
فهد يوسف حسن اجلاركي   
حمد علي جابر املري   
عبدالعزيــز عبداهلل محمد   

الرشيدي 
محمد حسني علي املطيري   
طالل خالد صالح احلامت   
زهراء عبــد الكرمي عبداهلل   

اشكناني 

وزارة التعليم العالي 
عــوض    راشــد  جواهــر 

املهيميل 
فاطمة يعقوب محمد االحمد   
ســالم    محمــد  بشــاير 

الدوسري 
البنــدري محمــد شــبيب   

العجمي 
خديجة عبــداهلل نصيف   

عبداهلل 
سارة مشعل جاسم الفهد   
مشــعل هــزاع مســعود   

املطيري 
سعود زيد مساعد احلوز   
ابراهيــم احمــد    فاطمــة 

الشمالي 
جمانة حسني مالك حسني   
علي 
حسن حيدر حمزة اسيري   
فواز عبداهلل راشد بوقماز   
هبة عواد مضحي الغريبة   

وزارة الداخلية 
عبداهلل علي حسن ياديكار   
شروق بندر محمد العتيبي   
حسن عبداهلل حسن حمد   

العجمي 
ثــاري    ســعود  بدريــة 

الرشيدي 
محمــد    مريبــد  حصــة 

الرشيدي 
عفاف عايد عواد احلريجي   
هاجر عواد مضحي الفضلي   
آمنة محسن بادى الفضلي   
دالل محمود ناصر التميمي   
رحاب مدلل حبيب العنزي   
هيا خالد فراج العازمي   
ســلمى عبــداهلل ســعد   

الوهيب 
بشــاير محمــد عبــداهلل   

الهاجري 
زينب ابراهيم احمد عبداهلل   
عهود مهدي ثنيان مهدي   
اعتماد عايد خابور خلف   
سارة حنيف مهدي العجمي   
شهد نعيس فريج املطيري   
بتول خضر نايف الشمري   
البندرى وليد عوده الشمري   
قريــان    بطيحــان  هاجــر 

املطيري 
عذاري هادي سالم العجمي   
اميان ابراهيم جان أميري   
سارة صالح سعود العنبري   
خضيــر    محمــد  جواهــر 

املويزري 
رمي اسامه سعود املجيبل   
امــني    مشــاعل خيــر اهلل 

البلوشي 
بدور حسني صاحى فيحان   
سعاد بسام حنون الشمالى   
عمــاش    متعــب  يوســف 

العتيبي 
رهام علي حسني القطان   
هند مسفر خريص العتيبي   
عائشة راشد عبيد الدوسري   
سارة ناصر سالم العجمي   
ندى مياح حسن الشمري   
نورة عايد عوض الرشيدي   
فهد فالح سليمان الرشيدي   
فهد سليمان القفيلى سليمان   
فهد صالح الفي الشمري   
فاطمة الزهراء علي حسني   

شرف 
ابراهيــم عبدالرزاق    دعيج 

الدعي 
حصة جاسم محمد امليعان   
عهد عماش براز ثامر   
دالل حسني زايد علي العازمي   
جند زيد مطلق العتيبي   
هند علي عبدالرحمن املري   
عذبي حمود عوض املهمل   
شافي عبداهلل فاضل العجمي   
صحــن    هويــدى  ناصــر 

الهاجري 
هدى عبداهلل قنفذ العنزي   
خزنه فهيد علي احلربي   

فيصل عبد اخلضر يعقوب   
قاسم الصراف 

رقية خالد ضويحى الرسيس   
حمد شامان عايد العضيلة   
شهد خالد حنيف حنيف   
شــيماء عبدالعزيــز محمد   

الكندري 
فاطمة شمالن عقيل املطيري   
نورة مبارك عبيد املطيري   
مــرمي ابراهيــم عبدالعزيز   

غازي 
عمر خالد محمد احلمد   
فضا خالد جاسم الفضالة   
فرح راشد سعد البدي   
ضحى محمد طالب احمد املال   
جنان أحمد جاسم اخلنفر   
عبــداهلل    ســبتى  حصــة 

الكندري 
فجــر محمــد مبــارك خلف   

السالم 
ضــاري مضحــي ســفاح   

الظفيري 
دانة رشيد خليفة الهايف   
رمال عبداهلل أحمد احلمادي   
احمد مطلق غالي راشد   
فهد عويد محمد الرشيدي   
مشاري مشعل بدر املطيري   
ســلطان حســني عايــض   

الرشيدي 
فهد دخيل فهد الطشة   
عبدالعزيز زايد هجاج زايد   
مشعل عزيز نواف العنزي   
بشاير موءيد يوسف املير   
ثامر فالح نايف املطيري   
عبداهلل عبــد الكرمي ذياب   

املطيري 
طالل ضيف اهلل مطر العنزي   
هاني نعير نعير الهاجري   
حمود محمد قطيم املطيري   
ضاري نافل حواس الشمري   
ناصر محمود ناصر الصالح   
عبــد الوهاب عدنــان علي   

احملمد علي 
فهد حسن راشد الدويلة   
عبــداهلل كميــخ عبــداهلل   

العجمي 
عبــداهلل جمــال مشــاري   

الرفدي 
ســليمان مشعل ســليمان   

السعيد 
اشــجان يوســف حســني   

العياضي 
االء علي عبد اللطيف محمد   
شــوق هادي سالم الشريع   

العازمي 
دانــة عبــد اللطيــف خالد   

املهيدب 
عالية حمود عوض املطيري   
امل فهد حامد العنزي   
شهد طالل زكي العقيلي   
بدر مطر سعيد مطر   
على امني احمد بهبهاني   
ضحى صباح سالم املسعود   
هديل محمد علي العتيبي   
بتول حسن علي دشتي   
شيخة فريح نزال الهرشاني   
هاشم راشد عبداهلل الشطي   
رمي حمد عبداهلل العجيري   
أمــل يوســف عبدالرضــا   

الصفار 
فجر عبداهلل عيسى املطيري   
أنــوار عبــد الســالم زفير   

العنزي 
مها اسعد رجا الغضوري   
شــباب    شــعيب  منيــرة 

املويزري 
مبــارك    عبــداهلل  مبــارك 

الرشيدي 

رحاب حماد مسير العنزي   
فاطمة عايد مصبح عمار   
تهاني ضيدان غازي املطيري   
رمي عارف ضاري العنزي   
مهراس فراج مبارك الهاجري   
مطيرة الفي بطيحان العازمي   
فــالح    عــوض  عبــداهلل 

العدواني 
نور ناصر علي اخلباز   
حــزام    عبــداهلل  عهــود 

القحطاني 
غاليه خالد مساعد املجرن   
عذاري غريب حمد العجمي   
تسنيم صباح ثويني العنزي   
هيا عبداهلل محمد العجمي   
وضحة محمد شبيب العجمي   
سلطان سعيد محمد العجمي   
فهد مرزوق محسن امليع   
محمد خلف عبداهلل الراجحي   
وسمية سعد بطيان العازمي   
شروق عدنان جاسم السياب   
منيرة فالح مطلق العازمي   
أمينة عايض رجا الرشيدي   
عائشة محمد خالد العجمي   
مشــاعل عبــداهلل ناهــى   

العتيبي 
ســارة عبداهلل حمــران آل   

سليم 
سناء ملوح رومي احلريجي   
شاهه كفاش خليفة موسى   
اسماء خامت نامي املطيري   
نادية صقر عياد املطيري   
عبير رديني سعد الدوسري   
تهاني جميل ياسني ظاهر   
مرمي فالح مبارك العازمي   
سلوى حسني محمد اليامي   
منى حمود احمد حاجية   
رفاعــي    ســعود  أشــواق 

العتيبي 
وسمية بدر معيض املطيري   
صافية محمد شبيب شبنان   
مهلهــل    حمــود  مرزوقــة 

اخلصيلي 
أماني محمد غنمان خليف   
عفاف مطلق محمد املطيري   
ناصر رشيد علي العازمي   
خالد ناصر جدعان العنزي   
منيرة محمد سعد العجمي   
رمي حمدان بليبص الطرفاوي   
دالل حسن عبداهلل الفضلي   
دالل حميدان مبارك العازمي   
دانة حمود ثقل الهاجري   
منى عائض حماد املطيري   
انوار فهد ماطر املطيري   
حتريــر مناحــي ضيــدان   

اجلنفاوي 
نوال شليويح عايد الرشيدي   
في محيا عميش العتيبي   
يوسف يعقوب علي محمد   
اشواق سعيد ساعد احلريجي   
سعد عبداهلل هالل الصواغ   
علي محيسن حسني املطيري   
عبدالعزيــز مشــعل فــراج   

اسميران 
عبدالعزيــز محمد محســن   

العجمي 
مشاعل بري مريهج شخيب   
اميان فرحان عشوي العنزي   
مناير مرزوق جلوي جلوي   
فاطمة مفرج فالح العازمي   
دالل مبارك بداح العجمي   
مشاعل حمد عواض العازمي   
وضحى فهد حســن درعان   

العجمي 
مستورة خالد مطلق املطيري   
نورة هادي محسن العجمي   
شيماء سيحان عبد الهادي   

مضحي 

لولــوة بــدر عيســى العبد   
اجلادر 
لطيفــة عبدالرحمن محمد   

العجمي 
هيا سلطان حسني املطيري   
سارة خالد محمد الكندري   
شيخة ردهان حمود املوسى   
فاطمة مجيد يوسف غلوم   
فجر احمد عبداهلل العدواني   
عذوب محمد عبداهلل الشايع   
عذاري وليد ابراهيم اجلويهل   
عائشة بدر ناصر حسني   
روان ناصــر عبدالكــرمي   

اليعيش 
عائشة يوسف عبدالرحمن   

الصفران 
أمانــي عبــد اللطيف عبد   

الوهاب الشهاب 
عذاري محمد بالل السعد   
حصة عادل خالد العازمي   
ابرار محمد راشد آل بن علي   
ضحى علي حسن ابل   
دالل سعيد ساعد احلريجي   
خلود نايف فهد العالطي   
هيا فيصل جمعة احلسينان   
جواهــر منــاور مــرزوق   

النومسي 
شمايل أحمد علي العازمي   
دانة محمد حسني العازمي   
غدير عادل جمعة سبتي   
أماني نواف نهار املطيري   
اشــواق مشــعل عويــد   

العازمي 
سعود يوسف سالم السند   
انوار مبارك دخيل العنتري   
هبة حمود عبداهلل التوحيد   
اسراء احمد محمود يوسف   
كرميه محمد راشد الهاجري   
فاطمة عبيد احمد العازمي   
في محمد باني الباني   
سارة مفلح مطلق العازمي   
رمي خالد ايوب القيص   
روان احمد حمود العدواني   
سارة بدر احمد القويعي   
نورة خلف مبرد العازمي   
مها صالح محمد احلربي   
منيرة مساعد عبداهلل احلاي   
افراح سعود ندا العنزي   
مرمي مساعد حميد العقاب   
عيسى احمد عيسى املذن   
عبــداهلل    فيحــان  مــرمي 

الديحاني 
اجلــازي جمــال عبــداهلل   

اجلسار 
هاجر زعال مطني الفضلي   
غنيمــه مشــعل عبــداهلل   

احلشاش 
عهود محمد فهد القشعان   
سعد سالم حسن العجمي   
مــرزوق    محمــد  خالــد 

الدويهيس 
هيــا عبــداهلل اســماعيل   

الكندري 
مرمي اسامه فهد املشعل   
مرمي خالد صقر الغامن   
شهد خالد صنهات املطيري   
روان رجا خلف العنزي   
عذاري فراج حرير الظفيري   
هيــا عبدالرحمــن محمــد   

احلليلة 
باسمه خلف حويدر حوران   
وفاء صالح جوده حمود   
أنفال فهد زايد املطيري   
فاطمة عتيق عويض املطيري   
زهره يونس عبداهلل بوربيع   
جمايل احمد خلف العازمي   
عزيزة جمال ناصر املعيلي   
محمد حمد علي الرميحي   

عبداهلل احمــد عبدالرحمن   
اجلمعة 

رمي عبداهلل عيسى احلداد   
محمد عبدالرحمن عبداهلل   

الكندري 
زبن هزاع مزبان السعيدي   
سارا محمد خالد العدواني   
سليمان فهد سليمان الفهد   
بشرى علي حماد الشمري   
رمي فيصل محمد السريع   
شيخة خليفة ابراهيم بن   

ناجي 
مرمي عبداهلل جبر احلامد   

الشريف 
سارة محمد صالح حسني   

كلبان 
افراح سهيل مدوخ املطيري   
رمي فريج خلف العنزي   
حصة عبــد اللطيف عبد   

احملسن العيد 
اروى عبدالرحمــن صالح   

العواد 
عائشة فتحى علي املكيمي   
دانة يوسف سليمان العمر   
ســارة عبدالعزيــز حمــد   

الظفيري 
خالد محمد كميخ املطيري   
حسن خالد عيسى العوض   
على صالح مهدي القالف   
عبد اللطيف احمد ضاعن   

السمدان 
االء عبدالعزيز محمد فتح   
اهلل 
سارة احمد محسن العنزي   
ابرار محمد غلوم علي   
فــرح عبد الــرزاق فيحان   

العتيبي 
مرمي ابراهيم محمد الشيخ   
خلود مساعد سيف مبارك   

السيف 
محمد جمال محمد البنوان   
فاطمة حميد عبد احملسن   

احلرز 
احمد مبارك بنيه العرف   
هديل احمد كعيد الظفيري   
شــهد فوزي عبــد الرزاق   

اخلميس 
فهد جمال عاشور كنكوني   
دانة سعود محمد املسلم   
حصــة حمد عبداحملســن   

احلماد 
موزه فهد عيسى الردهان   
هيا احمد علي بوفرسن   
اميان خلف سعد سواري   
بــزة عبــد الوهــاب خالد   

املسباح 
مرمي محمد أنور بخش   
دالل فؤاد عبداهلل مندني   
حصة طالل ساملني مبارك   
عائشــة مــرزوق ضاوي   

السميري 
روان سالم حمد العتيبي   
نوف بدر منصور املسعود   
منيرة محمد سليمان احلداد   
دمية محمد صالح املزيد   
نوف عصام محمد الرشيد   
لولوة الفــي عبدالرحمن   

العازمي 
وسمية فهد فارس اخلرينج   
هبــة احمد عبد الرســول   

الصائغ 
روان جمال هايف الرشيدي   
مــرمي عادل عبد احلســني   

رئيس علي 
فاطمة عدنان راشد املاص   
فاطمــة حميد عبــاس بو   

عباس 
يحيى ناصر محمد السند   
راجح علي راجح الهاجري   
ياســمني محمــود حيــدر   

حسني 
رمي محمد فهد الثويني   
جند محمد مزيد بوشيبة   
شروق عبداهلل حسن علي   
مرمي محمد عوض العتيبي   
مها مصطفى محمد الصالح   
مصطفــى احمــد محمود   

اجلاسم 
اقدار محمد يحيى التميمي   
دالل فيصل احمد اخلميس   
ابرار خالد ابراهيم الشرف   
جلــني عبدالعزيــز يعقوب   

الراشد الضويحي 
آالء عبداهلل دبيان العنزي   
فاطمة نواف علي التويس   
روان راشد أحمد عبدالقادر   

احملمد 
موضي فهد عبداهلل العجمي   
فجر فليج راهى الفضلي   
يسرا أحمد غامن عامر   
فهد انور محمد عبد الرحيم   
عبدالرحمن عيســى سعود   

اجلاسر 
محمد جاسم محمد العمر   
وداد مبــارك ســعد مبارك   

اجلري 
ابراهيــم محمــد    حفصــه 

السبتي 
مرزوق عباس عيسى محمد   

الظفيري 
حمدة عطااهلل قبالن خلف   
عذوب فهد مساعد العجمي   
رمي عبــد الرزاق ســليمان   

املرشود 
شيخة عبدالعزيز عبدالهادي   

سليمان املشعان 
محمد ســليمان عبدالعزيز   

املطوع 
ليلى أحمد محمد بن حسني   
سعاد رعد داخل جنديل   
فرح سالم عبداهلل العجمي   
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عبدالرحمــن حســن خليل   

العلي 
كوثر عبد املجيد سالم علي   
فاطمة ظاهر رشيد الصليلي   
نور حسني غلوم فيروز   
زينب عبد الرســول جراغ   

احلداد 
هديل مشعل ذياب العنزي   
منيــرة بــدر حمــود الزيد   

الناصر 
أسماء فراج دويبى املطيري   
شيماء محمد عبداهلل حسني   
انوار مقامس فاضل مقامس   
شهد ابراهيم احمد الرقم   
مرمي عبداهلل محمد الهنيدي   
عبدالعزيز عبداهلل رسالن   
فهد 
حســني    عبــداهلل  روان 

التركماني 
شــريفة محمــد عبــداهلل   

العوضي 
فاطمة مصطفى علي جاولي   
أنفال رباح مبارك الرباح   
مرمي عبداحلميد غلوم محمد   
دانة يوسف طاهر الصائغ   
بشاير هادي مدلول الشمري   
فرح ســعد عبــداهلل ذياب   

احلربي 
سارة صالح فاضل احلطاب   
محمــد    مســاعد  شــيخة 

الربيعان 
هالة صالح احمد الرشدان   
شيخة عبدالعزيز عبداهلل   

العبيد 
فاطمة وليد محمد العلى   
دالل سالم احمد. السنان   
مالك صلبوخ منالن الرويعي   
غنيمــه شــمالن عبــداهلل   

املطيري 
هوية حسن سعيد العجمي   
وضحة خالد داهم القحطاني   
وله احمد خالد العرادة   
اسماء ناصر حشر البرغش   
شيخة علي محمد الزيد   
رمي عكرش عيد محمد   
اميان عبداهلل نابي الدويلة   
سيف سعد فرحان شخيب   
حنان دهام فهد العازمي   
كوثر علي حميد بو صفر   
أميرة مجبل عوض الرشيدي   
فاطمــة علي عبــد الوهاب   

بحروه 
خديجة عبدالعزيز عبدالنبي   

بن نخي 
نورة فراج فهاد العجمي   

نور عبد املطلب مجيد بهمن   
يوسف محمد ابراهيم الراشد   
أحمد علي زيد املطيري   
عبدالعزيــز فهــد عســاف   

املطيري 
جنــان عبدالرضــا حســن   

جرخي 
نور حامد محمد املاجدي   
حبيبة حبيب بيرايش   
دانــة عبــد اجلليــل نوري   

الراشد 
نوريــة ضيــف اهلل فريح   

الرشيدي 
هنــاء صالح عبــد اللطيف   

احلبشي 
أنوار نصار ابراهيم النصار   

الناصر 
اسراء علي عبد الرضا القطان   
زهراء احمد عباس الصيرفي   
بتول عبداحملســن حســن   

االشوك 
دانــة عبدالعزيــز عبداهلل   

املنصور 
منى أحمد عبد الكرمي حيدر   
رقية أحمد عبداهلل النجار   
زينب مظهر عبدالعزيز محمد   

بو عباس 
خالدة خضير عقلة العنزي   
عائشة عادل جاسم الساقان   
تهاني راشد فالح الفندي   
وعد عبداهلل محسن كميخ   
امل منشد حسن الهندال   
فاطمة علي مشرع العتيبي   
منار حجي مطلق الشمري   
ســلمان    عنــاد  العنــود 

السليماني 
عبيــر عــادل عبداللطيــف   

املسباح 
سارة خليفة محمد الدبوس   
عنود عباس محمد الشمري   
نايفه عبداهلل محمد العمار   
صالــح    ابراهيــم  تهانــي 

الضفيري 
آمنــة طالب عبد الرســول   

الصايغ 
شــوق خالــد عبــداهلل بو   

شهري 
فهد عبداهلل حمد الزيدانى   
مها هايف سالم الرجعان   
سارة سالم سعود العجمي   
نورية سالم طاهر بوحمد   
حنان أحمد جاسم األستاذ   
جعفــر    ابراهيــم  فاطمــة 

بوخمسني 
نورة سالم عبيد العجمي   

عائشة علي عبد الهادي املري   
حربيه حمد عواض العازمي   
رمي شباط سعد امليموني   
نورة يوسف عاصى امليع   
خالد مفرح سليك الرشيدي   
رمي راجح هندى احلربي   
مهدي منديل جعفر احلداد   
فاطمة ثاري سعود الرشيدي   
االء خليفة محمد عبداهلل   
وضحة راشد زايد الهاجري   
اسماء وليد عبداهلل القطامي   
شريفة بخيت يوسف الرقم   
سارة حمود فالح الرشيد   
رمي سعد محمد القصار   
نسوم كامل سعد محمد   
سهام حمود هليل الرشيدي   
خلود علي خلف جابر   
نورة خالد محمد الهاجري   
نور وليد خالد النصف   
عذبة حمد صالح الشهاب   
نورة ناصر محمد الهاجري   
نورة فالح عامر الهاجري   
مرمي محمد خليل البناي   
انفال علي حسن العجمي   
دانة عبداهلل فرج الهاجري   
سارة عوض راشد املهيميل   
هيا غضبان شبيب العازمي   
ابرار فهد سماوى الضفيري   
شوق منيف شالش العجمي   
طاهرة ســيد احمــد محمد   

حمزة 
حمد عمران أحمد العيدان   
علي فاضل عباس علي عباس   
خلود حسني محمد السهيل   

املطيري 
بشاير سعد علي سعد املياس   
أمينة حمود عبداهلل املطيري   
ابرار خالد عبداهلل العون   
هيا احمد جاسم املسعد   
لطيفة ناصر عبد احملســن   

اجلريد 
هدى سلطان محمد الدوسري   
بدور سعيد مسعود سعيد   
أمينــة حميــد ابراهيــم مال   

يوسف 
سارة محمد غازي سلطان   
صاحلة عبداهلل عبدالرحمن   

املسيعيد 
فريح صباح فريح العنزي   
سعد مطلق مبارك الرشيدي   
دميه فواز عبداهلل الديحاني   
محمد حمود حامد العازمي   
رمي عدنان عيسي الراشد   
عبــداهلل    حســن  فتــون 

احلصينان 

خلــود عبدالوهــاب احمــد   
عبداهلل 

شهد وليد بندر يوسف   
مرمي سعود فالح االصفر   
انوار مفلح حجي الرشيدي   
شيماء محمود مهدي طاهر   
ضي سليمان فالح السالم   
مرمي احمد خليفة اجليماز   
جوري جاسم محمد املنير   
احالم فهد فيحان العتيبي   
فاطمة حمزة محمد درويش   
عايشه عبداهلل سعود الغرير   
روان مساعد ضبيب املطيري   
دالل محمد عبداهلل مبارك   
فاطمة صالح ابراهيم حسن   
مرمي خالد مرضى العنزي   
موضي نايف زيد الصانع   
مرمي عبداحلميد عايد العنزي   
ســارة شــايع عبــد الهادي   

الهاجري 
وصايــف مبــارك عبــداهلل   

اخلشاب 
شهد محمد هجاج اجلالوي   
معالي باتل حمود املطيري   
ناصر سعيد محمد العجمي   
شهد محمد خليفة العطية   
أنفال فالح مرزوق الشتلي   
مرمي عدنان احمد اجلوهر   
روان صالح جنم اليعقوب   
غيداء عدنان بدر املسلم   
عائشة زيد عثمان مال اهلل   
دانة بدر مرزوق العنزي   
افراح عيد ساري الثومير   
ســارة عبد املهــدي خضير   

احمد 
روان فالح غامن العنزي   
رمي عايد بشير السليماني   
سعاد عشوى سعد محمد   
ظبيه محمد بنيان ال مخلص   
مشاعل عايد هليل العنزي   
رمي صنت عايض صنيتان   
حامده رجا صالح الرشيدي   
ابرار احمد اكبر رضا   
شيخة دحيم حمود املطيري   
نوير حمد ضيف اهلل احلقان   

العازمي 
جلــوى    ثــواب  وســمية 

السبيعي 
لطيفة هذيل مهدي العجمي   
مــرزوق    حمــدى  انــوار 

الرشيدي 
ليلى زيدان سالم الرشيدي   
نورا منصور علي العتيبي   
حصة عبداهلل هادي املطيري   
مبارك عوض عايد الرشيدي   

سارة بدر سعود الرغيب   
وسمية حمدان بداح املطيري   
عبدالرحمن خالد ســلطان   

عبد ربه 
مشــاري ثايــب عبــداهلل   

املطيري 
محمد فايز محمد البدهاوي   
ســعد ضحــوي    ضــاري 

الرشيدي 
حمد سلمان فهد حشه   
حصة عالى عبداهلل الرشيدي   
محمد وليد داود اخلراز   
فيصــل احمــد عبدالرحمن   

الغريب 
محمد بدر عبداهلل الكفيف   
عقيــل عبداحملســن علــي   

شاغولي 
فواز مبارك العمير   
محمد ابراهيــم عبد االمير   

بنيان 
محمد سعد مقعد العتيبي   
يوسف أحمد هايف أباذراع   

الظفيري 
أحمد شهاب احمد اشكناني   
ابراهيــم    يوســف حمــدان 

العتيبي 
عبداهلل عثمان علي العثمان   
فهــد فرحان راشــد الطيار   

العنزي 
عيد عبداهلل عيد العتيبي   
بدر جاسم علي البحوه   
يوسف صالح حسن الغريب   
نايف بدر هيف احلجرف   
خالــد زعــل عبد احملســن   

العصيمي 
عبدالهادي حسني عبدالهادي   

العجمي 
عبدالرحمــن محمــد نافــل   

الهرشاني 
ابراهيــم محمــد عبــداهلل   

املرجان 
عثمــان محمد عبــد القادر   

الرشيد 
منال عتيق ادهام الشمري   
حنــني ســمير عبداحلميــد   

احلمر 
منيرة صالح ابراهيم اخلراز   
شوق زايد سالم فهد   
شهد فيصل عبداهلل اخلميس   
غدير أحمد حسن األنصاري   
روال رأفت رفيق عبد الرازق   
مرفت سيد أمني علي حافظ   
خالد فريج نايف العجمي   
مــرمي عبــد اللطيــف علي   

اجلسار 

نوف شالل سعود الظفيري   
بخيته ريفان علي اليامي   
عايده درويش سعد املطيران   
علي رشيد عباس دشتي   
بندر سلمان مبارك العصيمي   
عائشــة ســليمان درويش   

اسماعيل 
عائشــة صليبيــخ هــذاب   

العنزي 
داليا احمد صالح عبد املتعال   
فايزة سالم ابراهيم العجمي   
أشواق عزيز محمد السهلي   
نورة شاجع جمعان الهاجري   
مرمي منور خشمان الرشيدي   
اميان سعيد شايع املاجدي   
عبدالعزيز ســعود عبداهلل   

اخلليفي 
فرح حامد احمد البالول   
عائشة فهد احمد الشامي   
رمي هادي مرزوق اخلالدي   
وصايف احمد خلف العازمي   
شوق جاسم أحمد سناسيري   
نورة خالد مناحي السبيعي   
نورة احمد محمد املشوح   
آيه عبدالعزيز علي بلوشي   
هدى جمال صالح احلداد   
مى احمد عباس صالح   
عبير نايف عشوى العنزي   
روان ســعد محمد املرجاح   

البراك املطيري 
دعاء عايض مرزوق عايض   
خميس عايض علي الهاجري   
غاليه محمد عبداهلل الشراح   
عائشة داود سلطان بورسلى   
اسراء ياسر جاسم القالف   
أماني نايف محمد العجمي   
هدى هجيم بشرى العالوي   
هبة فؤاد حسن مراد أكبر   
جنود عبدالعزيــز محمود   

الكندري 
انفال هاني ابراهيم بوزيد   
رمي نزال فارس العنزي   
نورة عبداهلل ناصر العدواني   
نورا أنور ماجد بوجروه   
دالل محمــد عبدالرحمــن   

الغريب 
شوق طالب عثمان املسيليم   
زمزم انور عبداهلل علي   
بتول علي درويش قاسم   
دالل عبداهلل مزعل السميري   
ليلى ناصر عبداهلل املسري   
شــيخة خالد عبد اللطيف   

الدوسري 
مــرمي عبدالعزيــز خالــد   

اخلرجي 

لولوة وليد عبداهلل احلامت   
غدير محمد علي العجمي   
عبــد احملســن دغيــم عواد   

الصليلي 
عبير عبداهلل حمود العازمي   
نورة خالد فراج الكفيدي   
بشاير معدي فراج الهاجري   
الهنوف عيد مفلح اجلسار   
ليلى محمد حسني الرامزي   
صنهــات    محســن  مــرمي 

العتيبي 
رمي مسفر سعد الهاجري   
عبير خليفة حمدان العازمي   
أســماء عياضــه عبــداهلل   

الرشيدي 
نورة محمد كميخ العجمي   
رمي راشد دغمى الرشيدي   
نوف احمد عسكر العازمي   
عايــض    مرجــع  منــى 

اجلويسري العازمي 
رمي فيصل فالح اخلميلي   
حتريــر ضيــف اهلل مجبل   

الرشيدي 
حنان علي عثمان الفايز   
خديجة فليح عواض املطيري   
منيرة حمود عبداهلل العمار   
فاطمة يوسف هندي احلمدي   
حمــد احمــد عبــد اللطيف   

السعيد 
جميلة سعد مبارك هويدي   
آمنة درويش علي املنصوري   
أسماء حمد صالح العجمي   
بشاير صالح فريح العنزي   
عهد سعود راشد البذالي   
مها سعود علي الرشيدي   
منال عباس عبداحلميد الفايز   
شيخة احمد صالح السني   
شيخة عبداهلل سالم الرسام   
هيا عادل محمد النفيص   
رفعة بدر نافع الدملاني   
حبيبة زعال ادهم العنزي   
مرمي نهار سعد العجمي   
شوق نايف محمد احلربي   
بشرى محمد اوتيد الصليلي   
مرمي انور عيسي الراشد   
اميان هاني نايف عبد الرزاق   
وضحى محمد علي العجمي   
آالء بندر عواد الشمري   
أسماء فهد ثامر العازمي   
هديــل راشــد عبدالهــادي   

احلجيالن 
خلود ناصر حمد العنزي   
جميلة محمد سعيد الهاجري   
رمي بدر عبدالهادي العازمي   
مها محمد طليحان العنزي   

جلني جابر احمد كمال   
فاطمة علي غازي العدواني   
عمــر عبدالعزيــز حمــود   

عبداهلل الفرهود 
فاطمــة عبدالعزيــز محمد   

البغلي 
مشــاري عصــام عســاف   

العنزي 
فاطمة عبداحلميد عابدي   
مهدي حامد عبداحلميد كاظم   

آل رشيد 
دالل مروان يعقوب طالب   
سارة احمد محمد العازمي   
سارة محمد خلف الربيعة   
العنود ثاني ساير جدعان   
أسماء محمد بخيت العجمي   
امل فهد عوض املطيري   
أمينة ســاهر راضي البدان   

العنزي 
امل كاظم معارز احلركوصي   
تهاني ثامر مبارك القمالس   
نورة بسام صالح بوبشيت   
زينب ناصر قاسم رمضان   
نور جاسم حاجي الكندري   
وسمية سعد جابر اجلعيدي   
هنادى عشوى حميد العنزي   
روان فجحان خالد املخلد   
عبير بسام عبدالرزاق مجيد   
اطياب محمد احمد املديني   
زينب عباس يوسف البغلي   
فرح فيصل عباس كرم   
فاطمة محمد عبداحلســني   

املشاري 
ابــرار علــي عبدالرحمــن   

الكندري 
قمر حمد فهد املراغى   
مناير يوسف صالح احملطب   
موضي فهد محمد الديحاني   
فاطمة عباس عبد الرسول   

الصائغ 
بشاير احمد محمد حسني   
نورة محمد حمد املري   
فاطمة خالد كاظم الفضلي   
محمــد    جاســم  موضــي 

احلشاش 
نورة عيسى احمد العبيدلي   
مرمي فهد خليفة الصالل   
شــيخة عبدالعزيــز محمد   

البطي 
رمي عبدالعزيز أحمد املال   
سارة جابر منيزل السعيدي   
مشــاعل عبدالرحمن محمد   

العبيدي 
عائشة عيسى عبداهلل جابر   
غدير سرحان نزال العنزي   
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علي جابر حمد املري   
اريج محمد باتل العجمي   
دانــة فيصــل اســماعيل   

الكندري 
منيرة حسني احمد اخلضري   
مشاري مبارك فرج العجيل   
محمد ناصر غلوم دشتي   
احمد حمد احمد الغيث   
عبــداهلل    خالــد  محمــد 

الديحاني 
حصة بــدر عبد الرســول   

القالف 
علي سعيد علي الشهري   
رمي فهد عايض سند   
سليمان علي عيد العنزي   
فاطمــة عبدالكــرمي حمــد   

الشمالن 
ضحى خالد عبيد الشميالن   
خيرية جاسم رشم العبودي   
بدرية محمد دعبول   
معــاذ عبداللطيف عبداهلل   

القالف 
سعود فيصل علي العنزي   
بدرية سعيد نافل العبيوي   
سارة خالد نايف املزعل   

وزارة الكهرباء والماء 
غريب مجبل مسفر العنزي   
بدر احمد مشعان املشعان   
عبداهلل فهاد فالح العجمي   
جاسم زايد محمد العنبر   
دانة خالد أحمد مطر سالم   
بدر ســالم ضاري العاقول   

العنزي 
علي محمد علي غلوم   
عبــداهلل محســن منصور   

الشمري 
نايف مجبل مسفر العنزي   
سعود هزاع عماش املطيري   
احمد خالد شافي السعيدي   
ياسمني احمد حمود الفنيني   
جابــر    عــواض  جمعــان 

العتيبي 
مبــارك ســليمان ســعود   

الرميضي 
مــرمي عبدالرحمن ابراهيم   

العوضي 
شهد ناجي صاهود الصليلي   
دالل خالد علي شاهني أحمد   
يوسف حمد محمد املهنا   
عبداللطيــف احمــد محمد   

الكندري 
جهاد جواد حسن موسى   
محمد جواد علي القطان   
مبــارك    عمــر  عبــداهلل 

العصيمي 
عبداهلل فيصل محمد الدحيم   

وزارة المالية 
حبيبة جمال بركات عبداهلل   
عبدالعزيز خالد عبداحملسن   

املراغي 
عبداهلل عامر هالل املطيري   
عبدالرحمن غالب عبداهلل   

الهاجري 
عمر نايف رمضان العنزي   
علي يعقوب يوسف الياقوت   
جنان حسن عباس حسن   
بدر صالح علي الهزمي   
أحمد جزاء غائب العتيبي   
وضحة نافع شباط العفاسي   

املطيري 
مشــاري محمــد عبــداهلل   

الرشيد 
عبدالرحمن فيصل حسني   

البحراني 
سعد طامي علي العازمي   
عامر الفي زايد العازمي   
فهد رشدان فهيد الرشيدي   
مالك حسن حبيب عباس   
عبدالهــادي حمــاد ســعد   

العجمي 
لطيفة حمد ابراهيم املسبحي   
عبــداهلل داود عبدالوهاب   

العسعوسي 
صقر يوسف احمد الغامن   
جراح ناصر جمعة الكعاك   
عبداهلل ســلمان مــرزوق   

املرزوق 
جابر ناصر علي العجمي   
فيصل راشد عبيد اللميع   
سلطان دحام ندا النومس   
فهد مطلق فهيد العازمي   
علي بدر الفي العازمي   
عادل مياح حسن الشمري  

مها نايض مجرس العتيبي   
عائشة فهد سعد قريطة   
حمــد    منصــور  حصــة 

الهاجري 
بدرية محمد حسني يوسف   
زهــراء عبدالعزيز محمد   

اشكناني 
خالد سعود خالد الصواغ   
احمد مرزوق مبارك املزين   
راشد مساعد ماطر عميرة   
مبارك علي فهيد العجمي   
محمد ظاهر مطلق السنافي   
عبدالعزيــز خالــد عايش   

العازمي 
نايف نواف سعد العتيبي   
عبدالرحمن عبداهلل محمد   

العازمي 
محمد فالح عمر العازمي   
على نظام احمد اخلياط   
ناصــر امــني عبدالرحمن   

العوضي 
مبارك عبداهلل فهد العثمان   
عبدالعزيز مشــعل جهار   

املشاري املطيري 
صقــر عبدالــرزاق محمد   

الفهد 
ليلى محمد صالح سلمان   
فاطمة راشد عوض الدويلة   
شروق عبد احملسن عوبان   

اخلالدي 
انــور عبداحلميد    زينــب 

التركي 
حنان خالد بجران العواد   
ابراهيــم عبداهلل    حصــة 

احلسينان 
عذوب اسامة علي البشارة   
ســعود مــرزوق عبداهلل   

العازمي 
منال صالح فرج املرزوق   
منيرة مــرزوق فراج فهد   

معتقة 
ابراهيــم راشــد ابراهيــم   

الهولى 
جمانه سالم عبداهلل القالف   
براك مفلح رغيان العازمي   
فهد خالد فهد املطوع  
محمد عبداهلل حمد السهيل   
ابراهيــم    بــراك  مبــارك 

البطحاني 
طالل فالح سعد العازمي   
مشعل مبارك عبداهلل فندان   
يعقــوب جالــى ضحوي   

الظفيري 
شهد عيد محمد احلميداني   
فهد ماضي فهد العازمي   
اميــان عبدالهادي ســيف   

البذالي 
فاطمة الزهراء عبد الرضا   

يعقوب جراغ احلداد 
نور مبارك عيد املطيري   
أحمد فيصل ياسني حجي   

سليم 
محمد جاسم محمد الكندري   
احمد سمير كاظم العلى   
احلميــدي    فهــد  طــالل 

الشالحي 
دالل عبداهلل فهد الطشة   
محمد راشد عامر العازمي   
مرمي علي حسني الفيلكاوي   
ابداح فهد ابداح العجمي   
زايــد    ناصــر  عبــداهلل 

العدواني 
غــازي    نايــف  ابراهيــم 

الرشيدي 
فاطمة فهد حسن. العجمي   
خالد الفي مبرك العازمي   
عبدالعزيــز خالــد غازي   

العدواني 
حترير خالد محمد الظفيري   
عبير جمعة ساير العنزي   
ذعــار    محمــد  فيصــل 

الدوسري 
جاســم    ســليمان  فهــد 

الهندياني 
خالد محسن محمد العجمي   
سارة حمد مبارك العازمي   
مرمي جمال صالح الضفيري   
فاطمة عبد احملسن محمد   

الصفار 
اسراء علي يوسف ابو غيث   
شــوق ســليمان مخلــف   

املطيري 
اينــاس شــاكر محمــود   

عبدالعظيم 
منار عبدالعزيز عبدالرحمن   

املانع 
فاطمة حمد سالم الناصر   
حصة عبد الرزاق عثمان   
مطر 
شــيخة أحمــد عبــداهلل   

العوضي 
مالك سالم ناصر املري   
آالء سلطان حسن سلطان   
عبــداهلل    حيــدر  مــرمي 

الشيرازى 
وسمة ناهس عويد الشمري   
عجيل فالح عجيل الهلفى   

الرشيدي 
عبير طارق عبداهلل ناصر   
فجر محمد شهاب حمادي   
مها سعود محمد الدماج   
احالم مزيد حمدان البذالي   
بشاير سعود محمد الدماج   
سارة محمد سليم السبيعي   
زينب محمد عباس العجمي   
هديســان    ســالم  نــوال 

الشمري 
بشاير عوض فالح العازمي   
مرمي صالح عبدالرســول   

اجلمعة 
أنوار خالد فهيد العازمي   

انفال بدر عبداهلل العمار   
حصة عبداهلل أحمد الصدي   
فجر باني حامد السليماني   
مرمي وليد احمد مطر سالم   
فجــر عبدالعزيــز صالــح   

دشتي 
حشــان منصــر مــرزوق   

العجمي 
نوف خالد علي هزاع مبارك   
خالد وليد سهيل الزنكي   
فاطمة مساعد جري اجلري   
عبدالعزيــز عبــد اللطيف   

محمد الصالح 
سيف فهد سليمان املنصور   
دانة خالد علي املال   
انوار جالل فوءاد البدر   
اوضــاح يوســف محمــد   

الصعيب 
شعاع خلف بتاع املطيري   
مرمي عامر صالح العتيبي   
مرمي مذهل نايف العازمي   
مرمي مرثع محمد شبيب   
صيتة رجا موسى العجمي   
مالك مناور مسير الظفيري   
نورة سالم مطلب العازمي   
حصة عادل راضي العازمي   
شهد فارس مفلح النامي   
نوف غازي نومان احلربي   
اميان محمد ارشيد الضرباح   
روابي طالل مبارك العازمي   
نوف راشد وسمي العازمي   
منار حميد علي العنزي   
منيــرة عبــداهلل مطلــق   

السبيعي 
شوق خالد فراج العازمي   
مرمي مبارك فهد العجمي   
فاطمة وليد حسن القالف   
رجــاوي مشــعل عبداهلل   

اجلبيالن 
مها طفيل محمد العازمي   
حســيان    رســام  بــدور 

الدوسري 
مــرزوق مطلــق    فاطمــة 

العازمي 
حلى مبارك سليمان السلمان   
اميان فتحي سعود حسن   
منار ســلطان هليــل بندر   

املطيري 
علي عادل علي العطار   
غدير علي عباس اجلدي   
زهرة علي حسني علي   
هبة عبــد الوهاب جاســم   

عبداهلل 
فهد جزاع معيض الرشيدي   
خالد محمد عزم الهاجري   
اسماء سعيد عابد سعيد   
فهد سالم سعيد ابو رحمة   
فاطمة ناصر علي عباس   
أنــوار مشــعان حجــرف   

العتيبي 
هديــل عبــد الهــادي عبيد   

املسعود 
محمد عابر سلطان احلسيني   
جواهر خالد سفاح الراشد   

البذالي 
اذهابه موهج حامد الشالحي   
فيصل عبداهلل فالح العازمي   
عذاري فهد عيد الرشيدي   
تهاني أحمد مسفر العرادة   
البنــدري ســلطان عايض   

املطيري 
خلود فهد عبداهلل العازمي   
شيخة رضا خلف العنزي   
ســلطان    شــافي  شــهد 

القومياني 
دانة فهد عبدالعزيز الهران   
أنفال فهد حمود العتيبي   
امينة سعود مساعد البناي   
منصــور ناصــر ســعيد   

الهاجري 
منال احمد ابراهيم العنزي   
فالح عبيد محمد العجمي   
جهــاد    عبــداهلل  مشــعل 

الهاجري 
نورة محمد فهد الهاجري   
روان حســن عبدالرحمــن   

محمود 
مفاز خالد احمد دهراب   
فاطمة علي أحمد البندري   

القطان 
مرمي حبيب محمد احلربي   
عزيز سعيد عواد العتيبي   
مــي علــي محمــد منــاور   

الشمري 
شوق فهد سعد العازمي   
سارة يوسف محمد الهولي   
علي مثال جاسر الطيري   
دالل مساعد محمد احليص   

الفضلي 
عبير فهد جبار املطيري   
هيا عايض حمد العازمي   
يســرا بنــدر ســيد رفاعي   

الرفاعي 
سارة محمد علي العازمي   
محمد نصار سودان املطيري   
اشــواق عبدالرحمن براك   

العازمي 
هبة مصطفى ناصر الشمري   
خديجة موسى راشد ماجكي   
بدر حمد معجب العجمي   
خزنه حبيب جزاع الشمري   
سالم شنان خميس العنزي   
فاطمة فيصل عبداهلل العلي   
فضة علي مطر املطيري   
عــوض    هنــادي صالــح 

العازمي 
رمي غزاي حمود احلربي   
ســعيد عبد احملســن علي   

املري 
مليحة مفلح رغيان العازمي   
منال محمد مفلح العازمي   

في خالد صالح الشعبان   
افراح عبداهلل احمد العبيد   
ســلطان معيــض راشــد   

العجمي 
شمة مبارك غازي العازمي   
شيخة غامن فالح الهاجري   
مشاري فارس عايد جريد   

العنزي 
قصنه محمد جنبان املري   
وسام بدر درباس احلداد   
خالد شافي علي العازمي   
مصحــب    الفــي  اروى 

الضفيري 
عبدالرحمن عايض عوض   

املطيري 
طيبة عدنان عبداهلل العبيد   
ندى حيدر داود الشمري   
نوف عبداهلل سعود حمادة   
غنيمه عبيد محمد العجمي   
رفعة فهد مطلق العتيبي   
أنفال خالد محمد الدوسري   
أسماء مبارك ناصر العازمي   
غدير خالد راشد الرومي   
رباب نومان املاجدي   
شــذى عماد خليل السيد   
عمر 
فيصل جاسر فريح املطيري   
خالد وليد خالد الزايد   
سالم محمد عويد الرشيدي   
محمد راكان شطى العجمي   
مشعل علي دالى العتيبي   
هيا مطلق هزمي العازمي   
خالــد رجــا صالــح فالح   

الرشيدي 
سعد ســعود محمد رجاء   

الرشيدي 
محمد عايد محمد العازمي   
هبســة عبدالرحمن ماجد   

املطيري 
اجلــازي ســعد مشــعى   

الزعبي 
خديجــة حســني عــوض   

بهزادي 
نورة سعود سعد الدوسري   
حكيمه فايد حسن الظفيري   
سيره حمد شديد الرشيدي   
شيخة خالد محمد املتلقم   
بدر ناصر مطلق السيحان   
مــرمي خليــل عبدالرحمن   

محمد رضا 
دانة مشعل علي الظاهر   
ود محمد عبداهلل اسميران   
فجر فيصل ابراهيم احمد   
افنان طالب علي الشاهني   

بن مانع املهيد 
روان خالد علي الزيد   
فضيله معتوق فرحاني   
ساهرة بلهان نازي   
خديجة احمد محمد حسني   
جوزاء فهد منصر العجمي   
ناصر فايز الفي املطيري   
حمد فيصل حمد الشمالن   
ناصر احمد ناصر العازمي   
محسن سيد أحمد ابراهيم   

القالف 
يوســف حمادى مشــرف   

العنزي 
مهــدي عبدالصمد مختار   

بهمن 
حسني طالل علي مدوة   
محمد سلطان سهو حمدان   

املطيري 
فيصل سالم فايز كريديس   
محمــد فاضــل يوســف   

املرهون 
ديار علي ناصر احلربان   

وزارة الشؤون االجتماعية 
فهــد    ســليمان  شــيخة 

الديحاني 
مها عبداهلل نابى الدويلة   
وعد فــواز عويض مقذل   

الديحاني 
محمــد    جاســم  منيــرة 

الفيلكاوي 
جنــالء عبــداهلل حســني   

العجمي 
سمايل خالد حمد العدهان   
ســارة عبداحلميد عثمان   

اجلاسم 
عبدالعزيــز منصور فالح   

العازمي 
فاطمة حسني محمد احمد   

املنصور 
ســبيكه ابراهيم ســلطان   

السداني 
ثامر احمد طنا العنزي   
بشرى علي عباس دشتي   
خليفة عبدالعزيز خليفة   

السويدان 
ســلطان برجــس ضاوي   

العتيبي 
عبداهلل عيد خلف العازمي   
ســعود    حمــد  عبــداهلل 

العجمي 
محمد حسني علي اخلالدي   
عبداهلل غالب جزاء العازمي   
دغيم مطلق دغيم العازمي   
يوسف عبداللطيف احمد   

القالف 
نايفه هادي محمد العنزي   
عبدالرحمــن عايض علي   

العجمي 
عبــاس محمــد عبــداهلل   

القالف 
ســعود بــدر عبدالعزيــز   

بوراشد 
احمد زياد جاسم السدرة  
عبدالعزيــز عبداحلميــد   

صالح الشواف 
أحمد مرشد منديل املطيري   

نادية طلق سعد خرشان   
سلمى سعد سعيد املطيري   
مها نواف جندى السويط   
عائشة جاسم محمد احلي   
حنــان عبداحلميد حســن   

احلسن 
عذاري عبداهلل العنزي   
زايد قحطان زايد العجمي   
بدور عبد الهادي محمد املري   
مجيــدة محمــد عبدالقادر   

بونوار 
شيخة خالد عبداهلل الغريب   
مرمي مشعل زاهي العازمي   
هاجر سعد احمد العامر   
مهــا مزعــل زبــن عمــاش   

الشمري 
سارة سعود عناد اخلالدي   
جمانة أحمد محمود الفداغ   
جار اهلل عبدالعزيز محيسن   

الشريفي 
حمد سعيد فالح الصعب   
ماجد دعيرم عبداهلل العفاس   
ناصر راشد فارس احلشار   
احمد عبداهلل عايد العازمي   
نوف خالد سالم الصباح   
عبداهلل صالح هادي العنزي   
شيخة مشاري حسن الزنكي   
مــرمي فهــد عبداحملســن   

اخلميس 
يوســف    يعقــوب  دالل 

املسيليم 
هيا سليمان ناصر احلميدي   
لولوة يونس رجب الشطي   
منيرة فايز فالح العجمي   
عائشــة محمــد عبــداهلل   

القديفي 
آمنة خالد جاسم العميري   
فهــد    فــوزي  ســلمى 

العبداجلادر 
رغد خلف فهد القشعان   
فرح سالم بندر الفضلي   
لطيفــة ســعدون حمــود   

الرشيدي 
صيتة بادي ناصر السبيعي   
ماجــد ســعدون معطــش   

الرشيدي 
باسم فرحان نصيب مبارك   
ناصر حطاب رومي اخلالدي   
نورة خالد هرماس العازمي   
رفعة راشد باتل العازمي   
شــيخة محمــد عبــداهلل   

الدوسري 
البنــدري عبداهلل ســعود   

الهاجري 
موســى    محمــد  فاطمــة 

احلسيني 
مرمي حمود محسن العنزي   
عبير عايض حمود املطيري   
نورا عبد الناصر شــعيب   

املطيري 
ندي أحمد خلف فرج   
نورة حمد ثامر الدغيلبي   
حصــة محمــد عبدالعزيز   

املرشد 
نور عيد سعود عطية   
جنان سالم جاسم عبدالسالم   
دانة دخيل محمد سعد   
ســارة خالــد عبــد الهادي   

املطيري 
عنود حمد سالم العجمي   
ابراهيــم    ســارة عبــداهلل 

القفيلي 
ســارة عبدالرحمــن ناصر   

الشرمي 
ابرار محمد حسن الدوخي   
نــور طــالل عبــد اللطيف   

الفالح 
شــهد عــادل عبدالرحمــن   

الصغير 
فاطمة محمد عباس حيدر   
منشة فهد هايف العجمي   
زيد سليمان يوسف محسني   
نورة بدر منصور املسعود   
أحمد عبدالرحمن أحمد العبد   

الهادي 
مشاري علي راشد الصقيهي   
شيماء طارق صالح العنزي   
عــروب عبدالــرزاق عبــد   

الرزاق اخلميس 
نوال ابراهيم عبد اللطيف   

الدريس 

وزارة العدل 
ثمراء سعد منير املطيري   
بسمه خالد مريبد الرشيدي   

ناصر دغيم مطلق الهاجري   
ابراهيــم احمد حاشــوش   

اخلالدي 
عبيد مطلق عبيد املطيري   
فيصــل حبيــب حمــود   

الشمري 
صالح حسن جراغ احلداد   
ســعود حمــود عبــداهلل   

الهاجري 
عبدان حمد عبدان الدوسري   
رباح عقاب رباح املطيري   
خزنه محمد عامر العجمي   
تسنيم اسماعيل يعقوب   

الفيلكاوي 
حوراء مهدي طاهر القطان   
وسمية احمد عواد الهطالني   
أمينة علي بدر جابر   
ليالي مبارك هادي العازمي   
علي صبيح شعبان غلوم   
محمد لطس مدغم العازمي   
عبداهلل حمد عيد الرشيدي   
عبــداهلل مطلــق نومــان   

احلسيني 
عبــداهلل جــراح ســعود   

العجران 
سالم حمد قلفيص الهاجري   
عذبي عبداهلل بركه املطيري   
صغير حمد حسن العجمي   
مشاري بدر جاسم االرملي   
فاطمة علي محمد اليامي   
مشعل طارق جاسم. السند   
شــيخة مشــعل عبــداهلل   

اجلري 
لولوة ناصر علي احلمدان   
صاحلة ســعد عبدالهادي   

العميرة 
مشــعل ســلمان مفــرح   

الرشيدي 
لولــوة ســليمان محمــد   

بوخضور 
ابرار علي ارشيد الرشيدي   
اصايل شارع فهد العجمي   
نسيمه ناصر علي القبندي   
دانة مرشد راشد املطيري   
جنــد عبد الــرزاق فيحان   

العتيبي 
فاطمة حسني سيد علي علي   
دالل طارق موسى الصراف   
عنود سليمان عقلة العنزي   
فهد بسام ابراهيم العصفور   
عبداهلل سعد خالد العازمي   
ســلطان مزبــان راجــي   

السعيدي 
فهد محمد صالح احلبيل   
خالــد عبيــد اهلل رابــح   

الرشيدي 
نرجس منصــور صيوان   

الشمري 
وليــد ســالم عبــد الكرمي   

الشمري 
ســليمان حســني أدبيــان   

املطيري 
نهار علي سالم العجمي   
ســعود    خالــد  ناصــر 

العصفور الهاجري 
عبدالرحمن سعود فريح   

احلربي 
ناصــر منصــور ناصــر   

احلربي 
حسني خلف حسني احلداد   
فراس جاسم محمد الكندري   
العبــد    محمــد  مشــاري 

الرحمن الفارس 
عبــداهلل عيســى الســيد   

عباس السيد هاشم 
شــيخة محمــد يوســف   

القطان 
سلمى علي سالم اخلتالن   
خالد طالع مبروك الشالحي   
نايــف    عبــداهلل  نــورة 

العتيبي 
أصايل مطلق عوض العمر   
موضــي ابراهيــم حســن   

حجي 
مشــاعل مــرزوق مطلــق   

العازمي 
شعاع معيدى زيد البصمان   
آمنة بدر طاهر بوفتني   
نــورة اســماعيل متيــم   

الدوسري 
عبداهلل احمد محمد البناي   
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن   

الكندري 
مبــارك    عــادل  ناصــر 

الضويحي 
عبدالعزيــز خالــد محمد   

الديحاني 
وليــد صاهــود عايــش   

العازمي 
عبيــد    ســليمان  خالــد 

الهاجري 
حمد حميد مطر العنزي   
طالل مشــعل عبدالعزيز   

احلربي 

وزارة الصحة 
مشــاعل مصطفــى جمعة   

شعبان
اشواق غنيم مفرج املطيري   
دالل محمد ناشى القحطاني   
تهاني سباح خلف املطيري   
أمل محسن هويش الالمي   

الشمري 
أمينة صالح احملمد   
منى علي مدلول الصليلي   
منال تركي صعب سالم   
زهرة نشا برغش القحطاني   
وضحة فيصل سالم املري   
رشا بدر عبدالرحمن حسن   
بشــاير ســعود صيــاح   

العازمي 

ظاهــر    ســيف  وضحــة 
العازمي 

غدير مرزوق سعد الغريب   
سارة حسني علي الرشيدي   
نور محمد ماضي الغريب   
شهد عويد مبارك العرادة   
فاطمــة ناصــر محمــد ال   

زمانان 
حســن    عــادل  شــريفة 

عبداحملسن رمضان 
خلود نشمي مطير البذالي   
مهــدي    خالــد  شــيخة 

القحطاني 
فاطمة طلق علي العازمي   
نورة حمد علي املجرن   
الهنــوف ســحيم غــازي   

الرشيدي 
فاطمة خالد مبارك العازمي   
بردة علي مانع العجمي   
عفاف عيد مطلق العازمي   
تهاني سالم ناصر العجمي   
حمــدة معــوض حثلــني   

الرشيدي 
منال سالم فراج البواردي   

العازمي 
مرمي راشد غزاي الرشيدي   
فيحاء عشــيران عبداهلل   

العازمي 
الطاف مطر حويان املطيري   
عهــود منصــور بطــاح   

الرشيدي 
آسيا ضحيان راشد العتيبي   
دانــة عايــض عبــداهلل   

الرشيدي 
عبير سلمان سيف العازمي   
فاطمــة مجبــل مــرزوق   

الرشيدي 
صيتة ثوينى سعد العتيبي   
أسرار خليفة خليفة علي   
حصــة طلــق محمــاس   

العتيبي
هديل محمد سالم املطيري   
أحمد يوسف حسن ابراهيم   
هاجر وليد داود عبداهلل   
غدير جعفر حسني عبداهلل   
هيا محمد أحمد البلوشي   
الــرزاق    عبــد  شــريفة 

عبدالرحمن اليوسف 
انوار عادل مزيد العازمي   
ســارة مشــاري احلميدي   

املطيري 
العنــود عجيــل عبــداهلل   

العنزي 
نوف ناصر مانع العجمي   
فاطمة بدر أحمد كرم أحمد   
فاطمة عارف عبد الرسول   

البغلي 
احمد سعد حمد اخلالدي   
فاطمة سالم سعود الوليد   
زهــراء عبــد الكــرمي بدر   

احملميد 
نايــف شــحنان    حنــان 

الشحيتاوي 
درر هاشم احمد الرفاعي   
منى احلميدي محمد شكبان   

املطيري 
شذى فهد خالد النامي   
حمــود    عبــداهلل  ليلــى 

العفاسي
ابرار خالد سعد الضفيري   
ســعد    تركــي  عواطــف 

العتيبي 
أفنان عبــداهلل أحمد عبد   

القادر احملمد 
فاطمة وليد عبداهلل سيد   
علي 
عبدالعزيز عثمان جدعان   

الزهاميل 
حســني رياض راشد عبد   

الرحيم 
نور بدر سعد العمار   
مطلــق    خلــود مصبــح 

العازمي 
سارة فهاد سعيد احلربي   
محمــد    داود  صفيــة 

عبدالرحيم الكندري 
بشاير خلف عوض املطيري   
خديجة عبد احملسن مطر   

فرج مطر 
هند احمد فهد الفرحان   
فرح حســني عبــد الكرمي   

زكريا 
رحــاب مناع بــن حمدان   

الظفيري 
مرمي الفي صقر املطيري   
وطفه صالح خلف سالمة   
عبــداهلل    فــالح  مــرمي 

العسعوسي 
شيماء نواف صرد العنزي   
مساعد علي حمود النوط   

العازمي 
حســني عبدالعزيــز علي   

الصفار 
على صادق يوسف الباذر   
فاطمة محمد شاه علي   
ابراهيــم    دعــاء توفيــق 

الدمخي 
زامــل    فاطمــة حميــدى 

العتيبي 
وســمية غازي منيع اهلل   

الرشيدي 
حجــرف    حمــود  دانــة 

الرشيدي 
هيا عبيد جحيش العازمي   
رشا حمد محمد العازمي   
نوال هزاع مزيد املطيري   
خلــف    فــراج  وجــدان 

احلسيني 
انوار مناور فالح العازمي   
فجر احمد مشعاب سحلول   
عبير خالد صقر اجلمهور   

حصــة ســامي عبــداهلل   
العجمي 

جواهــر ســالم فهد هايف   
العجمي 

منار شاهر نصار الشمري   
عهد كنعان فهاد الشمري   
مرمي فيصل خليل عبداهلل   
بدور مطلق عليج عسكر   
ازهــار مهــاوش وقــاف   

العنزي 
أماني محمد تومي الهاجري   
منيــرة أحمد عبــد املجيد   

بن حيدر 
دالية محمد ابداح الدوسري   
خالــد    ســعد  مســتورة 

العازمي 
مرمي راشد مجبل مرزوق   
رغيــالن ســعيد    غديــر 

السليماني 
علي محمد لفته الضفيري   
ايالف سعدون علي الشطي   
روان عثمان كامل القطان   
عــذاري مســير صبــاح   

العدواني 
عبداحلميد صالح احمد املال   
روان حمد مبارك الهاجري   
ناصر خالد عبداهلل الشويع   
مها صالح عذال العنزي   
شــريفة فــارس عبــداهلل   

املسبحي 
مــرمي ســعود عبــداهلل   

احملجان 
خالد شــنيان عبدالرحمن   

العتيبي 
امل ناصر عبداهلل الثابت   
عبــداهلل حســني مجبــل   

املطيري 
عهود عبيد جابر العجمي   
بشاير حسن حمد الدوسري   
ابــرار ابراهيم عبداحلميد   

احمد 
اميان فياض محمد العنزي   
محمد عادل محمد الشهاب   
عنــود صالح علــي كاظم   

الصالح 
اسماء عايد ماطر العازمي   
عبــداهلل خالــد عبــداهلل   

شعبان 
فاطمة شايع كامل الشمري   
حوراء صالح محمد القطان   
شيماء محمد احمد ماجد   
آيــات عبد االميــر حبيب   

االبراهيم 
صالــح ضيــدان ســالم   

العجمي 
عبدالرحمن ابراهيم عبداهلل   

علي الكندري 
أحمد علي أحمد الكندري   
شيخة محمد راشد خالد   
فهــد عبدالهــادي محمــد   

القحطاني 
عدنــان عبد الرضا عباس   

صفر 
ناصــر عنيــزان ناصــر   

العجمي 
عبداهلل تركي علي العنزي   
حصــة محمد عبدالرحمن   

الفيروز 
زيــد    خلــدون  اســراء 

السليطني 
عبد القادر عبداهلل ســعد   

السهالوي 
زهره حسني محمد االستاذ   
رمي سعد مطلق الديحاني   
فهد أحمد سليمان الهطالني   
سلطان فهاد سعد العجمي   
عبدالرحمــن محمد حمود   

الركيبي 
عبداهلل فهيد محمد الركيبي   
فالح خلف فالح العتيبي   
على فيصل بويتل الرشيدي   
عبــداهلل نــواف ملعــب   

الظفيري 
بــدر مــرزوق شــليويح   

العتيبي 
حســن عبد احلكيم محمد   

اخلرس 
عبــداهلل عــادل عبــداهلل   

الوقيان 
ســعود عبدالعزيز حسن   

كلندر علي الكندري 
فهد عبداهلل محمد الركيبي   
عبــداهلل منصــور عبــد   

الرسول عوض 
أحمد جواد جابر العتيبي   
عبــد الــرزاق خالــد علي   

العليان 
حصــة فيصــل معضــد   

احلويله العجمي 
حســني    محمــد  هاجــر 

البلوشي 
نــدى عبدالرحمــن خالــد   

العنزي 
نورة عبداهلل سعد العتيبي   
اســماء مفرج عبدالرحمن   

املطيري 
شوق محمد عايد الصليلي   
سارة جنم عبداهلل العنزي   
رمي فهد جابر الشمري   
مها راشد مانع مانع   
شــيخة عبــداهلل محمــد   

السعيدي 
فاطمة وليد دويان الشمري   
دالل محمد حمود العميرة   
مها عواد ماضي التيسي   
بــدر ضيــف اهلل    ابــرار 

العتيبي 
تهاني جويعد مطر جسار   
مرمي محمد عبداللة العازمي   
ســعد    جعفــر  موضــي 

الهاجري 




