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ديوان الخدمة :ترشيح  6800مواطن للعمل في الجهات الحكومية
أعلنت الوكيل املساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة نهال بن ناجي أسماء ( )6800مواطن ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني للعمل في
الجهات الحكومية من املتقدمني لدى الديوان والراغبني بالعمل في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من املسجلني بقوائم التوظيف لدى الديوان
خالل فترات التوظيف السابقة  .وأوضحت بن ناجي أن ديوان الخدمة املدنية مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية
بهدف اصدار دفعات جديدة من املرشحني ويأتي ذلك في اطار التنسيق والتعاون املستمر بني ديوان الخدمة املدنية وجميع الجهات الحكومية
وال سيما في تزويد الديوان باالحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحًا بأن دفعة اليوم من
املرشحني جاءت من مختلف التخصصات ووفقًا الحتياجات الجهات الطالبة  .وطالبت بن ناجي املرشحني في الدفعة الحالية ،مراجعة جهة العمل
التي رشحوا لها مباشرة ً (دون الضرورة ملراجعة ديوان الخدمة املدنية ) وذلك اعتبارًا من تاريخ (2015/10/13م) .بدوره قال مدير ادارة االختيار
راتب العريفان بأنه في اطار حرص ديوان الخدمة املدنية على رعاية ذوى الحاالت الخاصة ( ذوى االحتياجات الخاصة ،أبناء وزوجات األسرى
واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء ) املرشحني للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال اجراءات تعيينهم،
فانه يسر ادارة االختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.
االدارة املركزية لالحصاء
•احالم حسني محمد العجمى
•احمد اسد عبدالله مراد
•احمد سعد بدر الحربى
•احمد عادل عيسى بوقريص
•احمد عبد الله عبد اللطيف اللهو
•احمد فهد ناصر املطيرى
•اسراء جابر ابراهيم التحو
•اسماء عيد عالى املطيرى
•اشواق عيد حزام العتيبي
•العنود حمود محمد الحربى
•أماني فيحان عيد العتيبي
•امانى مفلح فالح ادبيس
•انوار نايف شليل املطيرى
•ايمان فوزان ابراهيم القريشى
•بتول حسني جالل الحسينى
•بدر مضحي سليمان مضحي
•بدريه علي عبد الحي بو قريص
•بندر نايف الحميدى الجحيدلى
•جاسم عيسى جاسم السيافى
•جاسم محمد أحمد دشتي
•جلوي الفي جلوي العتيبي
•خالد عبد الله عيد صالح
•خلود وليد احمد جمعه
•دانه مسفر محمد العليثه
•دالل صالح عبد الرحمن املزينى
•راويه على محمد بهمن
•روان فهد شالح العتيبي
•زهراء سيد قاسم باوفا
•سارة سعود ناصر العازمى
•ساره عبد الرحيم بهبهانى
•ساره عبد الله ناصر الشليه
•ساره محمد جدعان العازمى
•ساره محمد مبارك العازمى
•ساره ملفى شبيب السبيعي
•ساميه حمود صنت الديحاني
•سلطان ربيع سالم العجمى
•سليمان احمد غلوم اسماعيل
•سندس محمد مبارك ردنان
•شريفه عادل حسني ششتر
•شفاقه هادى عبدالرحمن العجمى
•شوق سعود سالم املطيرى
•شيماء على سند الشطى
•صيته عبد حطاب العجمى
•طيبه انور محمد بورحمه
•عائشه فالح دريميح العازمى
•عاليه محمد على العدوانى
•عبد الله حسن غلوم اشكنانى
•عبد الهادى محمد حسني البناء
•عبد الوهاب انور مبارك الوهيب
•عزيزه الفى حميد العازمى
•عفاف صبيح مصبح عمار
•على ابراهيم عبدالله الحمد
•عمر عبد اللطيف غنام الحمود
•غاليه سالم فالح العازمى
•غدير عبد الجليل حسن محمد
•غدير مجبل رجعان الجسار
•فاطمه جعفر عبد الله الحداد
•فاطمه حسن سيد مهدى
•فاطمه حمود الجسار
•فاطمه خالد سيف العدوانى
•فاطمه عبدالله خالد العازمى
•فاطمه على فهيد العازمى
•فاطمه محمد ابراهيم مال حسني
•فجر هيثم والي الشمري
•فهد احمد حفيظ الذهبى
•فهد خالد عبد الواحد الزاير
•فهد عبدالرحمن شايج الشايجى
•فيصل سالم مبارك خلف السالم
•فيصل طارق وجيه املدنى
•فيصل عبد الله هادى العجمى
•لطيفه جاسم على الشطى
•مبارك ناشى فهد الشبعان
•محمد احمد محمد الشهاب
•محمد على ابراهيم الناصر
•محمد فهد محمد الفرحان
•مريم محمد ظاهر العازمى
•مشارى احمد محمد رجب
•منال مصطفى ناجى العازمى
•منيره الحميدى سلطان املطيرى
•منيره حمد سالم املقامى
•منيره الفى سلمان العازمى
•مها خلف سلمان الحسيني
•مي خلف محمد املطيرى
•نايف فالح خالد العازمى
•نجود عبد الله مسعر الشمرى
•ندى على سيف البطي بوطيبان
•ندى فالح مريسل جافور
•نسيبه جمال محمد الفضاله
•نفله مبارك مطلق العازمى
•نور خالد سعيد العدوانى
•نور فايز سليمان املطوع
•نور نجيب حسن على
•نورا سلمان مجبل السليمان
•نوره كمال راشد املعوشرجى
•نوره محمد حمد الهاجرى
•نوف عبد الله محمد العنزى
•نوف فالح سلطان السبيعى
•هله رجا سعود العازمى
•هيا علي زيد العازمي
•هيا منصور عوض العدوان
•وضحه جلوى ناصر العازمى
•يوسف نصار مطلق العازمى

اإلدارة العامة لإلطفاء
•خالد سامى سعود بوعركى
•عبد الوهاب الهيب الحريجي
•مبارك سالم مونس البذالي
•ناصر احمد ناصر الحماد

اإلدارة العامة للجمارك
•احمد سعود شعيل العتيبى
•أحمد عفاس سطام الشمرى
•احمد على غالى العنزى
•احمد محمد احمد املطوع
•أحمد معيض عبد الله العازمي
•احمد مناور ذياب العازمي
•اسامه راضى حسني العنزى
•تركي عبد الله ناصر الهاجري
•تركى فوزى أحمد الشبيكى
•ثويني علي ثويني العراده
•جابر فهد مسفر الحيان
•حسن عباس عباس البلوشي
•حسن مبارك راشد الشحومى
•حسني سليم حسني السليم
•حسني علي حسني الباذر
•حسني على مفلح العازمى
•حمد خالد عبدالله حمد العتيق
•حمد مبارك جمعان الونده
•حمد مرزوق عواد العازمي
•خالد جميل خالد الحجيالن
•خالد حمد رشدان الشحومى
•خالد حمد عيد الخالدي
•خالد ماطر بردي العازمي
•خالد محمد مهدي العازمي

•خالد ناصر عوض العدوان
•خلف فهد خلف السعيد
•دعيج على سعد صقر
•راشد ياتي مبارك البركة
•راكان خالد راكان الحربى
•سالم رعد داخل جنديل
•سالم على سالم الحمد
•سطام هزاع مسهوج العنزى
•سعد راجح عويضه العجمى
•سعد راشد سعد الطعان
•سعد فهد سعد العنزى
•سعد نصار ناصر العازمى
•سعود عبدالعزيز محمد املطاوعه
•سليمان جاسر عقله العالطى
•سمحان عبد الرحمنالسمحان
•صالح هانى سيد نعمه علي
•ضاري زياد جدوع العنزى
•طالل سعود سعيد الشريجه
•طالل فيصل حمد العنزى
•عادل على عبد العالى املطيرى
•عبد الرحمن سعد سعيد الزعبي
•عبد الرحمن عادل سعد الحميدى
•عبد الرحمن عيد مرزوق السالم
•عبد الرحمن محمد زعل العنزى
•عبد العزيز حمد عياد العازمي
•عبد العزيز عبد الله براك العتيبى
•عبد العزيز محمد الشاهني
•عبد العزيز مساعد الرشيدى
•عبد العزيز نومان الشمرى
•عبد الله بدر حمود أبو شيبه
•عبد الله حماد فالح العازمى
•عبد الله عادل فهد العبد الهادي
•عبد الله محمد ابراهيم الحمدان
•عبد الله محمد امريط الهاجري
•عبدالله جابر عبدالله الكندرى
•عبدالله عباس عبدالحميد الفايز
•عبدالله مبارك الهاجري
•عثمان ثجيل رمضان السعيدى
•عثمان عبد العزيز حاجى احمد
•علي بندر مجول املطيري
•عمر يوسف محمد النفيسى
•فارس عذال عوض العنزى
•فالح صالح هادى الحجرف
•فايز ماجد الرميثي املطيري
•فالح بدر هيف الحجرف
•فهد سعد سعيد العازمى
•فهد عبداللة محمد العجمى
•فهد غازى مرزوق السالم
•فهد مبارك عبد الله العجمى
•فواز عايد جخيدم العازمى
•فيصل بدر عبد الله العتيبى
•فيصل محسن حمد املخيال
•ماجده هابس راضى الشمرى
•متعب على جابر مهنا
•محمد اسماعيل املوسوي
•محمد سالم برجس املطيرى
•محمد طالب عبد الرحمن املرى
•محمد عبدالله دبيان الرشيدى
•محمد عبدالله فالح العجمى
•محمد على محمد رضا الشراح
•محمد فهد عصرى العنزى
•مساعد علي عبد الهادي الشنفا
•مساعد عمر فهيد الزعبى
•مشعل غريب حميد غريب
•مصعب يوسف خلف الحربي
•مناحى راكان مناحى السبيعى
•ناجع محمد مانع العجمى
•نادر محمد ابراهيم العتيبى
•ناصر خليفة رخيص املهمل
•ناصر سعد مبارك الهاجرى
•ناصر عواد حالوب الخالدي
•ندى عيسى عبد الله الحساوى
•نواف عبد الله بتاع املطيرى
•نوح جميل نوح بورسلى
•نور توفيق صالح الصالح
•هادى فيصل عبدالله الهاجرى
•وليد أحمد راشد العازمي
•يوسف فهد مجبل املطيري

اإلدارة العامة للطيران املدنى
•ابراهيم محمد تركى الخميس
•احمد بدر ناصر املزيعل
•أحمد فيصل أحمد املكيمي
•اسماء طالل عبد الكريم العرب
•اسماعيل فوزى اسماعيل الشطى
•بدر منصور عيسى الحداد
•تهانى راشد عبيد الجويسرى
•جابر خميس حماد العجمى
•جابر مبارك فالح العازمى
•حسن عبد الرحيم حبيب الحمر
•حسني على يعقوب بوشهرى
•حمد احمد جاسم الباللى
•حمد احمد عبد الله الوسمى
•حمد سامى سليم الحليبى
•حمد صالح جمعه حاى
•داود سلمان داود نجف
•رنيم وليد احمد جاسم النصف
•ساره خالد صادق سبتى
•سالم يعقوب يوسف املهينى
•سعد فيصل جمعان الديحانى
•سعود جوده هالل كوزان
•شروق عهدى داود العبيدان
•صالح عبد الكريم عبد الهادى
•عبد العزيز عبد الرزاق الوهيب
•عبد العزيز محمد صالح العامر
•عبد الله عطا الله العتيبى
•عبد الله فرج خرصان العجمي
•عبدالله محمد على بو شهرى
•عبدالله يوسف غلوم الكندرى
•عبير عادل مرزوق العبد الله
•عساف فهد عساف املطيرى
•على عدنان حسن الصايغ
•عمران منصور عبدالرحيم
•عنود راشد عبد الله مظفر
•فاطمه عبد الحميد حبيب خليفه
•فاطمه عبداملحسن محمد باشا
•فهد جمال حسني جمال
•فيصل جاسم مزيد العبيد
•فيصل سعود ندا العنزى
•محمد جاسم طاهر الدالل
•مرزوقه معتق عبد الله معتق
•مشاعل على حسني مال يوسف
•مطلق مشعل مطلق املطيرى
•منى على محمد الكندرى
•يوسف عادل حمود املهنا
•يوسف عبد الله حرير الظفيرى

األمانة العامة لألوقاف
•احمد محمد نعمان عبد اللطيف
•انتصار حمود سلطان املطيرى
•خليفه دعيج احمد القبندي
•ديمه سعد محمد الطوارى
•سليل حسني علي ميرزا
•ط� � � ��الل ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه راش� � � � ��د ي ��وس ��ف
بوحيمد
•عبد الله ابراهيم النصف

•عبدالرحمن يوسف عبدالله االحمد
•مريم انور محمد الكندرى
•منيره مبخوت حمد العجمى
•نوف مناحي هادي العجمي
•وضحه خالد ناصر العتيبى

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
•احمد حمد سالم العازمى
•اسرار نواف مقبول العتيبى
•اشواق راشد سعد الزيد
•العنود خالد فالح الهلفى
•أماني مطر خالد املطيري
•أمثال ناصر نايض الرشيدي
•أمل بدر حسني محمد حسني
•امل عبد الله بادى العتيبى
•امل غازى محسن البدينى
•بدر خالد محمد املجليه العازمي
•بدور دوخى رفاعى الرشيدى
•ب� �ش ��اي ��ر ح� �م ��د ع� �ب ��د ال � �ع� ��زي� ��ز ع �ب��د
الحسني
•بشاير عمعوم ارغيم العازمى
•تهانى جوده حمود مقطوف
•حمد فهد مبارك العازمى
•حمود ملفى معتق املطيرى
•خزنه عبد الله حمد مهنا
•دالل انور سليمان العتال
•دالل شايع محمد العازمي
•دالل على عبد الله البغلى
•دالل محمد احمد الدرويش
•رابيل راشد صالح السليمان
•راشد طامى راشد الهاجرى
•راكان محمد طرجم الظفيرى
•رحاب محمد فهاد القحطانى
•ريم عايد محمد الديحاني
•ريم مبارك محمد الشالحى
•ريم نايف فهيد العجمى
•ساره حسني ناصر املطيري
•ساره خالد عبد الرحمن العبيد
•ساره محمود على املراغى
•ساره مساعد فهد الوسمي املطيري
•سلوى سامي عبدالعزيز القطان
•سلوي علي يوسف فرس
•سليمان خليفة سليمان البناى
•ط � � � � � ��ارق ع � �ب� ��دال � �ح � �ك � �ي� ��م اب � ��راه� � �ي � ��م
السماعيل
•عادل محمد على عبد الله
•عبد الرحمن علي منسي الدملاني
•عبد العزيز عايد على الشرجى
•عبد الله رياض خالد الوهيب
•عهود حمود سارى املطيرى
•فاطمه حسن احمد الحمود
•فاطمه سعود عبد العزيز جمعه
•فاطمه محمد على فرج
•فاطمه محمد نجر املطيرى
•فجر رمضان مختار ميرزا
•فجر سامى حمود الحماد
•فجر على عبد الرسول البناى
•فهد سلطان عقوب املطيرى
•فهد عبدالسالم ناصر الشطى
•فواز محمد حمد السلطان
•لطيفه على عبداملحسن العلى
•لولوه جمال محمد البديوي
•لولوه طارق محمد على
•محمد جديع مطلق الديحاني
•مريم على صالح الغيص
•مالك فيصل ثابت العتيبى
•مناير عبد الله جعيثن العبد الله
•منى حسني محمد الجبلى
•منى سفاح عبد الله الداهوم
•منى عادل عبد الحميد املوسى
•منيره فجرى هادى العجمى
•مها محمد صبحى العازمي
•مونيا محمد عيسى حليم
•نوره حمود على الخالدى
•نوره رجعان فراج العازمى
•نوره فيصل محمد عيد
•نوره محمد روباج العازمي
•نوره محمد فراج السبيعى
•هدى سالم عبد الله صالح
•هنا نهير عتيق العازمي
•يسرى شبيب تركى الخالدى
•يوسف خالد عبد الرزاق الثاقب

املجلس الوطنى للثقافة
والفنون واآلداب
•احمد عادل جري الجري
•بسمه ماجد الدوسرى
•حبيب فليح سعد العازمى
•خالد فوزى الدويسان
•ساره ابراهيم اسماعيل
•ساره صقر محمد املصيجر
•سعد صالح عوض السلطاني
•سعود فيصل اجلوي العربيد
•عبد الرحمن سعود مطر الرشيدى
•عبد العزيز محمد على الفالح
•عبد الله قاسم على الحداد
•فالح هدل محيسن العنزى
•محمد حمود خلف العتيبى
•محمد فهد عبد الكريم املعراج
•نور قصاب حميدى العدوانى
•هيا بدر عبد العزيز الصباح
•يوسف عبد الرحمن العازمي

الهيئة العامة لشئون القصر
•ابتسام علي ناصر الرشيدي
•ابرار محمد مرزوق املطيرى
•اسراء عبدالله سالم الخليفه
•اسماء جاسم محمد الشمرى
•اسماء عبد الله معراج بندر
•امل شبيب ناهض العجمى
•امنه احمد عبد الله الحمد
•اميمه حمد تركى الفصام
•انتصار ناصر عبد الله العجمى
•انفال سعد حريميس العتيبى
•انوار حمد هادي العجمي
•انوار ناصر خلف الحماد
•ايمان توفيق ابراهيم الدمخى
•بدريه ناصر عواد العلى
•برجس عبد الرحمن البرجس
•بزه عبد اللطيف كايد على
•حصه ابراهيم سعود الشاهني
•حصه بدر خليفه هالل السويدان
•حصه حزام عبد الله السبيعى
•حمد جمال حمد الفارس
•حنان خلف الحريص العازمي
•حور حسني بنيان الخالدى
•خلود خالد مبارك العجمى
•خلود فالح عبد الله العازمى
•دانه عبدالعزيز احمد البغلى
•ريم فالح خالد العازمى
•ريما اسعد نورى قوته
•ساره طالب علي املري
•ساره مضحى سعود الرشيدى
•ساميه سالم لويبان الرشيدى
•شريفه عبد املحسن حسن الربيعه

•عائشه سلطان جمعه املقرون
•عائشه عادل شعبان العربيد
•عاليه محمد عبد الله املطيرى
•عبد الوهاب بدر الشطى
•عزيزه عايض ضبيب الحربى
•على شاكر ابراهيم القطان
•غزيل رصد مناحى راشد العجمى
•غيداء سامى راشد النجدى
•فاطمه بدر طاهر بوفتني
•فاطمه حبيب سلمان االستاذ
•فاطمه حميد عبدالرازق الصيرفى
•فاطمه عبد الحسني حسن احمد
•فاطمه نجم عبد الله العنزى
•فجر فراج عبد الله املطيرات
•فرح محمد ناصر الحمضان
•لطيفه احمد عبد الله العباد
•لطيفه عبد الله احمد الفوزان
•لولوه اسامه حسني نجم
•ليلى خالد بدر الحربان
•محمود هانى عيسى فيروز
•مراحب احمد مبارك العازمى
•مريم عمر سليمان العبدالكريم
•منى حسن خليل مسلم
•منى صالح محمد الهاجري
•منيره انور عبد اللطيف البرجس
•منيره صالح مفلح االصفر
•منيره محمد حمد املضحي
•نجالء سعود حسن الرشيدي
•نوره خالد عبد اللطيف النجم
•نوف ملفى عايد الرشيدى
•هدى محمد فهد الصواغ العازمي
•هنادى نواف عبيد الشمرى
•هيا خالد محمد العجيل
•وفاء على جابر هادى

الهيئة العامة لشئون
ذوى اإلعاقة
•ابرار لزام حمود الشمري
•احرار مسعود محمد هادى
•احمد خالد هالل العتيبى
•احمد على خالد الغيث
•اسماء صالح جاسم االرملى
•أسماء فالح مريسل غدير
•امانى محسن على العنزى
•امل غازى عبيد الديحانى
•امنه نمر هدروس السعيدى
•انوار سعود عواجه الرشيدى
•ايمان احمد محمد غلوم
•بدر محمد عبد الله القطان
•براك عبد املحسن ابراهيم االستاذ
•تركى خالد خميس معزي متلع
•ثامر صالح خالد القبندى
•حجرف مبارك سيف هيف
•حمد خالد عبد الله التركيت
•خالد عبد الحميد صالح حماده
•خالد محمد عوض الرشيدى
•خليفه جمال خليفه الدغيشم
•دالل خلف عبدالله حسن
•روان عدنان حمد الجدى
•زينب عبدالعزيز فيصل بالم
•ساره عبد الكريم أمير غلوم
•سعد سعود سعد املطيري
•سالم ناصر حسني ششترى
•سليمان يوسف عيسي باش
•شهد فهد رجا املطيرى
•عبد العزيز احمد ناصر املقيط
•عبد الله عبد  .العزيز
•عبد الله فيحان هايف الجميلى
•عبدالعزيز فهد حميد الحالق
•عبدالله عامر عبدالله حسن
•عبدالله مختار عباس دكسن
•علي محمد كميل الفضلي
•عيده حزام متعب صغير
•فجر عبدالرحمن سعد املطيري
•فهد هجاج رفاعى العجمى
•فيصل جزاع عبد املحسن العتيبى
•فيصل منور ضاحى املطيرى
•فيصل وليد سعيد الحسن
•قمره معزى عليان املطيري
•لولوه مازن داود السردى
•محمد جاسم عبد الله احمد
•محمد خالد عبد الله الدريس
•محمد عبد العزيز محمد البناى
•مروان حمد داود البدر
•مريم صالح على االمير
•مريم ناصر فهد العجمى
•منيره اسماعيل خليل الهزانى
•منيره فيصل احمد الخالد
•مها فيصل عبد العزيز الصباح
•مهدى خليل منصور عبد العزيز
•نجاه حسني محمد الحبابى
•نجالء عايض محسن القحطانى
•نجوى فهيد طلق العازمى
•ندى محمد علي العجمي
•نواف ممدوح دهام العنزى
•نوره عايض مناحى العجمى
•نوره على احمد الحسينى
•نوره فهد محمد الدوسرى
•هيا خليفه احمد الصيخان
•وضحة جاسم العدوانى
•وفاء صطام عبد الله العتيبى
•يوسف احمد يوسف العمران
•يوسف غازى فيصل نقى

الهيئة العامة للتعليم
التطبيقى والتدريب
•اضاليا احمد خليفه الجاسم
•خلود يوسف حاجى حسني
•ديمه راشد محسن العجمي
•روان عبد الله عبد العزيز املطر
•سعد راشد سعد العجمى
•عائشه احمد عيسى مال الله
•غاده فيصل زبن عذاب
•مريم نبيل محمد العبيدى
•نوف رسام سالم الرسام
•هيا فيحان ساير املطيري

الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية
•ابراهيم عارف عبدالعزيز الراشد
•احمد سامى عبد الله هادى
•اسراء مهدى عبد الصمد عبادى
•اسماء يوسف حاجى الفيلكاوي
•ايمان صالح محمد املوسوى
•ايمان محمد حسني كرم غلوم
•تهانى أحمد سودان الضويحي
•حسني أبراهيم خليل بوحمد
•حسني عبد الله سالم محمد
•حسني عدنان على على
•خالد بدر ناصر الخالدى
•خالد متعب عثمان السعيد
•داود خالد خليفه مجيبل
•ريم رشيد نداء املطيري
•سبيكه على يوسف ابوغيث
•سعد عبد الهادى على العنزى
•شهد احمد على العازمى

•شيماء مهدي حسني محمد عباس
•عبد الله الفى بطيحان العازمى
•على مرزوق محمد العازمى
•عهود محمد سعود املرشاد
•فاطمه عبد الرحمن خالد الجحيل
•مبارك سعد مبارك العازمى
•محمد حبيب سالم البارونى
•مريم يعقوب يوسف الشرقاوى
•موضى سعد حمد العجمى
•ميثم يوسف على دشتى
•هويا حمد فهد بن جعمل
•يوسف عويض عايز املطيرى
•يوسف محمد دغيمان حميضان

الهيئة العامة للشباب والرياضة
•ابرار خالد حمد اشقير
•االء فاخر حاجيه غالب
•جاسم ناصر مرزوق الفجرى
•حوراء شاكر عبد الله بوحمد
•سعود الفى محمد املطيرى
•طالل عبد الله خالد العجمى
•عائشه وليد فايز عبد الله سيف
•عبد العزيز فهيد فالح الهاجرى
•عبد الله حمود شعيب العنزي
•عبد الله عيسى نابى الرشيدى
•عبدالله أحمد عبدالله الشهري
•على عيسى اكبر  .على
•فهد راضي عويد العنزي
•فهد محمد فهد الجفيره
•لولوه سالم العبد الرزاق
•محمد عبد املنعم مطر الظاهر
•مريم صالح سليمان السمحان
•منى عبدالرضا نادر كرم
•نوره عبد الله على العتيبى
•هديل محمد جاسم املاجد

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القران الكريم والسنة النبوية وعلومهما
•حمد فيصل مفرج الهاجرى
•شيخه عبد الله مبارك العجمى

الهيئة العامة للمعلومات املدنية
•دالل قيصر محمد املسباح

إدارة الفتوى والتشريع
•زهراء وليد فاضل داود
•شروق على محمد الحليل

بلدية الكويت
•ابراهيم وسمى عيد العازمى
•أحمد فالح محمد العازمي
•أحمد محمود ابراهيم سبتى
•اريج جمال احمد الجطيلى
•اسراء عدنان بدر البلوشى
•اسراء فؤاد احمد الجدى
•أسماء ضيف الله مجبل الرشيدى
•اسيل فياض مطر الذايدى
•افراح عادل عبدالكريم على
•العنود صغير صامل الخالدى
•امانى عبد الله بالل منصور
•انفال عويد رمضان العنزى
•أنور جاسم حمد املهندي
•ايمان احمد يوسف املال
•ايمان محمد شافى الهاجرى
•ايمان محمد محمد محمد رضا
•بدر ناجي سليمان الجاسم
•بدريه علي بدر يوسف الرومي
•بشار بطى مجبل العازمى
•بشاير خالد احمد الشرارى
•بشاير محمد سليمان حسن
•ثامر سالم عجل العازمي
•جمانة صادق محمد عبد الرسول
•جمانه عبد اللطيف عبد الله
•حسني محمد جاسم حسني
•حصه أحمد غانم مال الله
•حصه محمد عبد العزيز املرشد
•حمد عبد اللطيف العبد الجليل
•حنان حامد عبد القادر السرحان
•حوراء على حسني عابدين
•خالد سعدون سعد العازمى
•خالد عبد الله فالح العازمى
•خديجه عادل حميد الصفار
•دالل رشيد خفيج الشمرى
•رابعه عبد الله احمد الخلف
•ريم فهد رضيمان الظفيرى
•ريم فهد نومان الحسينى
•زينب عباس على ال جابر
•زينب ناصر مخلف العنزى
•ساره نجيب عبدالرزاق الشرهان
•سالم محمد عبد الله الغريب
•سجى مساعد سالم البرجس
•شهد خالد عبد الله العبد الله
•شهد راشد عبد العزيز السلطان
•شوق بندر مجبل الغضورى
•شيخه سعد عبدالعزيز املزيرعى
•شيخه عمر على خريبط
•شيخه فجحان رومى الفهد
•صالح محمد فزران الرشيدي
•صيته محزم علي السهلي
•طارق سعود عبد العزيز الربيعان
•طالل هادى فالح العازمى
•عائشه فهد صالح الركف
•عائشه فهد مبارك العازمى
•عايض محمد نوار العتيبى
•عبد الرحمن حجى فالح العازمى
•عبد العزيز سعود مبارك الحريتى
•عبد العزيز يوسف الشايع
•عبد الله صادق جعفر البدرى
•عبد الله على نزال العازمى
•عبد الله مرضى مفرح العازمى
•عبير سعود غازى الشمرى
•عذاري ثامر ابراهيم الجرباء
•علي حسن احمد العامر
•على حسني على الخباز
•على مطلق محمد العازمى
•عمر خالد مبارك راعى الفحماء
•غاليه على شاجع املرى
•غزيل فهد نما العازمى
•فاطمة مبارك الهاجرى
•فاطمه عادل حسني املوسى
•فاطمه على مهنا املهنا
•فايز لهاوه مرتع الصواغ العازمي
•فرح يوسف عيسى اللوغانى
•فهد زياد عبد الرحمن العازمى
•فهد سعود دواس العازمى
•فهد مبارك ناصر العازمى
•فهد محمد على مال حسني
•فهد مضحي مطر الخشاب
•فهد منصور محمد الرشيدى
•فيصل حويضان سالم حويضان
•فيصل نادر سلطان الدبوس
•ليال شابور محمدى
•ليلى علي يعقوب التركماني
•محمد سعد روباج العازمي
•محمد سعد محمد القحطانى
•محمد هادي عيد حجاج العازمي
•محمود علي محمد الحسن
•مرام ابراهيم محمد الحمدان
•مريم عبد الرزاق محمد العوضى
•مريم عدنان محمد الخليفة
•مسيعد ناجى مسيعد العازمي
•مشاري فالح عيد العازمى
•مناور عايض زايد العازمى
•منى خويشان عنيزان الجميلي
•م � �ن � �ي� ��ع ج � � � ��دي ث � �ع � �ي � ��ان ال �ب �غ �ي �ل ��ي
الرشيدي
•مها دغمى دابى املطيرى
•ميثم علي محمد زاده
•ناصر سالم بطاح الدويهيس
•نايف محمد صالح العالطي

•نوره اسامه احمد البرجس
•نوره راسم محمد ابو حماده
•نوره سعود جحيل الخالدى
•نوف نبيل عبدالوهاب الشراد
•هتون حمد احمد السنان
•هيا موءيد يوسف السبيعي
•هيام صغير احمد العنزي
•يوسف احمد فرج الفرج
•يوسف سالم على العازمى
•يوسف عبد الله سعود القرضام
•يوسف مسلم مطلق العازمي

بنك االئتمان الكويتي
•سلوى خالد مطلق الجدعى

وزارة اإلعالم
•ابرار فيصل عبد امللك بهمن
•احمد سليمان سالم راشد
•أحمد صالح عبدالله الحمادي
•احمد عادل سلطان املزيعل

وزارة اإلعالم
•اح � � � �م � � ��د ع � � �ب� � ��د امل � � �ح � � �س� � ��ن ج � ��اس � ��م
الحميضى
•احمد عيسى عبد الحسني ذياب
•أحمد فالح بشير املطيري
•أح� � �م � ��د م� �ح� �م ��د ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ح �س��ن
الكندري
•أسيل هادي مفظي بوظهير
•أشجان خالد خلف عابر
•االء خليل ابراهيم القالف
•الزهراء سمير محسن الجعفر
•العنود اسعد فراج الحربي
•الهام شاكر راشد العنزي
•امانى محمد عبد الله العتيبى
•امانى مسفر شمروخ العتيبى
•أمثال مرضي صالح العالطي
•أمل زهير عبد الله غريب
•امل مجبل عوض عويمر
•امنه علي محمد سالم
•امينه ناصر حامد الحيص
•انفال عيد محمد الديحانى
•انوار دحيم حسن العتيبى
•أوضاح عبدالله التويجري
•ايمان مبارك محمد العازمى
•بدر فيصل بدر الفرحان
•براك عيد براك العازمى
•براك ناصر محمد بورسلى
•بشاير اسامه سالم البكر
•بشاير رامى رياض عنتر
•تحرير وليد دويان الشمري
•ترفه غتران مزيد الهليلى
•جاسم وليد خالد السجاري
•جمانه ناصر عبد الله محمود
•حسني عيد مصبح العازمى
•حصه عادل عبدالله الخزام
•حصه عبد الله محمد البراك
•حصه عبدالعزيز صالح املطلق
•حصه على ناصر القنور
•حصه فرحان مخلف الجنفاوى
•حمد احمد عبدالله املسعود
•حمد رياض عبدالرحمن بن حجى
•حمد يوسف حمد الجدى
•حمود حامد حمود الحربان
•حنان ملحان محسن املطيرى
•حوراء خالد محمد الغريب
•حوراء منصور محمد جعفر
•خالد فضى عبد الله الرشيدى
•خالد فهد رفاعى العازمى
•خالد محمد مطر املطيرى
•خوله محمد عبد الله زمانى
•دالل اسامه سالم السويلم
•دالل سلمان عبد الله الرومى
•دالل ناصر احمد املنصورى
•رقيه خالد سليمان العجيري
•روان صالح الحمود العبد الوهاب
•ريم الحميدى مطرف املطيرى
•ريم رياض على البناو
•ريم عبدالرحمن محمد الفارس
•ريم عبدالله مجبل العصيمى
•ريم عبداملحسن حسن الخرس
•ريم مرشد راشد العازمى
•زينب عادل علي عابدين
•زينب عبد العزيز محمد املهنا
•سارة على محمد طامى العازمى
•ساره بالل عبد الله بالل
•ساره جاسى ناصر املطيرى
•ساره حميدي هويدي الحبيني
•ساره راجح سعود الهاجري
•ساره سيف فهد العجمى
•ساره عادل محمد علي
•ساره علي عبد الله البلوشي
•ساره محمد عبد الله على
•ساره مزيد خلف العدواني
•ساره مسفر عبد الله العجمي
•ساره وديان متلع العازمى
•سالم جاسم سالم الخضارى
•سالم مرزوق دغش العازمى
•سجى محمد مزيد بوشيبه
•سعد عبدالرحمن صالح العوض
•سلطان نايف مهنا العدوانى
•سليمان اسماعيل سليمان خواجه
•سما سليمان حيدر احمد
•سندس بدر سليمان الفرحان
•سندس هشام عبد الله املطوع
•سيد حسني مصطفي سيد مسلم
•شروق بدر عبد الرحمن العثمان
•شروق عبد الله صالح الجطيلى
•شريفه راشد عبد الله الزير
•شعيل سعد شعيل املطيرى
•شهد عبدالله جعفر الكندري
•شهد علي عيسى املذن
•شهيناز خالد فرحان العنزى
•شوق علي احمد الشايجي
•شوق مطلق ناصر املطيرى
•شيخه ابراهيم على الحداد
•شيخه هاشم سيد محمد القالف
•صالح خويلد عاصم املطيري
•صبيحه طارق عبد الله املطر
•صالح عوض بندر مطر
•طيبه صالح على الشيخ
•طيبه عادل عبد الوهاب الشرف
•عائشه على سليمان املسيليم
•عائشه فواز جاسم جمعه الياسني
•عائشه نجيب محمد الحمدان
•عادل عيد عواض شعيب العنزي
•عاليه عبد الله شحنان الشحيتاوى
•عاليه هادى محمد العجمى
•عبد الرحمن فهد حسن العجمى
•عبد الرحمن وسمى شارع الظفيرى
•عبد العزيز عايض عايد الرشيدى
•عبد العزيز علي مجيد محمد
•عبد العزيز فالح حسن الظفيرى
•عبد العزيز وليد على ابراهيم
•عبد الله جمعه عبد الله الطراروه
•عبد الله صالح احمد الجار الله
•عبد الله عباس عبد الخضر عبدال
•عبد الله عبد اللطيف الربيعه
•عبد الله عثمان سعد الخوالد
•عبد الله مطيران مساعد العازمى
•عبد الله نايف هادى الرشيدى
•عبد املحسن مشرع مبارك الوسمى
•عبد الوهاب سعيد بن سالمه
•عبدالرحمن فريح نزال الهاجري
•عبدالعزيز سالم العوضي
•عبير بدر مرجى املطيرى
•عبير سعيد حمود العازمي
•عجمى ماجد سعد املطيرى
•عذاري عبد الكريم احمد العيد
•عذارى على عباس الشريف
•عقيل عبد الرزاق اشكنانى

•على اسماعيل حسني دشتى
•على حميد الحميدى املطيرى
•على عيد شميخ الدواي الرشيدي
•علياء بدر محمد الوعالن
•عمر عبدالعزيز غيث املطوع
•عهد سالم مرضى الراجحى
•عهود فوزى انور العوضى
•غازى عطا الله غزاى العتيبى
•غازى فرحان فهد الجنفاوى
•غاليه ثامر جفني العجمى
•غدير فرحان عائد الطرقى
•فاطمة حمود مناحي العنزي
•فاطمه الزهراء جابر علي البلوشي
•فاطمه بدر على جاسم
•فاطمه سعد عبد الرحمن اسد
•فاطمه على عبد الله العتيبى
•فاطمه محمود عبد الخالق محمود
•فاطمه مصطفى محمد الصالح
•فاطمه ناصر على الزيد
•فاطمه وحيد صفر على
•فايزه زيد مناحى املطيرى
•فجر صباح فهد الفهد
•فراج شبيب محمد العجمى
•فرح اسامه ياسني العلي
•فهد جمعان عبد الهادى مبارك
•فهد زايد حمد العازمي
•فهد شليويح حسني العصيمى
•فهد عبد الله مناع الحربى
•فهد علي حسني العازمي
•فهد ناصر محمد الكريبانى
•فهد هادى ساير الظفيرى
•فواز صنيتان ناصر الزعبى
•فواز فالح سعود الحريص
•فيصل حداد عيد حلو الفضلي
•فيصل خليل جاسم عيسي الخليل
•قبالن عجنان قبالن العازمى
•لولوة جاسم محمد عيسى
•مبارك سالم زبن الصانع
•مبارك فالح مهدى الشمرى
•محمد حمود عبد الله حجيالن
•محمد رجا بركه الديحاني
•محمد سالم عبدالرحيم العوضي
•محمد عبد الله يعقوب مؤمن
•محمد عيسى معتوق العباسى
•محمد نايف محمد الدبوس
•محمد نهار محمد السعيدى
•مريحه الفى سبيل العازمى
•مريم رفعت مصطفى نعمه
•مريم عبد الرحمن ابراهيم الدعيج
•مريم على حسن العجمى
•مريم على حسني الجريدان
•مريم على سعيد ناصر
•مسلمه عبدالله محيا الرشيدي
•منار محمد عويد العنزى
•منال فالح سعد العازمى
•منال مروى سلمان الخالدى
•منال يوسف موسى الخياط
•منى خلف سليمان البناقي
•منيره فهد مبارك سوارج الرشيدي
•منيره محمد احمد االنصاري
•منيره نواف عقاب العنزى
•مها خالد على الفرحان
•مها خلف راشد الختالن
•نادر عبد الله عيد العازمى
•ناصر بدر عبد الله القطامى
•ناصر عبد الله احمد الشطى
•ناصر فالح برغش باتل
•ناصر فهد سعد العازمى
•نرجس احمد كاظم املسري
•نوال سعد سعود العنزى
•نوال محمد سعيد الهاجرى
•نور أحمد عبد الكريم مطر
•نور ثامر مبارك القمالس
•نور ناصر أحمد العلي
•نورا هزاع رماح أباالخيل املطيري
•نوره حزمي مطلق السهلي
•نوره خليفه سعيد نصيب
•نوره عادل عبد الله النوه
•ن � � ��وره ع� �ب ��د ال � � � ��رزاق ع� �ب ��د ال ��وه ��اب
املطوع
•نوره عيد عبدالله محمد
•نوره فوءاد شمالن البحر
•نوف سليمان خليل القطان
•ه � ��اج � ��ر أح� � �م � ��د دغ� � �ي � ��م ال� �خ ��رف� �ش ��ي
العازمي
•هبه أحمد حمود الدويهيس
•هبه عادل عبد الكريم ابو جابر
•هدى على عبد االمير الربيعه
•هدى محمد ناصر العنزي
•هديل نبيل على الخليفه
•هال شمالن عبد الله الرومى
•ه � �ن � ��ادي ف� � � ��ؤاد ع� �ب ��د ال � �ع ��زي ��ز ع �ب��د
الرحمن
•هند الحميدي طالع املطيري
•هيا زيد نابى الدويله
•هيا محمد دليج الشالحى
•هيفاء رجب عبد الوهاب احمد
•وائل عبد الحميد زامل الزامل
•وسميه فالح نهار الهاجري
•وسميه فالح مطلق الهاجرى
•ياسر عبداملحسن عيسى بن نخي
•يوسف سمير بدر املطيرى
•يوسف نافع فالح العازمى

وزارة األشغال العامة
•أحمد حسني على الصعيليك
•احمد سالم دخيل الرشيدى
•امل على سالم الجعيدى
•امنه عيسى حسني الفيلكاوي
•بدر وارد مزبان الظفيري
•بدريه سعود مبارك العازمى
•بشاير خالد هادى العازمى
•بشاير سمير فهد جابر
•تهانى مجبل مجبل الغريافى
•جراح حمدى عفار العتيبى
•جزوه عواد سعد العازمى
•جميله سالم عوض العازمي
•جوزا زيد جمعان العازمى
•جوهره محمد ناصر الدوسرى
•حسن حاجى خضير حاجيه محمد
•حسنه سعد مطلق العازمى
•حمده سلمان هادى العازمى
•حمده فالح حمود العازمى
•خالد علي محمد الحربي
•خالد وليد خالد ساملني
•خزنه سعد سالم العازمى
•خلود سعود سالم العازمى
•ديما ضويحى سيف العجمى
•ربيعه منصور رغيان العازمى
•زهراء كمال مصطفى الدشتى
•زهراء محمد عبد الرحمن احمد
•زين طرقى الخضور
•زينب خلف جبران الشمري
•زينب عقيل محمد الصايغ
•ساره احسان مطر الشمرى
•سامله مبارك مطلق الرويعى
•ساميه هادى سالم العازمى
•سلطان مهدى ثوينى العنزى
•سلمان غازي مناور العتيبي
•سلمى سعود سالم العازمى
•سلمى على ذياب املشوط
•سيف سعد دغيمان الرشيدى
•شافي فيصل سعيد الهاجري
•شريفه ابراهيم عويض البطحاني
•صافيه محمد صويان الهاجرى
•صالح خالد صالح العسعوسى
•صالح طعمه مطر الظاهر
•صيته عبد الله محمد العازمى
•طريفه سلمى سالم املطيرى
•عائشه خير الله فهاد العازمي
•عادل صباح حليويس مزبان
•عبد الرحمن رمثان محمد العازمى

•عبد الرحمن سعود ثامر العازمى
•عبد الله خليفه بدر بوعركى
•عبد الله سمير مطلق املطيرى
•عبد الله على شبيب العجمى
•عبد الله علي صقر الهاجري
•عبد الله ناصر نعير الهاجرى
•عدى محمد على الحمد
•على مصطفى ماجد املزيدى
•عليه سالم فهاد العازمي
•عواطف راضى مبارك العازمى
•غازى دحل نومان الحربى
•غاليه عبد الله سعود املطوع
•فاطمه محيسن بخيت امليمونى
•فاطمه وليد على قبازرد
•فجر حمدي معلث الرشيدي
•فنن سمير عايد العيد
•فهيد براك فهيد حماد
•فوزيه صياح محمد رمال
•لطيفه سعد رميضى محمد
•لطيفه سعد مقبل العازمى
•ماجد عليان على جهز
•مبارك حجى مبارك الحريتى
•مبارك عيد مبارك الدوسرى
•مبارك فالح مبارك الحجرف
•محمد أحمد محمد حيدر
•محمد على احمد بن اسرى
•محمد فهد مانع العجمي
•محمد مساعد سعيد الديحانى
•مشاعل حمود دريميح العازمى
•مشاعل فهيد جديع العجمى
•مشعل سطام شليويح املطيرى
•منيرة بدر على الرميح
•منيره عبدالعزيز ابراهيم الربيعه
•منيره فالح مجبل الشنيطى
•مي أحمد سعد العازمي
•نادر محسن حسني املطيري
•ناديه مرزوق فهد العازمى
•ناصر أحمد علي االبراهيم
•ناصر حمود ناصر الحامد
•ناصر سلطان سالم الفضلى
•نايف حمود دغيمان املطيري
•نصار عبد الله محمد سالم
•نواف سعد دليم العازمى
•نور خليل عبد الرضا حيدر
•نوره سعود مبارك العازمى
•نوره مانع حمود مبارك
•هادى منصور محمد العجمى
•هناء احمد يوسف الذويخ
•هند حمدان محمد الرويعي
•وائل عبد العزيز يعقوب النهام
•وسميه راشد حمود البحيرى
•وضحه ضبعان سيف العازمي
•وضحه مشعل ناجى العتيبى
•يعقوب عيد خلف الرشيدي
•يوسف احمد على الشرقاوى

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
•احمد على حسني الكندرى
•اقبال حمد خلف العنزى
•الجازى جفني جهز املطيرى
•الجوهره شريده شجاع املطيري
•العنود سعد مبارك العدوانى
•العنود مانع سبعان العجمى
•امانى منصور عبد الله الدوسرى
•امل ابراهيم محمد عبد الله
•انتصار جبار حسني
•انوار فهد مبارك العازمى
•ايمان فالح هادي العجمي
•ايمان محمد راشد الهاجري
•باشه رفاعي نايف الدوسري
•بدر احمد عبدالله محمد
•بدر نشمى جاعد العنزى
•بدر يوسف عبد املحسن املليفي
•بدريه مجبل بليل العتيبي
•بشاير عبد محسن الشمري
•بشاير هليل مطلق املاجدى
•جابر نشمى جاعد العنزى
•جاسم محمد فاضل العباد
•جمانه على أحمد الكندرى
•جميله منصور محمد العجمى
•حسني عبد املطلب صاحب الخياط
•حصه سعود عبد العزيز الهويدى
•حمد سالم حمد السهيل
•حمد طارق محمد الرخيص
•حوريه عيد محمد الرشيدي
•خالد عبد الله كمعان الحربى
•خزنه محمد احمد الشمري
•خلود صقر راشد راضى
•دالل جدعان سعيد العازمى
•دليل حمد محمد الهاجرى
•رشا محمد ابو املجد احمد
•رفاه مناحى فالح العتيبى
•رفعه شويرب محمد عبد الله
•زكريا حسن زاهد املوسوى
•زياد ناجى عبدالله العبدالهادى
•س � � � ��اره س � �ع � ��ود ش � ��ام � ��ان ال � �ط ��وال ��ه
الشمري
•ساره سعود نشمي الحريجي
•ساره عبد الله موسى العنزى
•سعد خالد مرزوق الدلح
•شريفه قبالن مهنا العتيبى
•صافيه زايد فالح الهاجرى
•صالح سعود عوض العنزى
•صبيحه طعمه غيث .
•عائشه ارشيد ثالب العازمى
•عاليه مخلد زايد املطيرى
•عبد الحسني عباس حسني بن نخي
•ع� �ب ��د ال ��رح� �م ��ن ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف أب ��و
قريص
•عبد الرحمن عبيد ناصر العتيبى
•عبد الرحمن عوين عواد العنزى
•عبد الرحمن نايف بداح املطيرى
•عبد العزيز رجعان عايض العازمي
•عبد العزيز عادل ناصر عوض
•عبد العزيز عدنان شهاب صالح
•عبد العزيز محمد سليمان الفرحان
•عبد اللطيف فهد عويض املطيرى
•عبد الله احمد محمد عباس
•عبد الله حسن حسني دشتي
•عبد الله خالد احمد الصالح
•عبد الله سلطان محمد الدوسري
•عبد الله فهد سيف العجمى
•عبد الله مجول عبد الله العجمى
•ع �ب ��د امل �ج �ي ��د م � �ب� ��ارك ع �ب ��د امل �ج �ي��د
مبارك
•عبد الوهاب خالد السداني
•عبدالعزيز خالد فهد جدعان
•عثمان عبدالله خلف السبت
•عذارى خلف جزا الحربى
•عفاف هادى شباب الهاجري
•عندل ملحم ساطى العتيبى
•عنود حجى جوينان العنزى
•غاليه غازى مطلق املطيرى
•غاليه فهد حجى الخياط
•فاطمه ابراهيم مشارى الحمدان
•فاطمه صالح مجبل العازمي
•فاطمه عبد العزيز محمد
•فاطمه على فهيد املطيرى
•فاطمه هندى مفرح الهرشانى
•فايزه غافل شفلح جازع
•فرجه راشد نعير الهاجرى
•فضه فهد مساعد العجمي
•فهد حميد رانوف الشمرى
•فهد حميدى عطيه السعيدى
•فهد سالم رهيف الظفيرى
•فهد سالم سعد الطويل
•فهد عبد الرحمن شريف العوضي
•فهد محمد عبد املجيد عبد الخالق
•فهد مسلم على اسيرى
•فهد ناصر احمد املنصورى
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•فهد نزال مناحى العازمى
•فيصل فالح عقيل املطيرى
•فيصل محمد حمد القحطانى
•كوثر محمد الطير
•لطيفه سباح مشعان العتيبى
•مبارك ابراهيم مبارك اسماعيل
•محمد احمد محمود قبازرد
•محمد احمد مسلم اسيرى
•محمد حسني غلوم حاجيه
•محمد خالد مبارك الصباح
•محمد خالد محمد النشمى
•محمد ضاوى ناشى العصيمى
•محمد فليح معيتق العازمي
•مروه محمد محمود الرحمانى
•مريم احمد احمد ابراهيم
•مريم سعيد سالم املرى
•مريم مديح حشاش الظفيرى
•مضاوى سعيد حسن سعيد
•مطيره صالح قبالن الحيان
•منال حسني ناصر الشمري
•منيره سالم سليمان سعد
•منيره شداد عطي العازمي
•منيره عبد الرحمن بدر طالع
•منيفه صغير نزال الشمرى
•مها مفرج فهاد العجمى
•نادر سعيد عيد العازمى
•نادية بندر محمد العتيبى
•ناديه مرزوق رزيق العتيبى
•ناصر الياس عبد الخضر اصغر
•نايف ابراهيم مرزوق العتيبى
•نجالء ماجد حمد املطيرى
•نواف فيصل نواف الصباح
•نوره مبارك عبد الله العجمى
•نوره محمد عوينان العازمى
•نوره مرزوق فالح عبد الله
•نوره ناصر سعود العجمي
•هاشم عبد اللطيف حسني كاكولي
•هيا حمد خالد الصبره
•هيا عبد الله محمد العجمى
•هياء عبد الله سعيد الهاجرى
•ي� � ��وس� � ��ف ع� � �ب � ��دال � ��رح� � �م � ��ن ع ��وي ��ض
املطيرى

وزارة التجارة والصناعة
•ابرار عبد الله فايز العجمي
•احمد جواد خضير احمد
•احمد عبد املحسن احمد الصالح
•اريج عبد الوهاب صالح املزينى
•ايمان نايف زبن الجنفاوى
•حصه سامى سالم قمبر
•حمده مبرك سيف العازمى
•خالد تركى سعيد الهاجرى
•دالل مجيد عباس دشتى
•ريم سعود غنيم املطيرى
•زينب عبد الرحيم حبيب عريان
•ساره سالم عيسى بوهادى
•سعد حامد سعد املطيرى
•شهد فاضل حسني العطار
•على خلف نايف الرشيدى
•غدير حمود مشعان الرشيدى
•فاطمه احمد مريخان الرشيدى
•فهد برجس محمد العيد
•فهد نهار عبد الله املتلقم
•لولوه مساعد زيد العبيد
•محمد سعود فنيطل العازمى
•محمد فهد محمد على
•مريم عبد الله خليفه العربيد
•مريم عوض عبد املنعم العتيبى
•مشعل طالب محمد العبد الله
•مضاوى سعود فالح العجمى
•منيره احمد سلطان ساملني
•منيره سلطان فنيسان املطيرى
•نوره فاضل فالح العجمى
•نوره منصور نصار الدوسرى
•نوف جابر على الفهد
•ه� �ب ��ه ع� �ب ��د ال � ��رض � ��ا ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د
الصائغ
•وفاء غازى سحمى املطيرى

وزارة التربية
•ابتسام جمال هاضل الجالوى
•ابتسام سلطان بندر العتيبي
•ابتسام عايض مبارك العنزي
•ابتسام فالح رفاعى املطيرى
•ابتسام محمد ضحوى الظفيرى
•ابتسام ناصر شعيب العلى
•ابتهال سياف محمد العتيبى
•ابرار السيد محمد عبد الله السيد
•ابرار بدر صالح القطان
•أبرار جواد جراغ الحداد
•ابرار خالد عتيق السليمانى
•ابرار دعيج خليفه العربيد
•ابرار سالم نصار عبطان
•ابرار شامان مزبان السعيدى
•أبرار شالل بليبيص هويدي
•ابرار صالح عبدالله الشبو
•ابرار صالح عبد القادر بن جمعه
•أبرار عبد الله عايض الديحانى
•ابرار عدنان نورى الشريده
•ابرار فاضل عبد الرحمن السكونى
•ابرار فالح سعد العازمى
•ابرار محمد عبد الله عبد الكريم
•أبرار مسعود محمد املطيرى
•ابرار ناصر حبيب العازمى
•ابرار هادي سيد محمد الشماع
•ابرار وحيد شهاب بو فتني
•ابراهيم احمد بردي العازمي
•ابراهيم حمد دهلوس الكريبانى
•ابراهيم حمود ابراهيم العبودى
•ابراهيم عبد الله براك العتيبى
•ابراهيم محمد عبد الله العوضى
•ابراهيم يوسف فالح النويعم
•احرار سلمان عبدالله املرزوق
•احرار عبد الحميد اسماعيل حسني
•احالم جويعد حمود الصليلى
•أحالم طالل ابراهيم القحطانى
•أحالم عويد لزام الشمري
•احالم فهد عبد الرزاق شاهر
•أحالم محمد مطلق املطيرى
•أحمد تميم عبد الهادى الدوسرى
•احمد خلف حشاش العازمى
•احمد خليل ابراهيم محمد
•احمد ربيع ابراهيم الربيعه
•احمد ردعان عبد الله الردعان
•أحمد سعد أحمد البالول
•احمد سعد حمد الخالدى
•احمد سليمان ناصر الكوح
•احمد سيف خنيفر الرشيدى
•احمد عاطف حمد السالم
•احمد عبد الصمد احمد حسن
•اح� �م ��د ع �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز ح �س ��ني غ �ل��وم
حسني
•احمد عبد اللطيف عطيه الحمدان
•اح� � �م � ��د ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ع � �ب� ��د ال �ح �س ��ني
الفودرى
•احمد عبد املحسن مطلق املطيري
•احمد على عبد الرحمن احمد
•احمد فاضل اسماعيل مراد
•احمد فهد محمد بحلق
•احمد مبارك بنيه العرف
•احمد محمد حسني رضا
•احمد مساعد سلطان املزيعل
•احمد ملفى غريب الحربى
•احمد ناصر فرهود الدرعه
•احمد يعقوب زمون زمون
•ارشيد عبد الله ذياب القفيدى
•اروى احمد على الدعيج
•اريج حسن ناصر البلوشى
•اريج عويض الفي املطيري
•اريج فهيد سالم العجمى
•اسامه زيدان منصور املزيدى

•استقالل حسن فالح االزمع
•اسراء اسماعيل سالم امير
•اسراء ايوب يعقوب املاجد
•اسراء بدر حسني علي حسني
•اسراء دعيج مهدى العازمي
•اسراء عبدالكريم سالم الحشاش
•اسراء محمد رجب صالح
•اسراء محمد شاكر املتروك
•اسراء يعقوب يوسف حسن
•اسرار برجس عايض املطيرى
•اسرار عبد العزيز عامر الشمري
•اسرار عبد الله حسن الكندرى
•اسرار مضحي صالح الشمري
•اسماء ابراهيم سبتى جمعه
•اسماء برجس محمد الدوسري
•اسماء بندر حميان العتيبى
•أسماء حمد سعود العجمي
•اسماء سالم مهدى العجمى
•اسماء سلطان جابر املرى
•اسماء عامر على النعيمى
•اسماء فريج خلف العنزى
•اسماء محمد بداح العتيبى
•أسماء محمد حسن الحربى
•اسماء مطر صعفك الشمرى
•اسماء مفرح بدر مجول
•اسيا بدر فالح العازمى
•اسيا محمود سيد مصطفى جالل
•اسيل صالح عبد الله الشبو
•اسيل مطيران رمضان الحربى
•اشجان محمد ابراهيم املذن
•اشواق سالمه كياد العنزى
•اشواق شايم مرضى الشمرى
•اشواق ضحوى بركات الديحانى
•اشواق عامر محمد الشمرى
•اعتماد نجر ملوح العازمى
•افراج عيال حمود العنزى
•افراح خالد عبد الله العنزى
•افراح سعود عبد الله العجمى
•افراح صالح رجعان العازمى
•افراح عزيز مسند الرشيدى
•افراح غازى محمد العتيبى
•افراح فالح شريده الديحانى
•افراح فرج سعد العازمي
•افراح ناصر سعود العتيبى
•افراح يوسف حمود الشمرى
•اف � �ن � ��ان ع� �ب ��د ال � �ع ��زي ��ز م �ح �م ��د ع �ب��د
الرحمن
•أفنان علي عبد الله محمد
•اقبال عايد فرحان العنزى
•اقبال نهار اوتيد العنزي
•آالء بدر مشاري محمد
•االء بسام خليل عوض
•االء جاسم على الكندرى
•االء حسني خلف على
•االء فيصل حيال الخالدى
•البتول مبارك صيوان الشمري
•البندرى طالب عبد الرحمن املرى
•البندرى محمد فالح املطيرى
•ال � � �ج� � ��ازي ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن ع �ب ��دال �ل ��ه
الدليمي
•ال � � �ج� � ��ازى ف� ��ال� ��ح ح � �م� ��ود ال � �ص� ��واغ
العازمي
•الجازى منصور محسن العجمى
•الجازى ناصر على العجمى
•الجازى ناصر محمد الدوسرى
•الجوهره عقاب راشد املطيرى
•الجوهره مبارك عويض الديحانى
•الطاف حسني على البناى
•الطاف حصني مطلق املفرج
•العنود بدر ناصر الخضر
•العنود خالد سعد زريق
•العنود راشد سالم العجمى
•العنود سعد جريان العازمي
•العنود عايد مصلح الرشيدى
•العنود عبد الرزاق محمد بهبهانى
•العنود عوض سبيل الرشيدى
•العنود مبارك عايض الجسار
•العنود مبارك مذخر العنزى
•العنود محمد علي الخالدي
•العنود مطر علي املطيري
•العنود منصور شويمي العجمي
•املها فالح شويمى العجمى
•الهام عبد املحسن محمد قمبر
•الهنوف خالد ناصر املطوع
•الهنوف محمد عيسى اجبلي
•امال سيار فرحان العنزى
•امانى رشيد حامد الرشيدي
•أماني سلمان مناحي العازمي
•امانى عبداللطيف مدربى الكندرى
•امانى على متعب مياح
•امانى غازى سعود على عراده
•امانى غايب هنى الرشيدى
•أمانى محمد فرحان عبيد
•امثال بدر محسن العنزى
•أمثال حمود محمد العجمى
•امثال الفى صيوان الخالدى
•امل احمد فهد الوهيب
•امل بندر منشر العصيمى
•امل ذابح حمود الشالحى
•امل سالم عبد املجيد دشتى
•أمل صالح عوض العجمى
•امل صالح نشمى العجمى
•امل ظافر حمد العجمي
•امل عبد الغنى سعيد الحسن
•امل عبد اللطيف تركى املتروك
•امل فالح عايض العازمى
•أمل فرج علي العجمى
•امل فهيد عبد الله املطيرى
•امل كاظم علي بو عباس
•امل محمد صالح العازمى
•امل محمد ضويحى الهاجرى
•امل محمد عوينان العازمى
•امل مرزوق برجس القعمر
•امل مسفر عبدالهادى العجمى
•أمل ناجي ضيف الله منيع
•امالك صالح عبدالله الشبو
•امنه احمد ابراهيم املرزوق
•امنه احمد صالح حسن
•امنه جاسم يوسف كريم
•امنه جليل ابراهيم حيدر
•آمنه عبد الله علي عبد الله
•امنه محمد سطام العتيبى
•امنه مطلق وثير العازمى
•اميره حمد عبيد الشمرى
•اميره رجا الله مجبل الرشيدى
•اميره مشعل نهار املطيرى
•امينه سلمان خالد الشراح
•امينه سيف عوض الشيلى
•أمينه صبيح كرم
•امينه عايد مجبل العنزى
•انتصار صالح يوسف العنزى
•انتصار صايد حمدان صايد
•انتصار ضحوى حواج العازمى
•انتصار عاصي زعال السعيدي
•انتصار عبد الله فريح الرشيدى
•انتصار عمر علي النعيمي
•انتصار ماطر مزعل الضفيرى
•انتصار محمد متعب املطيرى
•انفال احمد غالب املطيرى
•انفال خالد عبد الله محمد
•انفال سليمان مطلق الجاسر
•أنفال طالل عبد الله املليحان
•انفال عايش حنب الرشيدى
•انفال عبد العزيز عبد الصراف
•انفال عبد الكريم عيد العدوانى
•أنفال عبد الله أحمد العبيدلي
•انفال عبد الله متعب العراده
•انفال على خميس الزعابى
•انفال على مرهون القالف
•انفال غنيم محمد العتيبى
•انفال كريم عبد اللطيف شاكر
•انفال مبارك صياح الخالدى

•انفال محمد جهز املطيرى
•أنفال مرزوق سعد املطيرى
•أنوار أحمد عبد الله مال علي
•انوار جابر محمد املري
•انوار حبيب حسني الحداد
•انوار خليف ناصر العازمى
•أنوار خليفه حمود العنزى
•انوار خليل محمد الكندري
•انوار دبيس مبارك الرشيدى
•انوار راجى صالح الديحانى
•انوار سامي سعود العازمي
•انوار سعد محمد ابوعجل
•انوار صالح عبد الكريم الربيع
•انوار عبد البارى جابر الهندال
•أنوار عبد الرحمن دخيل العوض
•انوار علي حسني العجمي
•أنوار علي ناصر العنزي
•انوار عليان عايض الوهيده
•انوار عيد مبارك الحريجي
•انوار فهيد ناصر العجمى
•انوار محمد عبد الله العجمي
•انوار محمد يعقوب الحمدان
•انوار مرضى فالح شنيتير
•أنور صالح حسني املكيمى
•انور مناور فالح العازمى
•اوس سعيد محمد مندني
•اوضاح جاسم بادى الشمرى
•اوضاح حسني فهاد الجويسرى
•اوضاح خالد شبيب الدقباس
•اوضاح خالد عبد الله العجمى
•ايات حسني محمد البلوشى
•أيات محمود عبد الحليم حجي
•ايمان حبيب حسني املسلم
•ايمان خالد عبدالله العصيمى
•ايمان راشد جمعان الحضينه
•ايمان رضا اسحق البنا
•ايمان زبن دهيسان اللميع
•ايمان سالم سعيد البذالى
•ايمان سالم مضحى الصليلى
•ايمان شبيب فالح العازمي
•ايمان طامي مدلول الظفيري
•ايمان عادل جاسم غالم
•ايمان عبد الله راجح العجمى
•ايمان عبد الله عايد الرشيدى
•ايمان عريم قنور العازمي
•ايمان عويض خلف الحقان
•ايمان عيسى حسن رمضان
•ايمان محمد دويله الدويله
•ايمان محمد سالم العجمى
•ايمان محمد عبد الله حسني سميط
•ايمان محمد مسفر العجالن
•ايمان مرزوق خلف املطيرى
•ايمان مسعود هادى املطيرى
•ايمان وليد خميس الخشتي
•باسمه مطلق سالم العازمى
•بتله فالح ناصر الحيان
•بتول وليد على بوحمد
•بدر احمد بدر ناجي
•بدر احمد توفيق شهاب
•بدر سمير حسن محفوظ باعيسى
•بدر شعبان يوسف حسن
•بدر عادل عبدالرحمن الحويل
•بدر فهد بدر العويشير
•بدر محمد على املويل
•بدر ناصر مبارك املطيري
•بدر نشمى صنيتان املطيرى
•بدريه احمد عياد العازمى
•بدريه جبان مزعل املطرفي
•بدريه جمال عبدالعزيز الحصان
•بدريه حمدان سواد املطيرى
•بدريه طارق احمد العوض
•بدريه عبيد جحيش العازمى
•بدريه عوض راضى العنزى
•بدريه فوءاد عبدالوهاب الحنيان
•بدريه موسى مرتضى بهبهانى
•بدريه ناصر فهد الهاجرى
•بدريه نايف عبد العزيز العجمي
•بدور أحمد حسن الشواف
•بدور راشد مناحى العجمى
•ب� � � ��دور ع� �ب ��د ال � �ع ��زي ��ز ع� �ب ��د ال� � � ��رزاق
العسكر
•بدور عنيبر عجير العتيبى
•بدور مطلق جبر الفضلى
•بدور مطلق عبداملحسن املطيري
•براك قويظى براك العازمى
•بسايل ناصر فالح العنزى
•بسمه نبيل عبد الله املسلم
•بشائر عماد سلطان أمان صالح
•بشاير أحمد يوسف الشطي
•بشاير باتل دغش املطيرى
•بشاير بدر سعود العازمى
•بشاير براك فهيد العازمى
•بشاير حسني عباس شموه
•بشاير خالد بزيع الخالدى
•بشاير درباس مرثع الصواغ
•بشاير رجا حامد املطيرى
•بشاير زيد محسن الدوسري
•بشاير ضيف الله عوض الديحاني
•بشاير عبد الرحمن السيد هاشم
•بشاير عبدالرحيم محمد جمال
•بشاير عبدالله سعد العجمى
•بشاير قذيالن سلطان املطيرى
•بشاير محمد سعود املطيرى
•بشاير محمد عبد الله عيفان
•بشاير مشعل ابراهيم الفيلكاوي
•بشاير معجب ماجد الدوسري
•بشاير نواف زبن املطيرى
•بشرى جاسم سوراني
•بنا مرزوق محمد العازمى
•بندر نشمى غازى الشمرى
•بيبى فؤاد عيسى بو حمد
•تحرير سالم بشيت الجميلى
•تحرير عبدالله املسيلم الرشيدي
•تحرير عجمي سلمي املطيري
•تحرير عواد فالح العنزى
•تحرير غصاب شداد الظفيرى
•تحرير ماطر بردى العازمى
•تركى محمد عطا الله الظفيرى
•تهانى اسامه عبد الرحمن غفران
•تهاني حمد علي العنزي
•تهانى حمدان سعيد العتيبى
•تهاني خلف مانع الديحاني
•تهاني سعود دليم العازمي
•تهانى ضحوى حواج العازمى
•تهانى فيصل احمد كرم
•تهانى مبارك مشارى الهاجرى
•تهانى محمد جميعان الحربى
•تهانى محمود العلى
•تهانى ملفى منسى العنزي
•تهانى ناصر بدر غلوم
•ثامر سامى ساكت العنزى
•ثامر مطر ظبيب السليمانى
•ثامر مفلح موسى املطيرى
•ثرى سالم عبد الله الحضرم
•ثريا سعد محمد الهاجري
•ثنيان سعود عبدالعزيز القطان
•ثنيان فرحان مريهج شخيب
•جابر حسن محمد الرشيدى
•جابر فالح عامر ماضى
•جابر فهد محمد الهاجرى
•جازا مطلق مبارك السبيعى
•جاسم احمد عبد الله املصيليخ
•جاسم خالد جاسم ماحسني
•جاسم خالد عبد اللطيف الربيع
•جاسم عادل حسني القطان
•جاسم فهد خليفه الخضر
•جبل سعد جبل املطيرى
•جراح ابراهيم علي الكندري
•جراح ملبس عمير الشمرى
•جمانه جاسم محمود املحميد
•جمانه خالد اسد عبد الرسول
•جمانه ناصر سعد الدعيج

•جمانه وليد محمد الفودرى
•جمله شايع نعير الهاجرى
•جميله مرجع عايض اوقيان
•جنا على احمد دشتى
•جنان خليل صفر عباس
•جنان وليد احمد الضاعن
•جوزه جدى ثعيان الرشيدى
•جوزه محمد فهد العجمى
•جوهره سعود عبد الله الضفيري
•جويزه مبارك صانوت العازمى
•جيهان ناصر عبد املانع العجمى
•حاتم محسن دعيس العتيبى
•حامد مبارك دريس فرحان
•حسن احمد محمد البدر
•حسن جابر عبد الله حيدر
•حسن سامى محمد الفيلى
•حسن محمد حسن الجزاف
•حسني احمد عباس عبد الحسني
•حسني جاسم نجم بوعباس
•حسني عادل مبارك على
•حسني على أحمد العلي
•حسني على احمد بوعباس
•حسني على صقر على
•حسني على عايش الشمالى
•حسني علي عباس حسني
•حسني علي مبارك العازمي
•حسني مفيد عبد الله الحداد
•حسني مهدى عبد املحسن تقى
•حشمه عوض ناصر الرشيدى
•حصة حاي سالم الحاي
•حصه أحمد يوسف املنصور
•حصه جاسم عثمان االمير
•حصه جاسم محمد الهندى
•حصه حزام محمد الدوسرى
•حصه خالد عبد الجليل الهندال
•حصه خالد عبد العزيز الطخيم
•حصه سالم جاسم الخنفر
•حصه سامى عبد العزيز الشرف
•حصه سعد عبد العزيز الذويخ
•حصه سفر عبد الله العجمى
•حصه عبد الباقى عبد الله السيفى
•حصه على طبيخ الطبيخ
•حصه غليفص بطاح العازمى
•حصه محمد ابراهيم العتيبي
•حصه محمد عبدالرحمن الفيلكاوى
•حصه مناحي محمد القحطاني
•حصه ناصر احمد آل هيد
•حصه ناصر محسن العنزي
•حمد انور عبدالرحمن الصقر
•حمد بدر سعدون عبد الله
•حمد جمال احمد العبد الجليل
•حمد خالد عبد الله حماده
•حمد راشد سيف الهاجرى
•حمد عبد الوهاب حسن الجار الله
•حمد عبدالله حمود الفجى
•حمد غريب محمد العنزى
•حمد غنيم فالح الرشيدى
•حمد فهد منصور املسعود
•حمد قاسم محمد الوهيب
•حمد ماطر مثال العازمى
•حمد مبارك حمد العازمى
•حمد محمد عبيد العجمي
•حمد هادى مطلق العازمى
•حمره وخيضر عبدالعزيز الهاجري
•حمود بدر عبد الله املرشد
•حمود محمد متعب الرشيدى
•حنان احمد حمود الجناعي
•حنان خالد مرزوق الهاجري
•حنان سعود عبد العزيز العقيل
•حنان عادل خالد الجيران
•حنان على شيخي الفضلي
•حنان فالح هامل العجمى
•حنان فيصل عبد الله الحوشان
•حنان محمد محمد الدرويش
•حنان مساعد سالم السويلم
•حنان مضحى غضيان العازمى
•حنان مليح على الصواغ العازمي
•حنني فهد جابر سرحان
•حوراء جمال حسن حيات
•حوراء حسني جعفر االربش
•حوراء عادل عبد الرضا فرج محمد
•حوراء عبدالعزيز حمود املتروك
•حوراء محمد حسن عبدالله
•حوراء ناصر حسني بو حمد
•حوريه ناحى مرجى املطيرى
•خالد ابراهيم اسماعيل الشطى
•خالد الحميدى حدجان املطيرى
•خالد بدر مطلق املاجدى
•خالد براك ميزر العازمى
•خالد حسن فالح الدوسرى
•خالد حمد دايس املرى
•خالد حمد يوسف املاجد
•خالد سعد ابراهيم الحوطى
•خالد صالح حجيل الشبلى
•خالد عيسى ياسني الصفران
•خالد فؤاد خالد العلى
•خالد فرج علي العجمي
•خالد فهيد ضيف الله املطيرى
•خالد فيصل محمد املطيرى
•خالد محمد ثوينى العراده
•خالد ملفي جعيثن املطيري
•خالد منصور عبد الله جريس
•خالد ناصر سالم العازمى
•خديجه بدر عبد العزيز بوراشد
•خديجه سيف سعد العتيبى
•خديجه علي محمد اشكناني
•خزنه عوض رغيان العازمى
•خلف عبدالكريم خلف كرم
•خلود خالد حبيب العازمى
•خلود خالد سعود العازمى
•خلود سعيد حبيب الشمرى
•خلود عباس محمد الحواج
•خلود عبد الرحمن حمد السريع
•خلود عبد الله حمد العجمي
•خلود عبد الله عبيد املطيري
•خلود علي فياض العنزي
•خلود عيد عبد الله العجمى
•خلود مدالله مجبل الرشيدى
•خلود مهدى ثنيان السليمانى
•خليفه يوسف يعقوب اللوغانى
•دانه احمد بطيحان الرشيدى
•دانه احمد محمد العازمي
•دانه بدر خالد العازمي
•دانه خالد محمد الهندى
•دانه عادل عيسى العبد الجليل
•دانه عبد الكريم عبد املهدى
•دانه عبدالله غانم العرم
•دانه علي حسني سند
•دانه علي رومى موينع الفضلي
•دانه فرج حمود اللميع العازمى
•دانه فهد طالل املطيرى
•دانه يوسف على الشراح
•دانيه محمد خليفه العميره
•داود حسني داود الشطى
•داود سليمان زيد السليطني
•داود عبد العزيز عطيه صغير
•دعاء جواد علي حسن
•دعاء عبدالرحمن محمد الدوسرى
•دعيج خليفه حمد العوفان
•دالل أحمد محمد غلوم على
•دالل براك ناصر النون
•دالل حاجى محمود عبد الله
•دالل حسني عبد الله العصفور
•دالل خالد أمني العوضى
•دالل خالد حسن شهاب الكندري
•دالل خالد صالح ربيع
•دالل خالد محمد جمعه
•دالل راشد محمد العازمى
•دالل سعد مطلق الحسينى
•دالل صالح وحيش املطيرى
•دالل صالح احمد العوده
•دالل عبد الرحمن بخيت االحمد

•دالل عبد الله ابطيحان العازمى
•دالل عبدالكريم عبدالله القديري
•دالل على عيسى جاسم الزقاح
•دالل عيد سالم االذينه
•دالل فالح عبد الله العجمى
•دالل فتحى يوسف العجيل
•دالل فهد عبد الرزاق العسعوسي
•دالل محمد منصور العجمى
•دالل محمد نهار دخني
•دالل مصطفى سيدعلي الرفاعي
•دالل مصطفى ناصر الشمرى
•دالل مضحى نايض الشمرى
•دالل منصور محمد املنصور
•دالل نافع سالم الرشيدى
•دليل هادى فهد العجمى
•ديما سعيد عبد الله الهدهود
•ديمه أحمد دليبح الشالحى
•ديمه سعد حربي الزعبي
•دينا بدر خلف العتيبى
•رائد صالح عيسى الشطي
•راشد جمال على اللوغانى
•راشد عبد الله احمد الراشد
•راشد محمد طاحوس الشديد
•راشد ناصر راشد القراوى
•رانيا سعد سلطان العريفان
•راويه محمد يوسف النفيسى
•رتاج محمد حمد السعيدي
•رجاء عبد الله محمد البراك
•رجاء عبد الله محمد الكهيدان
•رحاب عادل عبد الهادي العازمي
•رحاب فواز عبد الله الديحانى
•رح � � � � � � ��اب م� � �ح� � �م � ��د ع � � �ب� � ��د امل � �ح � �س� ��ن
املصيليت
•رحمه تركى سعود العنزى
•رغد الحميدى عاشق العنزى
•رفعه سالم كروز العجمى
•رفعه عبد الله راشد الهاجرى
•رفعه ناصر حسن العجمي
•رقيه احمد حمود الهاجرى
•رقيه جاسم عبد القادر بن جمعه
•رقيه عامر مبارك العازمى
•رقيه هادى جاسم نومان
•رقيه يوسف عبد الله عسكر
•رنا عبد الله هويدى الهاجري
•روان اورنس عبد اللطيف الحاتم
•روان حمود نعيس الديحاني
•روان خالد احمد الراشد
•روان سعد شطى العجمى
•روان شهاب عبداللطيف الخراز
•روان فالح راضى املطرود
•روان محمد احمد الكندرى
•روان محمد ناصر الهاجرى
•روان منصور طالل املطيرى
•روان موسى محمد ابوعليان
•روان ناصر مناور العازمي
•روان نايف ناصر العجمى
•روان نواف مجبل الشمري
•روان نيف سالم العالطي
•ريم جاسر عبد الرحمن الخالدى
•ريم خالد عمر خليفوة
•ريم راجح جعيفن العبد الله
•ريم راكان مطيع الظفيري
•ريم سالم حوفان الهاجرى
•ريم سامى حجى الحجى
•ريم سعد جابر الخالدى
•ريم صالح على العازمى
•ريم صالح فالح مسيب العازمي
•ريم طارق عبد الرضا عبد الله
•ريم عبدالعزيز علي الحبيب
•ريم عوض حمد العجمى
•ريم غالب الفى املطيرى
•ريم فراج فالح هزاع املطيرى
•ريم مبارك عايض الهاجري
•ريم محمد خرصان العجمى
•ريم محمد سالم عبد الله
•ريم محمد نايف العنزى
•ريم مطلق جيران الرشيدى
•ريم منصور بدر الخرقاوي
•ريم وليد محمد الخطيب
•زايد مرزوق حسني الزايد
•زبيده اسماعيل خليل يتيم
•زكريا حسني على الشواف
•زهراء احمد حسن صالح
•زهراء بدر محمود بارون
•زهراء حسني عبد الرضا عباس
•زهراء خالد جعفر الكصيمي
•زهراء عباس على اكبر
•زهراء على شعبان زمان
•زهراء فائز ابراهيم حائري
•زهراء فاضل عباس دشتى
•زهراء فيصل غلوم شاه
•زهراء يوسف منصور العطار
•زهره عبد الخالق عبد الله العطوان
•زهره على عبد الله الصحاف
•زهره على عيسى املوسوي
•زهره فؤاد عباس حسني
•زهره محمد عبدالرزاق املحمد علي
•زيد عباس حسني حسن
•زيد ناصر صالح الجطيلى
•زينب بدر موسى الحداد
•زينب حامد كاظم العلى
•زينب حمزه دريس سلمانى
•زينب حمزه عباس البناى
•زينب سالم راضى املطرود
•زينب سعود عبد العزيز النقى
•زينب صالح فهيد الحيمر
•زينب صنهات علي املطيري
•زينب عبد الحسني غلوم محمد
•زينب عبد العزيز عباس صرخوه
•زينب عبد الله غلوم على
•زينب على صالح الرشيدى
•زينب على عبد الرحيم شموه
•زينب عيسي عبداللة السيافي
•زينب محمد سيد عبد الحسني
•زينب ناصر عبد النبى بن نخي
•زينب نجم عبد الله البلوشى
•سارة جليل ابراهيم الشطي
•ساره احمد سالم الجويدان
•ساره احمد صالح القالف
•ساره احمد عبد الكريم حيدر
•ساره الحميدى غميض املطيرى
•ساره بدر محمد العازمى
•ساره بدر محمد بن ضيف
•ساره براك عبد املحسن الضويحى
•ساره تركى حنيف العتيبى
•ساره جاسم محمد الحوشان
•ساره جهجاه سعد العدواني
•ساره حبيب فاضل حسني
•ساره حربي سعيد الشتيلي
•ساره حسن حبيب قمبر
•ساره حسني مبارك العجمى
•ساره حسني محمد حسني
•ساره حمد عياض اللميع
•ساره خالد ابراهيم العمر
•ساره خالد احمد الخراز
•س� � � ��اره خ� ��ال� ��د ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ال� �ن ��اص ��ر
الصباح
•ساره خلف محمد حسني
•ساره زايد هزاع العازمى
•ساره سعد عبد الله الناقه
•ساره سعود راشد العازمى
•ساره سلمان سعيدان السليمانى
•ساره عافت سعد العنزى
•ساره عباس اسماعيل الجدي
•ساره عبد الرزاق سلمان الشمري
•ساره عبد العزيز عبد الله منوه
•ساره عبد الله ابراهيم سليمان
•ساره عبد الله سعود العقيل
•ساره عبد الله صالح العجمى
•ساره عبد الله محمد العجمى
•ساره عبد الله معتوق املعتوق
•ساره عبدالرحمن يوسف العبيد

•ساره عبدالعزيز الجاسر
•س� � � ��اره ع� �ب ��دامل� �ج� �ي ��د ع� �ب ��دال ��رس ��ول
الخياط
•ساره عدنان عبدالله الفرج
•ساره علي ماجد فزع الشمري
•ساره عمر عبدالعزيز الياسني
•ساره عيسى صفر غلوم
•ساره عيسى محمد العصفور
•ساره غازى مطلق املطيرى
•ساره فاضل خليل الطليحى
•ساره فالح فهيد العجمى
•ساره فالح خالد العازمى
•ساره فالح عايد الديحانى
•ساره فالح عويضه العجمى
•ساره فالح محمد الشمالى
•ساره فهد هايف العازمى
•ساره فيصل عبد الرزاق حسن
•ساره محمد حسن الشمرى
•ساره محمد عبد الله العتيبي
•ساره محمود جاسم االستاذ
•ساره مطلق ضافر الهاجري
•ساره ملفي محمد املطيري
•ساره منصور سودان املطيرى
•ساره مهدى راشد العنزى
•ساره ناصر راشد السبيعى
•ساره ناصر سعد الهاجرى
•ساره هانى اكبر محمد
•ساره يعقوب اسحق البنا
•سالم احمد سالم سند املرشاد
•سالم سعود سالم الهاجرى
•سالم صالح على العجمى
•سالم عبد اللطيف ابراهيم الفصام
•سالم الفي حمد الهاجري
•سالم محمد عوض الرشيدى
•سالم مطلق سالم الديحاني
•سالم منيخر خضير العازمي
•سامى عايد جابر العنزى
•سامى عبد الرحمن جمعه هاشم
•سبيكه أحمد محمد بوقريص
•سجا احمد سيد مندنى رجب
•سحر رمضان نواف العنزى
•سطام فهد عويض املطيري
•سعاد سعود مخلف الشمري
•سعد الدين محمد العجمى
•سعد تني سعد العجمي
•سعد حمود عناد العنزى
•سعد سعود حسن الرشيدى
•سعد سمير فالح عوينان
•سعد عبد الله قبالن الرشيدى
•سعد عبدالله سعد العجمي
•سعد عثمان سعد الحسينان
•سعد عوض مهدى الرشيدى
•سعد غازى سعد الشريعان
•سعد مبارك سعد العازمى
•سعد محمد سعد املنيفى
•سعد مطر حسني دغيمان
•سعد منتصر راشد الفرحان
•سعد ناصر سعد الزعبي
•سعده روباج غازى البريكى
•سعود سهيل خالد املتروك
•سعود شريف سيد محمد يوسف
•سعود عبد العزيز حسني الشطي
•سعود عبد العزيز سعود املهدي
•سعود عبد العزيز صالح الهده
•سعود فالح عيد الرشيدى
•سعود مليحان رمضان الحربى
•سعود منصور فهد الدوسرى
•سعود نصر عبدالله املسباح
•سالم داود سليمان الشمرى
•سلطان جابر حمد العازمى
•سلطان فهد سلطان الحسيني
•سلطان مبارك مبرج العازمى
•سلطان محمد راشد العجمي
•سلطانه خلف معتق الرشيدي
•سلمان جابر عبدالله بلوشي
•سلمان عبدالله بن صبح الرشيدي
•سلمان عبدالله سعود العقيل
•سلمان علي ثقل الهاجري
•سلمان هانى عبد الهادى حاجيه
•سلمى رسام براك الهاجري
•سلمي ظاهر سعيد الرشيدي
•سلمى علي عبد الله العليمي
•سلمى مبارك مصبح العازمى
•سلمى نافل على الجبعه
•سلوي عايض سعود العازمي
•سلوى محمد عبدالغنى عبدالكريم
•سليمان توفيق عبد الله الصفران
•سليمان حسني غانم الغانم
•سليمان خليل عبدالكريم شموه
•سليمان فوءاد سلمان الداود
•سليمان فيصل سليمان العتيقى
•سليمان مساعد سليمان الهويدى
•سليمان مسعود سليمان
•سليمان يوسف على شمس الدين
•سمر عبده طه مغربل
•سميره صالح فهد الحربى
•سميه فوءاد نصف العصفور
•سند حميد حبيب على كرم
•سندس خالد حمود املزيني
•سندس صالح عباس ال عباس
•سندس يوسف شعبان بهزاد
•سهام محمد قراش العتيبي
•سيد عبدالوهاب الرفاعي
•سيد علي حسن محمد املوسوي
•سيده زينب هاشم مصطفى
•سيف عطا الله ذياب الديحاني
•شاهني محمد يوسف الشيبه
•شروق حسني على الفضلى
•شروق شداد عبداللة الشمرى
•شروق عبد السالم حميد الصبر
•شروق عبد الله عياد الجنفاوى
•شروق على عبد الرزاق الظاهر
•شروق منادي علي الفليج
•شريفه خالد عبد الرزاق املويل
•شريفه سعدون دالن الرويعى
•شريفه فيصل حبيب الثوينى
•شريفه كاسب محمد الخالدي
•شعاع حسني رسمان مبارك
•شفاعه راشد جاسم االستاد
•شمائل صالح سالم الشحومى
•شمه ناصر براك الصليهم
•شموخ مشعل سعد الهدب
•شهد ابراهيم محمد العطار
•شهد أمني عبد الكريم االنصاري
•شهد حبيب محمد اليحيوح
•شهد خالد محمد القبندى
•شهد سعد حمود السعيدي
•شهد سعود ليلى مسيعيد
•شهد سليمان احمد عبدامللك
•شهد صبر خالد العنزى
•شهد عادل جاسم الزيد
•شهد عبد الرحمن العمران
•شهد عبد الرحيم مبارك مبارك
•شهد عبدالله محمد الدليم
•شهد عبدالله نواف العنزى
•شهد عيسي سعود الجاسر
•شهد مبارك جايز الديحاني
•شهد نواف مطلق ثوينى
•شهد هاني وايل ابو جبارة
•شهد هشام ابراهيم الحمود
•شوق توفيق عبد الرحمن الكندرى
•شوق جديع فهد الرشيدى
•شوق جمال عايض العتيبى
•شوق سالم عناد العنزى
•شوق سعد مطلق القمالس
•شوق صالح سالم الحضينه
•شوق صنات سفر السميرى
•شوق عباس بدر القطان
•شوق عبد الله مذكر الهاجري
•شوق على خليل الخليل
•شوق فهد ضيف الله العتيبى
•شوق محمد حسن بودستور

•شيخه جاسم محمد الوتيد
•شيخه حسن مهنا العنزي
•شيخه سميحان خويلد العنزي
•شيخه شاكر محمود التتان
•شيخه عبد الله أحمد على
•شيخه عبد الله عبد الرحمن السعد
•شيخه عبد الوهاب حسن
•شيخه عبدالله حمد الخالدي
•شيخه عصام عبد اللطيف سيف
•شيخه ناصر سعد الهاجرى
•شيخه نايف عبد الهادى العجمى
•شيماء حمد مرزوق سلطان
•شيماء عبد الخضر مهدى
•شيماء عبدالعزيز حبيب جمعه
•شيماء عمر على النعيمى
•شيماء فهد نزال ابا القلوب
•شيماء محمد سماح الشمري
•شيماء موءيد عبد الرحمن املشرى
•شيماء يوسف عبد الله العيدى
•شيماء يوسف مصطفى عبد الله
•صالح امجد عبد الكريم صالح
•صالح جاسم محمد غضنفري
•صالح عايض ناصر العجمى
•صالح مبارك صالح القحطانى
•صالح محمد حمدان العازمي
•صالح محمد عبد الله الصريعي
•صالحه ذعار غزاي العتيبي
•صبيحة جمال عبد الله القطان
•صبيحة خالد محمد الرميضني
•صفاء عبد الرحمن محمد املال
•صالح ربيع تويم البغيلي
•صالح سرور سالم سرور
•صالح محمد دخان عقله
•صيته على مطلق العويهان
•ضاري عبد الرحمن حمود املعييف
•ضارى فوءاد احمد حسني
•ضارى مشعل عبيد الشمرى
•ضارى يوسف مرزوق الدعسان
•ضاوى فائز ضاوى العتيبى
•ضحى ابراهيم عيسى الراشد
•ضحى حمد فالح الهاجرى
•ضحى سالم جديع الرشيدي
•ضحى صالح عبدالله ابراهيم
•ضحى عبد الله حمود الصالل
•ضحى مانع عبيد العتيبي
•ضواء ظافر حطاب العجمى
•ضياء راشد خلف الدخيل
•طفله فهد مبارك الرشيدى
•طالل أحمد مبارك العايض
•طالل احمد يوسف ابراهيم
•طالل حمود زبن فرحان املطيري
•طالل دبيل محسن العجمى
•طالل راشد هذيلي العجمي
•طالل فيصل محمد السنعوسى
•طالل مصطفى عبد الله ابراهيم
•طيبه اسد عبدالله اشكناني
•طيبه جمال سعد الجناع
•طيبه سليمان عبدالرزاق الخضر
•طيبه سميح محمد الردهان
•طيبه عبد الرحمن الصهيل
•طيبه فهد عبد الرحمن الخضر
•طيبه محمد عبد الله بوعركى
•ظافر حشان مانع العجمى
•عائشه أحمد محمد الربيع
•عائشه جبر عبالن الدوسرى
•عائشه خالد سعد عبد الله
•عائشه سعد ابراهيم املانع
•عائشه عادل محمد البناى
•عائشه عبد الله الشريده
•عائشه عبد الله نايف العتيبى
•عائشه عبداملجيد احمد
•عائشه عبداملحسن البابطني
•عائشه عطيه مبارك العازمى
•عائشه غانم مشلح الرشيدى
•عائشه فرج فيروز اليوحه
•عائشه فوزي مرزوق العدوان
•عائشه فيصل على العازمى
•عائشه مبارك عامر العجمى
•عائشه محمد هادى العازمى
•عائشه محمد يوسف الحقان
•عائشه مصبح عذاب ضارى
•عائشه هادي محمد العازمي
•عائشه يعقوب عبد الله القطان
•عادل سليمان علي دشتي
•عادل فهد مناور العازمي
•عادل محمد عبد الله العتيبى
•عاطفه عبدالحسني نصيرى
•عاليه بادى خليفه الراجحى
•عاليه عبد الله فالح العجمى
•عاليه على خليل اسماعيل مراد
•عاليه محمد سعدون الحسيني
•عاليه مرضى سعد الرشيدى
•عايد صالح ذيبان الظفيري
•عايده عيد معيض العازمى
•عايشه عبيد مرثع العازمي
•عبد الحميد عبد الخالق الخطيب
•عبد الرحمن بديع احمد العجيل
•عبد الرحمن جاسم الكوح
•عبد الرحمن جمال ياسني ارحمه
•عبد الرحمن ساير صياد الخالدي
•عبد الرحمن عادل ابراهيم غازى
•عبد الرحمن عادل الذكير
•عبد الرحمن عبد الله الشاهني
•عبد الرحمن على خالد العتيقى
•عبد الرحمن عيسى مكى املتروك
•عبد الرحمن فالح يوسف جابر
•عبد الرحمن ماجد بانى الدوسرى
•عبد الرحمن مراجى رباح العنزى
•عبد الرحمن هيثم الفرحان
•عبد الرحيم مقبل رزيق الرشيدى
•عبد الطيف نومس عيسى النومس
•عبد العزيز احمد غلوم الجمعه
•عبد العزيز اسماعيل حسن رضا
•عبد العزيز جمال محمود احمد
•عبد العزيز حمود مناور الحبينى
•عبد العزيز خالد فالح الرشيدى
•عبد العزيز خالد يتيم الفضلى
•عبد العزيز سعد مبارك الدوسرى
•عبد العزيز سعد محمد العتيبى
•ع � �ب� ��د ال � �ع � ��زي � ��ز س� � �ع � ��ود ال � �ح � �م� ��دان
العنتري
•عبد العزيز سند سرور الديحانى
•عبد العزيز عبد الله الهزاع
•ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز ع �ب��د ال� �ل ��ه ع �ل��ى ع�ب��د
الغفار
•عبد العزيز عبد الله عيسى السليم
•ع� �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز ع� �ل ��ى ع� �ب ��د ال��رح �م��ن
الدخيل
•عبد العزيز فؤاد على الغريب
•عبد العزيز فايز الدوسري
•عبد العزيز فريج خلف العنزى
•عبد العزيز فهد محمد الديحاني
•عبد العزيز فيحان العتيبي
•عبد العزيز مالك محمد الجعفر
•ع � �ب� ��د ال � �ع� ��زي� ��ز م� �ح� �س ��ن ج �م �ي �ع��ان
الحربي
•عبد العزيز محمد غانم الدخيل
•عبد العزيز مساعد خلف الدوسرى
•عبد العزيز مشعل على السنني
•عبد العزيز مطرد محمد العنزى
•عبد العزيز نقا رجعان العازمى
•عبد القادر جاسم الجناعى
•عبد الكريم عون عوض الرشيدى
•عبد الكريم مظهر الزنكوى
•عبد الله احمد حاجى على دشتى
•عبد الله احمد زامل العتيبي
•عبد الله احمد على املال الجفيرى
•عبد الله احمد نجم ابو غيث
•عبد الله بدر صقر العنزى
•عبد الله جاسم محمد املضف
•عبد الله جليعب حسني السعيدى
•عبد الله جليل تريحيب الديحانى

•عبد الله حسن نظر محمد
•عبد الله حمد فالح العجمى
•عبد الله حمدان على العنزى
•عبد الله زيد عبد الله السهلى
•عبد الله صالح حمد العازمى
•عبد الله صعفق عبد الله الركيبى
•عبد الله عايض قبالن الرشيدى
•عبد الله عجيب حصني املفرج
•عبد الله عدنان احمد يوسف
•عبد الله علي سليمان الدويخ
•عبد الله مبارك عبد الله العجمى
•عبد الله محمد ادريميح العتيبى
•عبد الله محمد عبد الرحمن البراك
•عبد الله محمود جاسم جرخي
•عبد الله مشلش صويان العجمى
•عبد الله معطش شبيب الرشيدى
•عبد الله نواف رباح الرشيدي
•عبد الله يوسف جاسم الهدهود
•عبد املحسن جالل التحو
•عبد املحسن محمد القديري
•عبد املحسن ناصر صالح النجاده
•عبد الوهاب محمد احمد املخيزيم
•عبدالرحمن خالد مضحى الشمرى
•عبدالرحمن عبدالعزيز البالول
•عبدالرحمن عيد صقر الهيم
•عبدالرزاق عادل جاسم الدمخي
•عبدالعزيز بدر سعود السبيعى
•ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ح � �م� ��د ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
الحويس
•عبدالعزيز حمود محمد الضفيرى
•عبدالعزيز عبدالله تراك الشمرى
•عبدالعزيز عبدالله الضرمان
•عبدالعزيز عيسى حسن املعيلى
•عبدالعزيز يوسف الحوقل
•عبدالكريم عبدالله سعود العتيبى
•ع� �ب ��دال� �ل ��ه اب� ��راه � �ي� ��م ع �ب ��دال ��رح �م ��ن
الكندري
•عبدالله اسعد منصور املباركى
•عبدالله خالد محمد املطاوعه
•عبدالله سالم حمد عبدالله
•عبدالله سعد الرشيدي
•عبدالله صالح ياسني مصيب على
•عبدالله غازي خلف الشمرى
•عبدالله فالح حمد الردهان
•عبدالله فيصل احمد الرشيد
•عبدالله مهدى خضير حبيب
•عبدالله نجم عبدالله حسن
•عبدالناصر حسني على الخليفى
•عبدالهادى سليمان عباس زينل
•عبير حسن سعد العازمى
•عبير حسني على العجمى
•عبير سالم جابر املرى
•عبير مبارك نافل العازمى
•عبير محمد عواد الضفيرى
•عبير مشعل ماطر الرشيدى
•عتاب ممدوح منيف الشمرى
•عثمان جمال عيسى بوغيث
•عدنان فيحان سالم الهاجري
•عذارى حسني حسن .
•عذارى عبد الله جار الله الحبيب
•عذاري عبداللطيف يوسف العمران
•عذبيه ناصر غازى املطيرى
•عذوب اسعد على االبراهيم
•عزيزه فاضل محمد عبد الرضا
•عزيزه محمد مالك الصفار
•عفاف جاسم راشد العنزى
•عقاب مرزوق مناحى العازمى
•عقيل عبد النبى محمد املشموم
•عقيل علي حسني محسن أشكناني
•عقيله فاضل نصرالله األطرم
•على ابراهيم غلوم العلى
•على احمد جاسم الطويرش
•على احمد حسن الشواف
•على احمد شريف الشطى
•على العبدى ابراهيم العنزى
•علي حسني أحمد املحبوب
•علي حسني على رمضان
•على حسني قاسم على
•على حسني محمد املحيطيب
•على حضيرم على الهاجري
•علي حمدان سعود الضويحي
•على زكريا أبراهيم بوزيد
•على طالب عبد الله الشيرازى
•على عادل عبدالله الناصر
•على عايض مهدى العجمى
•علي عبدالرزاق علي الرومي
•علي عبدالرضا عبدالعزيز السالم
•على فهد خليفه الطبيخ
•علي كامل احمد بوعباس
•على مالك ابراهيم العوض
•علي مانع محمد ثويمر
•على مبارك عبد النبى الشمرى
•على محارب عواد العازمى
•علي محمد عبدالكريم منصوري
•علي مهدي صالح الجدي
•على هاشم محمد العطار
•علياء لفا محمد املطيري
•عمر ابراهيم عبد الله الحبيتر
•عمر خالد عبد الله العوضي
•عمر عبدالعزيز عبدالله البالول
•عمر عبدالعزيز مال الله الشهاب
•عمر محمد عبد الله العجمي
•عمر مرضى عويد العنزى
•عمر مساعد يوسف املطاوعه
•عمران مصطفي أحمد كرم
•عنود داوود سلمان املهوس
•عنود عيد سعد العازمى
•عنود مبارك عيد العازمى
•عنود مشعان فايز املطيرى
•عنود نايف حمد العازمى
•عهد باني حامد السليماني
•عهد حمود بجاد الهاجرى
•عهد سعود سعد العازمى
•عهد عوض سعد الهاجرى
•عهود سهل محسن العتيبى
•عهود عايد خالد املطيري
•عهود عيد غازى الرشيدى
•عهود مجبل غضيان العازمي
•عواد فارس عواد الضفيرى
•عواطف الحميدى سالم املطيرى
•عواطف غازي منقي املطيري
•عواطف غالى ناصر الرشيدى
•عيده حصويل زيد العازمى
•عيده فهيد محمد العجمي
•عيسي صاحب عيسي ابوالحسن
•عيسى طالل مطلق القريافى
•عيسى عبيد سعد الرشيدى
•عيسى محمد على الكندرى
•غالية احمد فالح القعابي
•غاليه طالل سعيد العيسى
•غاليه على فهيد الدوسري
•غاليه غازى عجمى الصليلى
•غاليه محمد مجبل مضحى
•غدير جدعان فالح منيف
•غدير حسني مبارك العجمي
•غدير حمد عبد الله بخش
•غدير سعد سالم حميدان الهاجري
•غدير سليمان سلمان الرشيدى
•غدير صالح عبد العزيز العمران
•غدير عادل زيد الكاظمى
•غدير عادل عبدالله الردهان
•غدير عبدالعزيز العبدالوهاب
•غدير عبدالله احمد الخرس
•غدير فاضل عبد الله الدريس
•غدير محمد خضير الفرج
•غدير مرشد راشد العازمى
•غزالن راشد عبد الله الرشيدي
•غزالن صالح محارب الجسار
•غزيل حمود مشعان الرشيدى
•غنيمه فوءاد عبد املحسن الكوت
•غيث بدر راشد الغيث
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•فائزه فهاد سالم العجمى
•فاتن مذكر عيد املطيرى
•فاضل عبدالله حسني الناصر
•فاطمة جمعة غلوم محمد
•فاطمة عبد الرحمن حسن العجمى
•فاطمة عزيز عياد املطيري
•فاطمة علي يعقوب التركماني
•فاطمة نجيب احمد الفارسي
•فاطمه احمد صالح املال
•فاطمه احمد عبد الرحمن اسد
•فاطمه انس مراد الزامل
•فاطمه براك عيد العازمي
•فاطمه تراحيب موسى املطيرى
•فاطمه جابر سيد خلف البهبهانى
•فاطمه جابر نواصر ناصرى
•فاطمه جاسم محمد ال ناصر
•فاطمه جمعه مبارك العلى
•فاطمه حسن مزيد الديحاني
•فاطمه حسني احمد مبارك
•فاطمه حسني محمد الحساوى
•فاطمه حمد فهد القنور
•فاطمه راشد محمد الرميضى
•فاطمه ريكان عامر محمد
•فاطمه سالم ادغيمان العازمى
•فاطمه سالم باتل الرشيدى
•فاطمه سالم زيد العازمى
•فاطمه طالب اسماعيل كرم
•فاطمه عادل عبدالعزيز الربيع
•فاطمه عادل عبدالوهاب السعد
•فاطمه عادل علي البصيري
•فاطمه عارف عبد الرسول البغلى
•فاطمه عبد االمير اسماعيل مراد
•فاطمه عبد الخضر درويش درويش
•فاطمه عبد الله عبد الحسني
•فاطمه عبد الله سالم العتيبي
•فاطمه عبد الله سويلم العنزى
•فاطمه عبد الله عيسى سناسيرى
•فاطمه عبد الله هجيج الرويعى
•فاطمه علي حسني محمد
•فاطمه على عبدالرحمن عبدالله
•فاطمه على عوض العنزى
•فاطمه عويد محمد احمد
•فاطمه غانم مبارك العازمى
•فاطمه فاضل عباس القطان
•فاطمه فهد علي الشعله
•فاطمه فوءاد خالد موسى الزويد
•فاطمه فوزى حبيب املطوع
•فاطمه فيصل حاكم صالح
•فاطمه فيصل محمد الدحيم
•فاطمه الفى فالح العازمى
•فاطمه ماهر يوسف ماجد
•فاطمه محمد ثانى عبد الله
•فاطمه محمد جاسم عبدالله
•فاطمه محمد حمد الصالح
•فاطمه محمد رجا محمد
•فاطمه محمد مسفر الهاجرى
•فاطمه محمد مهدى بشير
•فاطمه محمود مراد البلوشي
•فاطمه مشعل عبد العزيز العيار
•فاطمه مصطفى محمد على
•فاطمه مطلق حزام الدوسري
•فاطمه مهدى محمد جعفر
•فاطمه مهدي مفلح العازمي
•فاطمه هادى مفلح القحطانى
•فاطمه وليد خالد الخرجى
•فاطمه يوسف سيد محمد القطان
•فاطمه يوسف فهد الفريج
•فالح شنيان منصور الهاجرى
•فايز عبد الله فاضل العجمى
•فايز متعب مهنا الديحانى
•فايزه شعيب سالم الدوسرى
•فايزه عبدالعزيز عكاش العنزي
•فجر أحمد خليل سعيد
•فجر بدر احمد الخضري
•فجر بدر محمد النويعم
•فجر حسن على جعفر الكندرى
•فجر حسني على العازمى
•فجر خالد حسني حيدر
•فجر سالم مبارك الشمرى
•فجر شكرى حمد العبدالهادى
•فجر صالح يوسف ال بن على
•فجر عايد نايف الرشيدى
•فجر عبد الجليل خليل العوضى
•فجر عبد العزيز علي الدوسري
•فجر عبدالله شالش صفوق
•فجر علي جاسم العلي
•فجر علي عبد الله الصالح املطاوعه
•فجر فؤاد صالح ملك
•فجر فالح سعيد الحربى
•فجر فهد عبد الرحمن الشطى
•فجر ماجد حمد الخالدى
•فجر محمد نهار الصانع
•فجر مرشد مدغم العازمى
•فراس حسني نيروز اشكناني
•فراس صالح حمدان الحربى
•فرح حامد عثمان بوعركى
•فرح سعيد ضحوى املطيرى
•فرح علي الحميدي العدواني
•فرح فاضل عبد الحميد التركي
•فرح محمد بانى السعيدى
•فرح محمود على كمال
•فرح مساعد مطلق العرادة
•فرح منصور حسن الدشتي
•فريح سعود خلف الديحاني
•فضه احمد سالم الخلف
•فضيله جاسم محمد املشموم
•فهد أحمد صالح العليوى العازمي
•فهد جفني جهز املطيرى
•فهد جمال ناصر العازمى
•فهد شبيب دغش فنيس
•فهد شكرى عبد الله النجار
•فهد عادل محمد املزين
•فهد عبد الله مناحي القحطاني
•فهد عياد بليهيد العازمى
•فهد فرج محمد الدوسرى
•فهد فوزان سليمان الفهد
•فهد فيصل حبيب البلوشى
•فهد مناحى فهيد املطيرى
•فهد ناصر محمود محمد الحسن
•ف� � � ��واز س �ع �ي ��د ع� �ب ��د ال � ��رض � ��ا غ��ري��ب
محمود
•فواز مزيد طالع املطيرى
•فوزى سالم احمد بوخضور
•فوزيه سمير حجاب السبيعي
•فوزيه على حمد راشد العجمى
•فوزيه فوءاد سليمان رشيد الرشيد
•فى جمال حمد الفارس
•في فتحى جاسم الشطى
•فيصل حمود فهد ذياب
•فيصل خليل ابراهيم خريبط
•فيصل عايض فراج العتيبى
•فيصل عبد الكريم عبد القادر املزين
•فيصل عبد الواحد عبد الرحيم
•فيصل كمال عثمان االيوبى
•فيصل مفرح ظرمان العازمى
•فيصل هذال محمد الهاجري
•قيروان ثامر براك الهاجري
•كريمه عبد الوهاب أحمد اسماعيل
•كوثر بدر أحمد كرم أحمد
•كوثر عباس محمد خلفان
•كوثر عبد املجيد سالم على
•كوثر محمد بحرينى
•كوثر محمد على مال على
•كويت محمد كريدى العنزى
•لجني نبيل عبد الرحمن الزواوى
•لطيفه حباب حبيب العازمى
•لطيفه سليمان على الهويدى
•لطيفه عيد محمد الرشيدى
•لطيفه فيصل احمد الخالد
•لولوه ابراهيم احمد البغلى
•لولوه جاسم فهد السيف
•لولوه خالد خضر الشمرى

•لولوه سعد فهد بن شكر
•لولوه صالح محمد الخضر
•لولوه عدنان صالح املولى
•لولوه محمد جاسم الرشيد
•ليالي فوزي سلطان الحمادي
•ليلى أيوب حسن دشتي
•ليلى عبد الرضا قاسم دشتي
•ليلى فوزي حسن العوض
•ماجد دغيم داهوم الرشيدي
•ماجد دلبوح سويدان الهاجري
•ماجد سلطان شعوان املطيرى
•ماجد مطر بجاد الديحانى
•مانا عبد الرسول كشتاسبى راد
•مبارك ادغام سعد العازمى
•مبارك جابر عامر الهاجرى
•مبارك جابر مناور جابر
•مبارك جبران محمد العجمى
•مبارك حمد مبارك النمش
•مبارك خالد راشد مبارك
•مبارك عادل علي امليع العازمي
•مبارك عبد الله عايض العتيبى
•مبارك محارب عواد العازمى
•مبارك محمد عبدالله خلف
•مبارك مساعد مبارك هزاع
•مبارك مفرج عبد الرحمن املطيرى
•متعب ظافر محمد العجمى
•متعب عايد محمد العنزى
•متعب محمد بليه العجمى
•مثايل نهار جاعد الديحاني
•محارب ناصر محارب املحارب
•محمد ابراهيم محمد العبدالله
•محمد بدر حيدر سراج
•محمد بندر الشيخ عيد املطيرى
•محمد جار الله ربيح العجمى
•محمد جاسر مرشد البرازي
•محمد جاسم عبد الله الصفار
•محمد جاسم محمد الضاحى
•محمد جاسم محمد القديرى
•محمد جواد احمد مراد
•محمد حسني عبد الله جمال
•محمد حسني غلوم عبد الله
•محمد حسني محمد مقدس
•محمد حيدر عبد الله حيدر
•محمد خالد حمد املطيرى
•محمد خالد صباح البلوشى
•محمد خالد محمد الخضر
•محمد دبوس محمد الدبوس
•محمد دعيج محمد الصباح
•محمد راشد سطام الخمسان
•محمد سائر فرحان العازمي
•محمد سعد جديع الهاجري
•محمد سعود عبيسان الحربى
•محمد سعيد حميد العنزي
•محمد سلطان رباح العتيبى
•محمد صبر محمد الشمرى
•محمد طالل محمد العجمى
•محمد عادل حسني البحرانى
•محمد عايد سعد الهاجري
•محمد عبد الرحمن عيد املجيبل
•م �ح �م ��د ع� �ب ��د ال � ��رض � ��ا س� �ي ��د ه��اش��م
الناصر
•محمد عبد الله فاضل العجمى
•محمد عبد الله محمد الركيبى
•محمد عبد الله محمد الرويس
•محمد عبد الله ناصر الشليه
•محمد عبدالله محمد الجالهمه
•محمد عبدالنبى غلوم محمد
•محمد عجيل محمد العنزى
•محمد عدنان حسني القالف
•محمد عماد عبد الرزاق بو عباس
•محمد عمر ذعار العتيبى
•محمد غازى شمروخ العتيبى
•محمد غلوم حسن سكني الكندري
•محمد فاضل جعفر الحداد
•محمد فالح منيخر راشد االصقه
•محمد فرج ضحوي املطوطح
•محمد فرج فالح العازمى
•محمد فهد احمد البلوشى
•محمد قاسم محمد حاجيه
•محمد مبارك عبد الله العجمى
•محمد مطلق ذياب الصليلى
•محمد منير سالم العازمي
•محمد ناصر محمد القنور
•محمد نهار نايف الحجرف
•محمد هزاع قويعان الهاجري
•محمد يوسف على الجاركى
•مدلوله محمد عشق عاطف العجمى
•مراحب فهد ثامر العازمى
•مراحب محمد علي املطيري
•مرام شبيب نايف العجمى
•مرام هادي خلف العنزي
•مرزوق عباس عيسى الظفيرى
•مريم أحمد حاكم عذبي
•مريم احمد خليل الشطي
•مريم احمد سيد عيسى املوسوى
•مريم احمد عباس عبد الله
•مريم أحمد غلوم عاشور
•مريم بدر علي حمادي
•مريم بديع عبد الرزاق الزامل
•مريم تركى صعب سالم
•مريم خليفه محمد املطاوعه
•مريم راشد غانم الرشود
•مريم سالم مطر الشمرى
•مريم شافى عبدالله شفاكه
•مريم صادق على محمد خاجه
•مريم صالح عبد الله الرجيبه
•مريم صالح مفلح الرشيدي
•مريم ضايف عمير الشمرى
•مريم طارق عبد الحميد النجار
•مريم عادل فهد الخميس
•مريم عبد الحميد محمد الشمالى
•مريم عبد الرحمن سرور
•مريم عبد العزيز محمد العبيدان
•مريم عبد الله سعد العازمى
•مريم عبد الله محمد الفيلكاوى
•مريم عبد الهادى مجبل املطيرى
•مريم عبدالرحمن ناصر املنيخ
•مريم عدنان عبد العزيز البحر
•مريم عدنان يعقوب الرفاعى
•مريم على احمد ملك
•مريم على محمد العجمى
•مريم غازى ابراهيم الحذران
•مريم فراج عبد الله الدوسري
•مريم فالح خالد املطيرى
•مريم فهد خلف السعيد
•مريم محمد البدهاوى العنزى
•مريم محمد بجران العواد
•مريم محمد جاسم ذكر الله
•مريم محمد عبد الله السعيد
•مريم محمد مرزوق املطيرى
•مريم محمد منصور الرشيد
•مريم مساعد غانم مال الله
•مريم مساعد مشجر السعيدى
•مريم مطلق الطرقى الرشيدى
•مريم نهار على املطيرى
•مريم يوسف هاشم بوفتني
•مزنه جاسم محمد الخميس
•مزنه ناصر عشيمه ناصر
•مزيونه خالد محمد العجمى
•مساعد محمد املجاوب الرشيدي
•مستوره عبد الله محمد الحبيب
•مستوره عياد ثعيان الرشيدى
•مسعود دراج مسعود املرى
•مشارى احمد محمد السليم
•مشارى حزام برجس املطيرى
•مشارى دعيج حسن السنافى
•مشارى سالم صالح العنزى
•مشارى طارق عبد الكريم الشايجى
•مشارى فهيد سعد العجمى
•مشارى فيصل احمد السنان
•مشارى محمد خلف الشمرى
•مشارى محمد عايض خزيم

•مشارى محمد فهد محمد بن حسني
•مشاري محمود صالح املكيمي
•مشارى مرزوق فيروز سعيد
•مشارى مشارى صعب الظفيرى
•مشارى ناصر سعود القرضام
•مشارى ناصر غازى املطيرى
•مشاعل ذعار عبد الله السبيعى
•مشاعل صباح عيد شيحان
•م � �ش� ��اع� ��ل ط � ��اي � ��ع م� �ح� �م ��د م �ع �ي �ت��ش
املطيرى
•مشاعل عابد عبد الله الرشيدى
•مشاعل محمد راشد التمار
•مشاعل مشعل عبد الله العراده
•مشاعل نافع سمير الصليلى
•مشعان نمر هدروس السعيدى
•مشعل صطام عبد الله العتيبى
•مشعل عبدالرحمن عبدالله القصير
•مشعل فهد سعد العجمى
•مشعل محمد عزيز الشتيوي
•مشعل مطر جابر الضفيرى
•مشعل مفلح نويمى الرشيدى
•معالى حسني سعود الشمرى
•معالي غانم بديوي الشمري
•معالي فالح عامر الحسيني
•معالى مطر شطيط العازمى
•مكيه نادر فيروز فرحان
•مالك صالح سلمان الخالدي
•مالك على زبن الشمرى
•مالك فهد محمد الجعيب
•مالك ناصر حسني الشمري
•منار تركى سعيد الهاجرى
•منار عيد مناور الخيوطي الحربي
•منار محمد باتل العازمى
•منار محمد ناصر العثمان
•منال احمد عبد املجيد عبد الوهاب
•منال سعد محمد العازمى
•منال عبد العزيز محمد العجمى
•منال على عبد الرحمن الكندرى
•منال محمد حجى العازمى
•مناهل فالح سعود العتيبى
•مناير احمد مسير العنزى

•مناير عبد الله محمد العنزي
•منى جابر محمد العنزى
•منى خلف محسن العازمي
•منى رجعان حمود امليع
•منى صالح مرضي العنزى
•منى عبد العكله .
•منى عبد الله محمد املطيرى
•منى عبداللطيف عبدالله املطوطح
•منى فهد راشد الهاجرى
•منى مبارك عايض الهاجرى
•منى محمد خصيوى املطيرى
•منيره خالد فهد الخزام
•منيره خلف ردعان العازمى
•منيره سليمان خليل مال الله
•منيره شايع سيف الهاجرى
•منيره صالح فهد علي الجرمان
•منيره عايد فالح السبيعى
•منيره عبد الرحمن محمد آل هيد
•منيره عبد الرزاق عثمان الخليفى
•منيره عبدالسالم فهد املال
•منيره عبيد جحيش العازمى
•منيره على سعود العروج
•منيره فالح عبد الله البرازي
•منيره فهد عامر العجمي
•منيره مبارك راشد ضرباح
•منيره محمد طينان العجمى
•منيره محمد عبد العزيز النصر الله
•منيره محمد عبد الله القوبع
•منيره محمد على امليلم
•منيره مطر محمد فالح
•منيره ناصر فهد املطيرى
•منيره همالن عايض العتيبى
•منيه سالم راشد العجمى
•منيه غشام هزاع العجمى
•مها ثويمر عبد الله الرشيدى
•مها جالل مسعد املطيرى
•مها حسني عواد البركه
•مها راجح سعد راجح
•مها ردهان عبد الله البالول
•مها رشيد سعود العازمى
•مها رشيد ناصر الشحومى

•مها زيد دغيم العميره
•مها سعود صنح العازمى
•مها عايض عايد الرشيدى
•مها عبدالله ناهى الرشيدى
•مها فالح مطلق الديحانى
•مها فهد سعود العازمى
•مها فهد فهيد العازمى
•مها فهد هذال الهاجري
•مها فيصل فالح السبيعى
•مها محمد عبدالكريم العازمى
•مها محمد مبارك الجبيرى
•مها مزهر صليبي الظفيري
•مها منيف مطلق الديحانى
•مهدي اسماعيل أحمد حسني
•مهدي محمد أحمد محمد
•مهدى وحيد حبيب اسيرى
•مهله مناع سليمان الرشيدى
•موزه يعقوب سيف البطي بوطيبان
•موضى أحمد بطحى املطيري
•موضى سالم سلطان السهلى
•موضى سعيد رباح العتيبى
•موضى عبدالسالم على حمادى
•موضى فريح برد العنزى
•موضى منصور صالح الريش
•موضى هوشان شريده املطيرى
•مى سالم سعد الحميدى
•مى سليمان هديبان الرشيدى
•مى مبارك مناور الصليلى
•مى متعب بداح املطيرى
•مي مساعد سعد الحربي
•ميار سليمان خالد بوحمد
•ميثا فهد محمد العجمى
•ميثم ابراهيم محمد جعفر
•ميساء جاسم محمد الوزان
•ناديه انور خميس محمد
•ناديه فهد ناصر الشحومى
•ناديه هادى متعب املطيرى
•ناصر اسكندر مسعود بن بالل
•ناصر بدر سماح الشمري
•ناصر بدر على املرزوقى
•ناصر بدر يوسف الحمادي

•ناصر خالد سعود العازمى
•ناصر سيف محمد املويزرى
•ناصر محمد عبداملحسن الهاشم
•ناصر محمد عالم الكاظمى
•ناصر محمد ناصر الخالدى
•ناصر منصور خلف العالج
•ناصر ميزر نايف الشمرى
•نايف محمد اقرينى العازمي
•نايف ملفى عباس املطيرى
•نبيهه محمد سعيد الحسن
•نجد اهليل عوض الحربي
•نجد محزم حمد السهلي
•نجالء عبد الرحمن محمد الفضلى
•نجالء عوض متعب العتيبى
•نجالء فيصل قراش العتيبي
•ن � �ج � ��الء م � � � � ��رزوق رغ � � �ي � ��ان ال� �ش ��ري ��ع
العازمي
•ندى محمد ناصر العجمى
•ندى نشمى سمران العنزى
•نسرين صالح الدين محمد البداح
•نشميه جلوى ضيف الله الديحانى
•نشميه خليفه حسني الزعابى
•نشميه مجيبل ليلى العنزى
•نصره رزقان فريح الرشيدى
•نغم مشعان هاشم التميمي
•نهاد رجا على حسني
•نواف خليفه عيد الشمرى
•نواف صنيهيت متعب املطيرى
•نواف عبد الله عبيد العنزى
•نوال حمود سعود الجعيب
•نوال خالد شافي الدوسري
•نوال رشيد حمود الرشيدى
•نوال عبد الله خاتم العازمى
•نوال الفى فالح العازمى
•نور حيدر سيد محمد يوسف
•نور عبد الرحمن Vالرويشد
•نور علي يوسف عبد الرزاق
•نور فالح عبد الله الصلبي
•نور فتحى سالم الراشد
•نور ماجد عبدالله النوه
•نور محمد حميد كنعان

•نور محمد عطيه الباطني
•نور محمد مرتضى البلوشى
•نور نبيل صالح أحمد العوضي
•نور نجم عبدالله السعيد
•نور هشام على القطان
•نور ياسر حسن الزنكي
•نورا حسني سعد العجمي
•نورا سعد فرحان السعيدى
•نورا صالح سعد الرشيدي
•نورا مبارك حمود البغيلي
•نورة خالد علي القطان
•نورة محمد دهام غنام
•نوره اسماعيل ابراهيم عبد الله
•نوره بدر عبد الله الديحانى
•نوره جابر على املوسى
•نوره جار الله حمد املرى
•نوره جاسم عبدالعزيز بن سالمه
•نوره حسن ابراهيم الشطي
•نوره حسني خالد الطاحوس
•نوره حسني محمد ال سالم
•نوره حسني محمد حسني
•نوره خليل ابراهيم الفيلكاوي
•نوره رصد مناحي العجمي
•نوره سالم سعود حبيب
•نوره سعد محمد البناق
•نوره سلطان جدعان الشمري
•نوره سلطان سعود السبيعي
•نوره سليمان محمد املحيميد
•نوره شافي منصور العجمي
•نوره شعوان غازى العتيبى
•نوره صالح محمد املرى
•نوره عادل عايد الفايز
•نوره عادل عبد الله الرشود
•نوره عبد الحميد معراج بندر
•نوره عبد الله احمد الحساوى
•نوره عبد الله ارشيد القفيدى
•نوره عبد الله عبيد عبد الله
•نوره عبد الله على الهاجرى
•نوره عبد الله محمد النصار
•نوره عبيد مناور العازمى
•نوره عمار دعيرم العجمي
•نوره فارس جربوع فرج

•نوره فايز عبد الله العتيبي
•نوره فهد سليمان املنصور
•نوره فهد صالح الخباز
•نوره الفي مبارك العازمي
•نوره محمد منصور حسني
•نوره مفرح مرحل العازمى
•نوره منصور خالد الهاجري
•نوره منصور عبد الرحمن السريع
•نوره ناهض ناصر العجمى
•نوره نايف محمد الهاجرى
•نوره وسمى ثوينى العازمى
•نوريه صالل محمد الحربى
•نوف احمد عبدالعزيز الدوب
•نوف ارديني الحميدي العتيبي
•نوف حسني علي ابراهيم االبراهيم
•نوف حمد محمد العجمى
•نوف خالد عبد الستار بندر
•نوف راشد شحيبان العازمى
•نوف راشد وسمى شنيتر
•نوف عادل مهدى الخياط
•نوف عبد الرحمن شهاب العثمان
•نوف عبد الوهاب سالم الرشود
•نوف عزيز سويلم الرشيدى
•نوف عواد حمدان السعيد
•نوف عوض عبد الله الهندال
•نوف فاضل عبدالعزيز محمد
•نوف محمد مبارك الهاجرى
•نوف معيوف ابراهيم الرشيدي
•نوف وليد محمد املجيمي
•نومه عفاس سطام الشمرى
•نوير حسني براك الدوسرى
•نوير سعيدان مهدى العازمى
•نيره ناصر حسن العجمى
•هاجر بدر عوض الدويخ
•هاجر حمود بركه النومس
•هاجر زيد راشد مكمخ
•هاجر عامر عبد الله العجمى
•ه � ��اج � ��ر ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ع � �ب� ��د ال � ��وه � ��اب
العصفور
•ه� � ��اج� � ��ر ع � �ب � ��د ال� � � ��وه� � � ��اب م ��رت� �ض ��ى
بهبهانى
•هاجر فهد عبيد املطيرى

•هاجر محمد حسني العجمى
•هاجر محمد كاظم املزيدى
•هادى سعد هادى الظفيرى
•هادى صالح منيزل العنزى
•هاله مصطفى احمد االيوب
•هبه خالد ساهى الضفيرى
•هبه عبد العزيز مبارك الجناعي
•هبه علي سالم املري
•هبه محمد مسعد محمد العنزى
•هدى حجاج عالي العازمي
•هدى سلطان سالم الفضلى
•هديب جمال محمد الرشيد
•هديل حمد براك العازمى
•هديل حمد مرزوق الزريج العازمي
•هديل عبد السالم سالم الزايد
•هديل عمر نايف العتيبى
•هديل محمد سعيد السعيد
•هديل محمد عبد الله الشويع
•هذله سعد بداح الحجرف
•هال ضاوى خالد العتيبى
•هناء مطلق حمود العنزى
•هنادى خالد عبد العزيز الهاجرى
•هنادي عبدالله منصور التركي
•هنادى على ياسني علوان
•هنادى الفى عثمان الديحانى
•هنادى محمد شبيب العازمى
•هند ثامر محمد العجمى
•هند سعد سعيد املطيرى
•هند عبد الله محمد العتيبى
•هند عبدالعزيز مهنا الخالدي
•هند عبدالله على الحداد
•هند عبيد حميدان الشمري
•هند عطا الله بخيت العتيبي
•هنوف حمود مداد العازمى
•هنوف دهمان عواد البرازي
•هنوف سعود جبرين العصيمي
•هنوف عايض على املطيرى
•هويه مرزوق سعد معطش
•هيا حماد حمود الونده
•هيا حمود عبد الله العنزي
•هيا خلف ابهيدل الشمرى
•هيا خلف صالح سالم الصليلي

•هيا راشد ابراهيم الشطى
•هيا سالم عبد الهادى العجمى
•هيا شريده فالح الديحانى
•هيا صالح مفلح حمد
•هيا عادل رجب احمد
•هيا عيد فالح العازمي
•هيا فالح عصام العجمى
•هيا فيصل ابراهيم الريش
•هيا محمد احمد العبيد
•هيا محمد راشد مال محمد
•هيا مسفر سعد الهاجرى
•هيفاء مناحى رجا العازمى
•هيفاء هادي عشيمه العجمي
•واجد نهير هايس املطيرى
•وجد هويدي راشد سالم الهويدي
•وجدان سلطان جلوي املطيري
•ود عبد العزيز رشيد الرشيد
•وداد بادي جهز العتيبي
•وسمية على مبارك العازمى
•وسميه عبدالله محمد العجمي
•وسميه محمد سيف املطيري
•وصايف هادي الحويله
•وضحا ثالب فالح الهاجرى
•وضحاء فهد مهدى العجمى
•وضحاء محمد السبيعي
•وضحه حمد حمود العازمى
•وضحه سعد عبد الله العجمى
•وضحه عبد الرحمن مرزوق
•وضحه عبد الله الهيلم املتلقم
•وضحه عبد الله جاسم الحربان
•وضحه عبد الله اسماعيل
•وضحه مانع سبعان العجمى
•وضحى ناجع شويرب العجمى
•وعود احمد فالح العازمى
•وعود بداح مرزوق املطيرى
•وفاء اسماعيل معتوق العباسى
•وفاء رفاع عبيد املطيرى
•وفاء عبد الرحمن محمد املال
•وفاء عيسى هاشم جمعه
•وفاء معيض فنيخر العنزى
•والء عيسى صحن العنزى
•والء موسى منصور الصراف

•وليد خالد وقيان الوقيان
•وليد سالم بشير السليمانى
•وليد فالح عيد العازمي
•ياسر راشد سعد العصفور
•ياسمني سامي عبيد املسعود
•ياسمني سعد عبد الله العنزى
•ياسمني عبدالله بولند
•ياسمني عدنان محمد العبد الله
•ياسمني نشار ضاحى الخالدى
•يحيى حسني غريب يتيم
•يحيى فؤاد سيد الرفاعى
•يحيى يوسف مكى الجمعه
•يسرى حسني احمد املدنى
•يعقوب خميس فهد البذالي
•يعقوب يوسف العبيدلى
•يوسف ابراهيم أحمد القالف
•يوسف احمد سالم العبدالجادر
•يوسف اسعد يوسف الوزان
•يوسف جمال عبد الله الجاسم
•يوسف صالح جاسم الخليفه
•يوسف صالح يوسف العنزي
•يوسف طالب عبداللطيف
•يوسف عادل احمد الكندري
•يوسف عبد الله العازمي
•يوسف عدنان الشطي
•يوسف هانى على جعفر

وزارة التعليم العالى
•ابراهيم سامى خليفه الراشد
•احمد مطلق سعدون الرشيدى
•أسماء سعود بطى املتلقم
•الطاف اسماعيل السماعيل
•امانى موسى حاجيه حيدر
•امل عواد خمخيم العازمى
•حنان جمعه غلوم الباطنى
•حوراء حسن على القالف
•دانه سحمى محمد العجمى
•زهراء موءيد حبيب الحداد
•زي � �ن� ��ب اب � ��راه � �ي � ��م ح � �س ��ني ح �س��ن
محمد
•ساره سعود عبد الله العازمى
•ساره عبد الهادى عبيد املسعود
•ساره علي فليح العازمي
•سعد خلف سعد الراجحي
•سعد عواد سعد املطيرى
•شيخه بدر محسن العتيبى
•ضاري عدنان فواز عيد
•طالل عدنان ناصر الناصر
•طالل محمد حسني املنت
•عاليه صقر ناصر الدويله
•على ابراهيم احمد االبراهيم
•فاطمه محمد ابراهيم العوضى
•فرح مناحي دغش املطيري
•فواز نواف فراج اسميران
•فيصل مبارك مشعل املطيرى
•قيروان يوسف جابر الشمري
•محمد ناصر معلث الرشيدى
•منى خالد مجبل العازمى
•منيره سليمان يوسف الشطى
•مها على عبد اللطيف السجارى
•نوره انور سليمان الخميس
•نوف سالم مطلب العازمى
•نوير محمد ناصر العجمى
•هند عبد الرحمن فاضل العازمي
•هيا سعد حجاب العجمي
•وضحة عويضه عبد الله العجمى
•ياسمني عدنان احمد االيوب
•يوسف سعد طلق العازمى

وزارة الداخلية
•ابتسام محمد محمود حمدان
•ابتسام مزعل عيدان الظفيري
•ابتسام ناصر يوسف البلوشى
•ابتسام هادى عبد الله حبيب
•ابتهال حمد خزعل شافى
•ابرار دواد سليمان السالم
•ابرار صالل محمد الحربى
•ابرار محمد جديع العجمى
•ابرار محمد شايع العازمى
•ابرار ناصر ياسني الذيابى
•ابرار ياسر حمد محمد
•ابراهيم احمد محمد محمد
•احالم جاسم عبد الله الهدهود
•احالم حمود خلف العدوانى
•اح � � � � � ��الم ض� � �ي � ��ف ال � � �ل � � ��ه م �ع �ي �ت ��ق
الرشيدى
•احالم عبد الرحيم حسني امير
•احالم عبدالعزيز مرجى الرشيدى
•أحالم نايض صنيتان املطيري
•احالم ياسر احمد السماك
•احمد انور احمد السميط
•احمد بندر عبيد السعيدى
•احمد جابر صالح الخالدى
•احمد جاسم محمد الباطني
•احمد حمد محمد الخالدى
•احمد حمدان جعيالن الحربى
•احمد خالد هادى العازمى
•احمد رجعان مبارك الهبيده
•احمد صالح احمد الدليمي
•أحمد عادل أحمد صالح
•احمد عبد الله صاهود العازمى
•احمد علي عوض الرشيدى
•احمد عليان حالف الحربى
•احمد مبارك احمد املطوع
•احمد محمد جواد تقى
•احمد مسفر سعود العجمى
•احمد ناصر رجعان العازمى
•استقالل سعود مبارك البذالى
•اسراء بدر احمد سناسيرى
•اسراء بدر عبد اللطيف الخليفه
•اسراء حامد عوض املطيري
•اسراء حميد طاهر العبد الله
•اسراء سامى جمعه الحاظر
•اسراء عامر عبد الحميد املطوع
•اسراء عمر ابراهيم علي حسني
•اسرار عبد الله ناصر العجمى
•اسرار محمد عبد الله العجمى
•اسالم اسعد محمد خريبط
•اسماء خالد حمد الصقعبى
•اسماء خالد محمد الصيخان
•اس � � �م� � ��اء ري � � � � ��اض ع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف
السردي
•أسماء عايض عواض املطيرى
•اسماء عبد الرزاق صالح محمد
•اسماء على نجاع الديحانى
•اسماء فهد محمد برجس بن عيد
•اسماء مرضى ذياب العازمى
•اسماء ناصر فالح السبيعى
•اسماء نايف سعود عوض
•اشواق سعود مطلق املطيري
•اشواق سلمان حميد العازمى
•اشواق عواض رفاعي املطيري
•افراح احمد عبد الله العطوان
•افراح خالد ابراهيم البيش
•افراح محمد رجا العازمي
•أفراح معيض عوض الرشيدى
•افنان خالد عبد املحسن الجاسم
•أفنان فايز محمد العوضي
•اقبال حميد محمد حسني
•اقبال خالد حمود الخالدي
•اكتفاء طه ياسني جباره
•االء احمد عبد الله البدر
•آالء جمال أحمد املطاوعه
•االء خالد عقله العالطى
•االء رياض ابراهيم ابو خمسني
•االء سمير محمدنوري .
•االء عادل يعقوب الشمالن
•الجازي عبدالله احمد العلي
•الجازى وسمى مبارك العازمى
•الحميدي محمد املطيري
•الشهد عبد الله عوض العنزى

•الطاف سعيد بالل سليمان
•العنود ارشيد عبد الهادى مبارك
•العنود تركى محمد الشمرى
•العنود عبد العزيز البليهيس
•املازه احمد حسن العنزى
•الهنوف سعود فهد العجمى
•الينا رالوكا الشهري
•ام البنني احمد السيد الكاظمى
•امان مشبب محسن املطيرى
•اماني رجب عبد الله مبارك
•أمل أحمد جدوع النمالن
•امل خالد محمد ايوب
•امل سعود مرزوق الغضوري
•أمل عبدالله على أحمد
•امل محمد فهيد العجمى
•أمل مساعد عبد الكريم الفرحان
•امل مهدى عواد الظفيرى
•امل ناجم نايف الهاجرى
•امل نقى مرزوق املطيرى
•امنه تركى خالد الديحانى
•امنه سالمه مبارك الرشيدي
•امنه عادل على الخليفه
•آمنه علي رجا حوراني
•امنه محمد عبد الله االنصارى
•آمنه يعقوب يوسف البراهيم
•اميره احمد محمد البقشى
•اميره بندر ضيف الله الديحاني
•أمينه حسن حمدان الشمري
•أمينه فايز عبد الله العلي
•امينه محمد سعدان الرشيدى
•امينه محمد عبد الله ابو مرزوق
•امينه محمد مبارك الهاجرى
•انتصار حمدان العازمى
•انتصار سعد مترج الرشيدى
•انتصار عدنان عباس دشتى
•انفال احمد اكرم سيد محمد
•أنفال حسن ابراهيم الفارسي
•انفال خالد عوض العنزى
•انفال سراح شايع الدغيم
•انفال عبد الوهاب جاسم السعيد
•انفال غنيم محمد السعيدى
•انفال فالح مبارك الحجرف
•أنفال محمود احمد الفارسى
•انوار خميس محمد العازمى
•انوار سالم فنيطل العازمى
•أنوار سعود عبد العزيز القطان
•انوار عبد الله ثقل العجمى
•انوار عبد املجيد جابر العيدان
•انوار عبدالله ارحمه بو رحمه
•انوار عصري جحيش الظفيري
•انوار فرحان حاكم بندر
•انوار مصطفي علي خان
•انوار وليد سعد الزيد
•اوراد رياض عبدالرزاق الكاظمى
•ايمان جاسم محمد عاشور
•ايمان شجاع ردن العتيبي
•ايمان ظاهر فالح الصويل
•اي� � � �م � � ��ان ع� � �ب � ��د ال � � �ع � ��زي � ��ز م �ح �م��د
الصانوت
•ايمان على عبد الله البارونى
•ايمان فرحان عشوي العنزي
•ايمان فهد فالح العتيبي
•ايمان محمد جاسم الشويكر
•ايمن محمد ابراهيم عيسى
•ايوب على عبد الله محمد
•باسم محمد جاسم بوهدور
•باسمه حسن على صالح
•بتول فيصل جمعه تقي
•بتول مجيد عباس دشتي
•بدر سمير محمد البقشي
•بدر عبد الله عياد الجنفاوى
•بدر عبدالله مالك املالك
•بدر عبيد سعود العتيبي
•بدر نايف خلف العنزى
•بدريه سالم فهيد العجمى
•بدريه مجبل شتوي العازمي
•بدريه مطلق سعد العازمى
•بدور طارق عبد الله ناصر
•بدور عبد الفتاح حسانني
•بدور مفرح حسن العجمى
•بشائر مبارك عبد الله العازمى
•بشار عبد الله على الجمل
•بشاير ثنيان عبد الله العنزى
•بشاير سعود حمود العازمي
•بشاير فاروق عبد الله العوضى
•بشاير فهد عناد العنزى
•بشاير ماجد جعفر الحمدان
•بشاير وليد محمود الحسن
•بيبى يوسف عبد الكريم مبارك
•تحرير عوض عبد الله املطيرى
•تحرير مزبن دعسان املطيري
•تهانى سالم فالح الحربى
•تهاني عويد نهار املطيري
•تهانى فهد محمد عامر
•تهانى ماهر كشاش العنزى
•ثريا سعد محمد البركه
•جابر محمد على املرى
•جابر ناصر مهدى العجمى
•جاسم صالح جاسم الخليفه
•جراح وليد راشد الصدى
•جمانه جواد طاهر البناي
•جمانه عبدالسالم محمد الجوهر
•جمانه ناصر سعود العازمى
•جميله على عبد العالى املطيرى
•جنان جاسم محمد اشكناني
•جنان حامد عبدالله السريع
•جنان عبد على عطيه
•جنان فاضل دهراب احمد
•حبيبه سالم حسني الشمرى
•حبيبه عباس عبد الوهاب القالف
•حسني خالد بدر القالف
•ح � �س ��ني س� � �ع � ��دون ع �ب��دال �ح �س��ني
محمد
•حسني على محمد العازمى
•حسني فاضل محمد الصراف
•حسني قاسم حسن الحواج
•حصه جمال خليفه الديني
•حصه حسني سعود الحويتان
•حصه زهير عبد الوهاب بوقماز
•حصه طرقي سعود املطيري
•حصه عبيد فرج الديحانى
•حصه محمد عبد املحسن بن رزق
•حصه ناصر زايد السهو
•حال احمد عيد العدوانى
•حمد سعيد على املرى
•حمد سالمه ملوح املطيرى
•حمد عادل محمد الشالل
•حمد عبدالله سليمان الحريص
•حمد مترك ظافر العجمى
•حمده عجاج سليمان العنزى
•حمزه جواد حمزه محمد
•حمود حمدان حسن العجمى
•حمود خلف ذياب املطيرى
•حمود فهاد بداح املطيرى
•حنان اعياده سلمان العازمي
•ح � �ن � ��ان س � �ل � �م ��ان ج � ��اس � ��م ح �م �ي��د
القشطي
•حنان شافي سعد الرشيدي
•حنان عبد الرحمن الفيلكاوي
•حنان عبد الله محمد العنزى
•حنان محسن جاسم عمر
•حنان مد الله جريدى الرشيدى
•حنان نصيف جاسم املشهداني
•حور بدر ناصر الحمد
•حوراء قمبر مختار كمال
•حوراء محمد جاسم جاسم
•حوريه شبيب شريد املطيرى
•حياه عبد الله مدهاس العازمى
•خالد حواس رمضان الشمرى
•خالد خضير عقله العنزى
•خالد رشيد ناصر املرى
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ديوان الخدمة :ترشيح  6800مواطن للعمل في الجهات الحكومية
•خالد عبد اللطيف امللحم
•خالد عبدالله فارع املطيرى
•خالد عجيل طرقى العنزى
•خالد متعب سعد العجمى
•خالد مطر مزيد الشمرى
•ختام عجيل فالح يوسف
•خديجه اكبر على البلوشى
•خديجه على حسني عبدالله
•خزنه دلهام جزاع الصليلى
•خزنه راشد غانم الرشيدى
•خلود متعب ندا الحربي
•خلود مطلق عايض العازمى
•دانا فيصل عبدالله الياقوت
•دانه أحمد سعود الفريج
•دانه خليفه حمد حميان
•دانه صالح عبد الله محمود
•دانه عبد الله عايد العميره
•دانه عبد الله علي القطان
•دانه محمد صالح الغيص
•دانه محمد عبدالرضا سليمان
•دانيه فالح قطيم املطيري
•داوود سلمان عبد الله املرزوق
•دعاء حمزه عباس خداده
•دعاء عبد الرحمن داود الشمرى
•دعاء نجم عبد الله الشمري
•دالل ابراهيم عبد الله املسعود
•دالل أحمد جاسم نصيب
•دالل بدر عبد الله البارونى
•دالل جاسم محمد جعفر
•دالل حماد بداح العجمى
•دالل حميد سعيد الرشيدى
•دالل خالد راشد بورسلي
•دالل خالد عبد اللطيف جار الله
•دالل خالد على املانع
•دالل رجا فالح املويزري
•دالل سامى يعقوب الغريب
•دالل صالح عبد القادر العثمان
•دالل فالح حمدان العدوانى
•دالل فهد سوادي عبدالرزاق شهاب
•دالل نادر يوسف العيد
•دالل ناصر جاسم العبوه
•دالل نبيل يعقوب بورحمه
•دالل هاشم ساهر مرهج
•ديمه خالد حمد الهيم
•راشد محمد راشد بداح
•رباب ابراهيم طاهر البغلى
•رجا حمود رجا الهاجرى
•ردنا ناصر عبيد بوحواس
•رشا ابراهيم جوهر سالم
•رشا علي شخير الهاجري
•رغد عادل احمد املراغي
•رفعه عبد الله محمد العجمى
•رفيده عبد الله عبد الكريم السعد
•رقيه سعيد محمد عبد الله
•رقيه عبد الرحمن يوسف الشالل
•رقيه عبد الرضا بوصخر
•رقيه فهد جابر الشمرى
•رقيه مفرج شبيب الخالدي
•روابى فيصل شعيب العلى
•روان جمال عبد العزيز الرشيدان
•روان حمد أحمد الشطي
•روان راكان ذعار املطيرى
•روان سامى جاسم الضميد
•روان سليمان خليل الياسني
•روان مرزوق فرج العازمي
•روان وليد سعد الربيعان
•روان يوسف سالم الصميعي
•ريم بدر مرزوق الزريج
•ريم جمال سعود الصميط
•ريم خالد جاسم العميرى
•ريم سعيد خميس العجمى
•ريم ماطر متروك عبيان
•ريم محمد عبيد العجمى
•ريم محمد ناصر املطيرى
•زهراء جميل ناشى الخرس
•زهره عبد الله حسني املطوع
•زينب جاسم محمد الصقر
•زينب خالد عبدالله الدمخى
•زينب خليف منصور
•زينب داخل حمد العجمي
•زينب على حسني الصراف
•زينب على عبد الرسول القطان
•زينب فاضل محمد عبد الرضا
•زينب فوءاد محمد الناصر
•زينب يوسف حسن
•زينه وليد يوسف بورسلى
•سارة دخيل حمد الحبشى
•ساره ابراهيم خليل العوضى
•ساره أحمد عباس الخضاري
•ساره احمد عبد الله املسعود
•ساره احمد عبدالعزيز الهارون
•ساره احمد على محمد
•ساره احمد محمد املال
•ساره جاسم خالد الخليفه
•ساره حسني سعد حمد
•ساره حسني علي املحمد علي
•ساره حميد عباس بوعباس
•ساره خالد أحمد املال
•ساره خالد جاسم العميرى
•ساره رجعان جديع العازمى
•ساره زيد عايش العتيبي
•ساره سند محمد الدمام
•ساره سويلم فالح الرشيدي
•ساره طارق عبد الله املطر
•ساره عادل يونس الجوهر
•ساره عبد الحميد حماد الشمري
•ساره عبد الله حماد العجمى
•ساره عبد الله مسلم الهديه
•ساره عدنان جابر الشمرى
•ساره محمد مفلح العازمى
•ساره مرزوق عبد الرحمن املطيرى
•ساره مطلق نفيخ العازمى
•ساره مفرح طاحوس العتيبى
•ساره ملفى جفينان العازمى
•ساره موسى محمد مندنى
•ساره نايف هالل الشمرى
•ساره يعقوب عيدان حجى
•سالم حسني سالم النغيمش
•سالم حمد شطى العجمى
•سالم عبد السالم سالم الزايد
•سالم عيد محمد الرويعي
•سالم مانع حسن العجمى
•سالم محمد جاسم بوهدور
•سامى راتب حماد شريان
•سامى عادل احمد الشرهان
•سعاد جبار مطلق مجيدل
•سعاد معيدى حمد السعيدى
•سعد شويمى هادى العجمى
•سعد محمد سعد املويزري
•سعد محمد سهيل العتيبى
•سعد مذكر صنت املطيرى
•سعد مريف ضبيعى الحريجى
•س� � � � � �ع � � � � ��دون ح � � �ب � � �ي� � ��ب س � � �ع � � �ي� � ��دون
السليماني
•سعود عبد العزيز حمود الرشيدى
•سعود مانع سبعان العجمى
•سعود مبارك حمد العجمى
•سعود نايف غازى املطيرى
•سعيد محمد ابراهيم العجمي
•سلطان على محمد العازمى
•سلطان عوض هاجد عبيد
•سلطان مطلق محمد بن سلطان
•سلمان يوسف على سلمان
•سلمه عبد الله زامل الرشيدى
•سلمى أحمد محارب القحطاني
•سلمى جابر بالي الشمري
•سلمى فالح محمد العازمى
•سلوى خالد ردن املطيري
•سليمه جاسم محمد القالف
•سمر حمود عبدالله العنزي
•سميحه صالح عبد الرحيم شموه
•شروق خالد عطية غنيم

•شروق رمضان عبيد العنزى
•شروق سعد خميس الخميس
•شروق شاكر عبد الله الدهيم
•شريد خليفه شريد البذالى
•شريفه سامي عبد الحميد الحسن
•شريفه ظاهر عابر الظفيري
•شريفه عبد الله عايز املطيرى
•شريفه نادر يوسف منصور
•شعاع ضويحي سرور الرشيدي
•شعاع فياض مشحن العنزى
•شهامه فالح محمد النمران
•شهد بدر هاشم مراد
•شهد سالم مطلق الهاجري
•شهد عبد الله باتل املطيري
•شهد عبد الله خلف الخضاري
•شهد عبد الله نايف العتيبى
•شهد عبدالله فالح املطيري
•شهد عبدالوهاب حمد العسعوسى
•شهد علي جمعه العلي
•شهد محمد حمد العتيبى
•شهد يعقوب خليل القائد
•شهد يوسف محمد بهبود
•شوق خالد محمد العتيبى
•شوق فالح ظاهر الصويل
•شوق فهيد مرزوق الرشيدى
•شومه هزاع سارى العنزى
•شيخه ابداح مهل الهاجرى
•شيخه احمد سعد الضامر
•شيخه صالح سليمان النامى
•شيخه صالل محمد الحربي
•شيخه صماد نفل العجمى
•شيخه طالل هندى الحمدى
•شيخه عبد اللطيف احمد املاص
•شيخه عبد الوهاب ناصر الهمالن
•شيخه عويد سلطان العنزى
•شيخه فهيد محمد السبيعى
•شيخه محمد حامد الرويح
•شيخه محمد عبد الله املريخى
•شيخه يوسف احمد املاص
•شيماء خالد فرج السعد
•شيماء عبد الله سعود السعيدى
•شيمه عامر عبد الله املطيرى
•شيهانه عبيد عطا الله املطيري
•صالح مبارك صالح الهاجري
•صالح محمد صالح الديحانى
•صالح منصور صالح الراقع
•صالح هادى مهدى العجمى
•صالحه حبيب فهد العازمى
•ص��دي �ق��ه ح �س��ن س �ي��د ح� �م ��زه س�ي��د
حسن
•صفاء عباس محمد احمد
•صقر محمد صقر املطيرى
•صيته سعد محمد السبيعي
•صيته عامر فهيد العازمى
•ضارى عايد خلف العنزى
•ضحى محمد عيد ثانى
•ضحيه مناحى مرزوق العتيبى
•ضيدان مشلح شلويح الشمرى
•طالل صالح مصلح الرشيدي
•ط � � ��الل ع � �ب� ��د ال � �غ � �ن� ��ى ع � �ب� ��د ال �س �ي ��د
الخضير
•طيبة عادل نافل بويابس
•طيبه احمد عبدالرحمن التركيت
•ظافر رجا حجيالن املطيري
•عائشة زهير عبد الخالق البخيت
•عائشه احمد عبدالعزيز الهارون
•عائشه بدر محمد الديولي
•عائشه سامى سعيد املاجد
•عائشه عبد الله الحسينان
•عائشه عبود على العبيد
•عائشه محمد شعيفان الدوسرى
•عائشه مفلح دهلوس الرشيدى
•عامر ناصر شنار العجمي
•عايد الفى شالل املطيرى
•عايشه رجا حسني العنزى
•عايض غريب حمد العجمى
•عبد الحميد احمد على ميرزا
•عبد الرحمن خالد عطيه الحمدان
•عبد الرحمن عيد خاتم العازمي
•عبد الرحمن مبارك مطلق العويد
•عبد الرحمن محمد حسني الجبر
•عبد الرحمن محمد حسني الدويله
•عبد الرحمن محمد الخيوطى
•عبد الرحمن يحيى الشايع
•عبد السالم مساعد العبد السالم
•عبد العزيز احمد خليل اليعقوب
•عبد العزيز انور محمد الكندرى
•عبد العزيز سعود سعد الحربي
•عبد العزيز فيصل العازمى
•عبد العزيز محمد عبد الله العالطى
•عبد العزيز محمد عبيد الشمرى
•عبد العزيز محمد عمير الهيب
•عبد العزيز مرزوق طلق العتيبى
•عبد العزيز هانى احمد البصيرى
•عبد الكريم نبيل بدر البلوشى
•عبد اللطيف انور حسني البلوشي
•عبد اللطيف محمد الحدارى
•عبد الله الحميدى سالم املطيرى
•عبد الله بدر براك الونده
•عبد الله جاسم محمد الشمري
•عبد الله حاجى اسماعيل خالدى
•عبد الله خليفه عبد الله خليفه
•عبد الله سالم مناحى الخالدى
•عبد الله سعد خالد الرشيدى
•عبد الله عبيد موسم الديحانى
•ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ع � �ك� ��ام م �ن �ي ��ر ج �ه �ي �م��ان
املطيري
•عبد الله عوض عبد الله املطيرى
•عبد الله غانم محمد ذياب
•عبد الله محمد خالد املتلقم
•عبد الله محمد شباب السبيعى
•عبد الله مساعد راشد الختالن
•عبد الله ناصر مبارك الدوسرى
•عبد الله نايف عبد العزيز العنزي
•عبد الله ياسني خضر الرس
•عبد الله يحيى زكريا قاسم
•ع� �ب ��د امل� �ن� �ع ��م م� �ط� �ل ��ق ع� �ب ��د امل �ن �ع��م
العتيبى
•عبد الهادى احمد ابراهيم عبد الله
•عبد الهادى عادل احمد املزين
•عبد الهادى مسفر الشمالن
•عبد الوهاب محمد سعد العمير
•عبدالرحمن عبدالوهاب العوضي
•عبدالعزيز اسماعيل على عرب
•عبدالعزيز عيسى حسن بورحمة
•عبدالله احمد عبدالله الخميس
•عبدالله بدر على الفاضل
•عبير احمد نايف الفضلى
•عبير سيد عبد الله ابراهيم الرفاعى
•عبير فاضل عايد الفضلى
•عبير كامل حسني نهير
•عبير مضحى شبيب العازمى
•عثمان ناصر محمد زينل
•عذاري يوسف جويعد الشمري
•عذوب علي حامد العبد الله
•عزيز عايد عجيل الصليلي
•عزيزه محمد سالم العازمي
•عفاف عبيد خالد املطيري
•علي احمد على مطر
•على احمد يوسف الحسن
•على بدر على الفاضل
•على جابر محمد املرى
•على خالد صالح الحيمر املري
•على سالم مزعل نصار
•على سبالن عايض العنتري
•على سليمان دريع العازمى
•على طالب فيصل الفارس
•عليا فريد عبد الله النورى
•عمر جمال ابراهيم املرجان
•عمر ناصر محسن العنزى
•عمشه راشد شاجع العجمى
•عنود خالد حسن نجم

•عنود هادى مقنع العازمى
•عهد بدر عويض املطيرى
•عهد خالد شايع ابوشيبه
•عهد غنيم عبيد الصانع
•عهود سعد حمود الهاجري
•عهود سلمان عشوي العازمي
•عهود مبارك مرزوق مبارك
•عهود محمد شيحان الظفيرى
•عيده راشد محمد العنزى
•عيده مرزوق مجراش الراشد
•عيسى جمال عيسى املذن
•عيسى مجبل ماضى محمد
•عيسى يوسف عيسى على باش
•غدير ثنيان على االذينه
•غدير جاسم محمد املطيري
•غدير سعد احمد العامر
•غدير سعيد خالد ناصر
•غدير الفى عايد الهرشانى
•غزالن سالم شريف العنزى
•غضى صالح محارب الجسار
•غنيمه ذياب على زمانان
•فاتن عجالن حسني الرشيدى
•فارس حسني مال على املتروك
•فاطمة عبداللطيف راشد الدواس
•فاطمه احمد حمد العريفان
•فاطمه احمد مرزوق السحيب
•فاطمه اسامه على الناصر
•فاطمه بندر فهد الراشد
•فاطمه حسني السيد على
•فاطمه حمد تركى خلف
•فاطمه ردام جابر شالقه
•فاطمه سعد رومى الرومى
•فاطمه سليمان فهد الفهد
•فاطمه سيف حسن محمد الكندري
•فاطمه صالح فرج الجدعان
•فاطمه ضيف الله مفيز العتيبى
•ف��اط �م��ه ع �ب��د ال �خ �ض��ر ع �ب��د ال � ��رزاق
حيدر
•فاطمه عبد الله فهاد العازمي
•فاطمه عبدالله جواد محمد
•فاطمه على محمد القطان
•فاطمه علي يوسف روغني
•فاطمه عياد حماد العازمى
•فاطمه عيسى احمد الزاير
•فاطمه فايز يعقوب الجويهل
•فاطمه محمد على العطيه
•فاطمه مرزوق عبد الله انصافى
•فاطمه مسلم حيدر الرشيدى
•فاطمه معضد مفلح العتيبى
•فاطمه منيخر هدمول العازمى
•فاطمه ناصر مشرع السبيعى
•فاطمه نايف محسن العنزى
•فاطمه وائل سوادى شهاب
•فاطمه يعقوب يوسف مسلم
•فاطمه يوسف شعبان غضنفري
•فالح ناصر عبيد فهد
•فايز وائل محمد العلي
•فايزه فرحان فهد الجنفاوى
•فتيحه الهاشمي محمد بنشاله
•فجر احمد عبد الله العويد
•فجر تركى عبد الله املطيرى
•فجر جمال فيروز عبد الكريم
•فجر سمير منصور الرشيد
•فجر صالح سليمان الرهيمانى
•فجر صالح فهد القرينى
•فجر صالح خليل ابراهيم عبد الله
•فجر عادل اسماعيل الصغير
•فجر عبد الله سعد الشمرى
•فجر عماد عبد الله الشراح
•فجر ماجد سلطان بخيت
•فجر محمد على اسماعيل
•فجر محمود ابراهيم االستاذ
•فجر يعقوب يوسف الكندرى
•فرح جمعه محمد املحمد
•فرح حمد جاسم الضميد
•فرح سالم نزال املعصب
•فرح عبدالله طه االبراهيم
•فلوه عايض عبد الهادى العجمى
•فهد احمد شبيب الدقباسي
•فهد راشد سالمه الزعبى
•فهد سلطان رشدان املطيرى
•فهد صالح هادى العازمى
•فهد ضرباح ضويحي العدواني
•فهد عبد الرزاق ظاهر خميس
•فهد عبدالله خلف املطيرى
•فهد مرزوق صامل الخالدى
•فهد هزاع ملوح العنزى
•فوزه عوض ضويحى العنزى
•فوزى فيصل فوزى الخضراء
•فوزيه راشد فالح العازمى
•فى حمد عبد الله العمار
•فى محمد يوسف ذكر الله
•فى مزيد عبدالله ابوشيبه
•فىء سليمان أحمد الهوالن
•فيصل حمد محمد الخالدى
•فيصل سعود ابراهيم الرشيدي
•فيصل صالح دغيم العازمى
•فيصل عبد الوهاب هجرس
•فيصل على حسني العنزى
•فيصل فهد عبد الله الحربي
•ف� �ي� �ص ��ل الف� � � ��ي م� �ح� �م ��د ال� �ع� �م� �ي ��ري
العازمي
•فيصل نهار عبد الله املتلقم
•فيصل يوسف احمد خميس
•كفايه صبرى يوسف الغربللى
•كوثر بخيت سليمان الرشيدى
•كوثر محمد جاسم حسني
•كوثر محمد حسن عبدالله
•كوثر هاشم عبد الرسول الصفار
•الفى علوش سعدون املطيري
•لطيفه حسن حمد على
•لطيفه عبيد قطيم الشالحي
•لطيفه عويد خليف العنزى
•لطيفه فرحان مطر
•لطيفه محمد ناصر العازمى
•لولوة فيصل محمد الهاجري
•لولوه بدر عبد الله الجابر
•لولوه جاسم عبد اللطيف السجارى
•لولوه محمد خليفه الريش
•لولوه محمد ناصر العثمان
•لولوه يوسف عبدالله جناع
•ماجد فالح خالد العازمى
•مبارك فهيد عروان العجمى
•مثعى عبيد مثعى الرشيدى
•محمد احمد حسني السميط
•محمد ايوب عبد الله فتح الله
•محمد بدر حمد التميمى
•محمد بدر ناصر النشيط
•محمد جاسم محمد الناصر
•محمد جمال ايوب القيص
•محمد راشد سالم العجمى
•محمد سعود احمد العطوان
•محمد شريف نجم الشمري
•محمد عادل عبد الواحد شيخان
•محمد عايد مجبل العنزى
•محمد عبد العزيز احمد يوسف
•محمد عبد الله سعد الفضلى
•محمد عبيد مطلق الهاجري
•محمد على حسني الحداد
•محمد عوض خالد املطيرى
•محمد عيسى مزيد املطيرى
•محمد فهد راشد العجمى
•محمد فهد مسفر الحيان
•محمد فهيد فهد الدوسرى
•محمد مالك محمد الصباح
•محمد محيبس فهد الظفيرى
•محمد نادر فالح عصفور
•محمد ناصر عبد الله املنصور
•محمد نايف حسيان الدوسرى
•مراحب جمعان سعود العازمى
•مراحب محمد نايف الهاجرى
•مروه محمد عبد الله البرادعى

•مروه محمد على الحساوى
•مريم احمد عبد الرحمن الغريب
•مريم حسني سردار على
•مريم خالد عبد الله العتيبى
•مريم راشد محمد املنصور
•مريم رباح سعود الرباح
•مريم شليويح تركي املطيري
•مريم صقر عبد الله الفريح
•مريم عادل ابراهيم االبراهيم
•مريم عبد الرزاق سلطان النجدى
•مريم عبد الله زيد العارضى
•م ��ري ��م ع �ب��د امل �ح �س��ن م ��ال ع �ب��د ال �ل��ه
أحمد
•مريم عجيل عايش سفر الحسينى
•مريم علي محمد أحمد
•مريم عويض عوض الرشيدى
•مريم فجحان مبارك الهرشانى
•مريم فيصل عبد الرحمن احمد
•مريم مجيد عباس بهبهانى بور
•مريم يوسف سليمان املطر
•مساعد محمد عبد الله املطيرى
•مستوره راشد محمد العازمى
•مستوره سعد بداح العازمى
•مسفر نادر عايض العجمى
•مسلم سعود مسلم العجمى
•مشارى راشد مبرك الحيص
•مشارى سالم عايض العازمى
•مشارى على عبد الله املطيرى
•مشارى على عليان الرشيدى
•مشارى غنام مريجب العنزى
•مشارى الفى ذعار املطيرى
•مشارى محمد عماش الديحانى
•مشاعل حسني نايف العنزى
•مشاعل زهير حمودى
•مشاعل سعد حمد املطيرى
•مشاعل سيار ابراهيم حسون
•مشاعل طالل صبحى نصار
•م � �ش ��اع ��ل ع� �ق� �ل ��ه ن � �ص� ��ار ال � �ش ��ري ��ده
الشمرى
•مشاعل عوض محمد سيدين
•مشعل عبد الرحمن حمود املعييف
•مشعل نايف محمد العجمي
•مصلح مهدى مسعود العجمى
•مضاوى سعود طعيمس املطيرى
•مطلق عبد الهادى محمد العجمى
•معالى على شليويح العازمى
•معالى فهيد صفران الرشيدى
•معالى محسن فيحان املطيري
•مفرح سويدان عواد الهرشانى
•مكيه احمد عباس ابو الحسن
•مالك حاضر مناور الرشيدى
•منار عبد الله مسلم الرقاص
•منار محمد يوسف العسيري
•منال أحمد الخلف الحسني
•منال عبد الله محمد الحبيب
•منال عيدان مطلق الرشيدى
•منال غانم مهاوش الظفيري
•منال فهد دخني الصليلى
•منال فيصل عبد الله الونيان
•منال هادى صالح الديحانى
•مناهل محمد عويد العنزى
•مناير صالح عبيد السعيدى
•مناير غانم صقر الشاهني
•منصور ناصر حمد على
•منى احمد عبود على
•منى حسني جاسم الرامزى
•منى خالد عبدالله القالف
•مني خالد محمد الرمثان
•منى عبد الله حامد العبدلى
•منى علي حسني صالح
•منيرة عايد سعد الجويخ
•منيرة فهد عبدالرحمن السويدان
•منيره اسامه عبد الله العويصى
•منيره خالد علي السويلم العازمي
•منيره سالم هذال السبيعى
•منيره طالل عبد الله القصاب
•منيره محمد عبد الله العنجرى
•منيره محمد عبد الهادى العدوانى
•منيره هادي عيد العميري العازمي
•منيف فهد شبيب العجمى
•منيفه رشيد مطر العنزي
•منيه محمد على العجمى
•مها جاسم محمد الفودري
•مها حليحل عبد الله الصليلي
•مها دهام تركى الشمرى
•مها سلمان مجبل محمد
•مها ضاحى طاهر الشمرى
•مها ظاهر حضيرم العازمى
•مها فالح حسن الشمري
•مها كياد هجهوج الخالدي
•مها محمد جمعان العتيبى
•مها محمد مسفر العجمى
•مهدي توفيق عبد النبي املطوع
•مهدى محمد مسعود العجمى
•موضى شفاقه عبيد املطيرى
•موضى عبدالعزيز احمد القضاع
•موضى عوض عامر العتيبى
•موضى كريدى هيف املتلقم
•موضى ناصر جدعان العازمى
•مى محمد تويم الهاجري
•مينا عبد الله خلف على
•نادية مقبل مطر الشمرى
•ناديه جابر عبد الله الجابر
•ناديه حمود امان عبد الله
•ناديه سعدون خالد الرشيدى
•ناديه نواف ناصر محمد
•ناديه هادى فهيد العجمى
•ناديه يعقوب على مظفر
•ناصر بدر غانم العتيبى
•ناصر بدر مرزوق العازمى
•ناصر سالم محمد فهم
•ناصر سعود ناصر الطريقى
•ناصر فهد فالح العازمى
•نافل مسفر نافل العجمى
•نايف حمد محمد العيار
•نايف سالم مد الله املطيرى
•نجاه منصور جاسم الفريح
•نجد جري ساري دابي املطيري
•نجم احمد سفاح املال
•نداء عالي حمود املطيري
•ندى خالد عبد الله الزير
•نصار فالح نصار العازمى
•نفله راشد عبد الله الدوسري
•نفله عبد الله على العجمى
•نفود سالمه مجبل العجمي
•نهله خالد سعيد الهاجري
•نواف عبد الله على املطيرى
•نواف ناصر مخلف العنزى
•نواف ياسني عبد الله بوربيع
•نوال احمد مساعد الدهام
•نوال سعد عامر العجمى
•نور اسماعيل غلوم محمد
•نور الهدى نجيب حيدر الخليفه
•نور جمال محمد الفضاله
•نور خالد أحمد البديوي
•نور عبد الله محمد العزران
•نور قصى موسى الدرويش
•نور مساعد يعقوب البعيجان
•نور وليد احمد الخشان
•نور وليد عبد الله الشايجى
•نور يوسف عيسي باش
•نورا فهد بطاح العازمى
•ن � � � ��وره اب � ��راه� � �ي � ��م اح � �م � ��د ع� �ب ��دال �ل ��ه
الشايجي
•نوره بتال مبارك الدوسري
•نوره حمود رشيد العدوانى
•نوره خالد أحمد بن سالمه
•نوره راضى محمد عبد الله
•نوره ربيع السيد عمر الربيع
•نوره سالم خالد الهرشانى
•نوره سالم محمد الهبيده
•نوره سعد سيف الرشيدى

•نوره سعد هزاع الهزاع
•نوره طلميس فراج جارالله
•نوره عبد الله صباح الفضلي
•نوره عبد الله معكام العجمى
•نوره عفاس سطام الشمري
•نوره على حمد العازمى
•نوره قويضى مسعود العازمى
•نوره محمد جاسم الدخيل
•نوره محمد حسن الحربى
•نوره محمد حمدان البناقى
•نوره محمد عبد الله الغريب
•نوره ناصر محمد الدوسرى
•نوره نبيل نجم العتال
•نوره وبران شبيب املعتقه
•نوره وليد خالد العازمي
•نوريه هادى االسود الرشيدى
•نوف سعد محسن عمر
•نوف سعد مفلح العازمى
•نوف سعود سالم الذايدى
•نوف طارق محمود الباقر
•نوف عبد الله عوض املطيرى
•نوف فواز هزاع العنزي
•نوف فيصل عبد القادر فتح الله
•نوف مبارك خالد العنزى
•نوف محمد مسعود العجمي
•نوف محمد معيوف الرفاعى
•نوف ناجي يعقوب السعد
•نوف ناصر طامى املطيرى
•نوف يوسف عايد العنزي
•نوير هادى مسعود الهاجرى
•هاجر حمود محمد الحمدان
•هادى محمد عبد الله العجمى
•هاله محمد صالح الطرفاوى
•هبه احمد صالح الدويري
•هبه عبدالرحمن ياسني العلي
•هبه علي عبدالله املومني
•هبه محمد سليمان الصعب
•هبه وليد قاسم آني
•هدى احمد عبد الله الوسمى
•هدى تركى حمود الضفيرى
•هدي فايد رجا الرشيدي
•هدى قويس جروان البذالى
•هدى محمد سعد الدوسرى
•هديل خلف عجيل الحربى
•هديل صالح يوسف العنزى
•هديل عادل عبد الله الشمري
•هديل هذال نصار الشمرى
•هلل محمد مضحى العدوانى
•هناء ضبعان فرحان الظفيري
•هناء عبد الكريم صعب مجباس
•هناء مشعان كامل الفضلى
•هنادى فهد فالح العتيبى
•هند زيد نابى الدويله
•هند مطلق سالم املورقى
•هنوف عادل حسني الكندري
•هيا براك عبد املحسن الحريبى
•هيا حسني راشد الدوسرى
•هيا راشد فالح الهاجرى
•هيا عبد الله راشد الغيث
•هيا فالح متروك العازمى
•هيا محمد على العازمى
•هيا محمد مطلق الهاجري
•هيا يوسف ناصر الهمالن
•هيه فيصل عبد اللطيف النجم
•وجدان مساعد خالد املطيرات
•ورود سليمان محمد ابا الخيل
•ورود محمد عبد العزيز الهويدى
•وسميه عايض صالح الرشيدى
•وسميه فهد نابى العجمى
•وضحه خالد علي حسن الكندري
•وضحه محسن على العنزى
•وضحه ناصر مفرح السبيعى
•وعود خالد عيد العنزي
•وفاء جابر أحمد العدوانى
•وفاء حسن أحمد العوضى
•والء حسن أحمد العوضى
•وليد متعب عبد املحسن املطيرى
•ياسمني حجى فالح البادى
•ياسمني محمد عبد املانع العجمي
•يسرى محمد ضيف الله العتيبى
•يعقوب زيد محل الظفيرى
•يعقوب عبد الله ذياب العنزى
•يعقوب محمود محمد حيدر
•يوسف حمود فهد العيسى
•يوسف وليد احمد البلوشي

وزارة الدفاع
•ابرار حسني على غلوم
•احمد حسني ابراهيم القطان
•احمد سليمان عبد الله هادى
•احمد طارق عبد الله الحماد
•احمد عبد العزيز منصور املنصور
•أحمد عبد الله اسماعيل ناصر
•أحمد عصام محمد العصفور
•احمد عيد حمد املخيال
•احمد عيسى احمد البطى بوطيبان
•اسماء جزاع حامد العمانى
•اسيا عبد الله احمد التركيت
•الجوهره متعب مطيع الحربى
•العنود هادي مليح الرشيدي
•أمنه عساف مطلق الظفيرى
•انفال محمد مجبل الحربى
•أنفال نايف عبدالله ابراهيم
•انفال نزال مبارك الرميح
•أنوار انور حسني ابراهيم
•انوار عايض رزيق العتيبى
•أنور أحمد حباب الرشيدي
•اوضاح سالم ناصر الداهش
•ايمان طارق حمود الصقعبى
•ايمان عبد الجبار فهد املضيان
•ايمان عبد الرضا محمد القالف
•بتول جمعان شبيب العازمى
•بدر حمد عبد الحميد بوقريص
•بدر عادل ابراهيم العبيالني
•بدر عادل علي املرزوقي
•بدريه على راشد بديوج
•بدور علي حسني بالل الصقر
•ثامر خلف سدحان ابو لبقه
•جاسم فيصل على الخزام
•جراح اطحيشل مطلق الرشيدى
•جنان على سلمان ابراهيم
•ج � �ن� ��ان ي �ح �ي��ى ع� �ب ��د ال � ��رس � ��ول م��ال
يوسف
•حسني جاسم حسني الوزان
•حسني سلمان على اسماعيل
•حسني سيد سيد محمد ابراهيم
•حسني على محمد املهنا
•حسني محمد جاسم الشمالى
•حصه ابراهيم عبد الله العجيل
•حمد حمود محيميد العتيبى
•حمد عبد الكريم حسني القصار
•حمد محمد على عبدالهادى
•حمد مشوط عبدالله املشوط
•حمد نبيل حمد الصقر
•حوراء احمد خليفه حسني
•خالد رائد عبد الله الخريف
•خالد رجعان زمام السليمانى
•خالد ضرار خالد الرباح
•خالد عبد الله حمد أبوربيع
•خالد على سالم الدواى
•خالد محمد راكب العجمى
•خالد مذكر غنيم املطيرى
•خالد هشام يوسف بوكبر
•خلود عبد العزيز ثوينى عبد الله
•دانه بدر حمد الجيران
•دانه يوسف ابراهيم الجناحى
•دعيج خالد حربى العازمى
•دالل اسماعيل عبد الله الفيلكاوى
•دالل داود حسني عبد السالم ناصر
•دالل عبدالله دعيج الديحانى
•دالل على حسني القالف
•دالل محمد عبد الرحمن ابو حيمد

•دالل محمد عبد العزيز البشر
•راشد احمد هاضل الجالوى
•ريم كامل هطيل العنزى
•ريم منصور حسن العجمى
•ريم نواف عبد الله املطيرى
•ساره عبد الله سلطان السهلى
•ساره عيد مبارك الشدقم العازمي
•ساره محمد حضرم الحضرم
•سالم خالد حسن الفيلكاوي
•سعود رعد ابراهيم الصالح
•سعود سلطان سعود السبيعي
•سعود عبد العزيز الفرهود
•سعود عبد العزيز عبد الله العمران
•سعود فيصل صعيجر العتيبي
•سعود مسعود فالح العجمى
•سلمان سعود جفني الدويش
•سلمان نهار محمد املطيرى
•سليمان ناجى سليمان الجاسم
•سيد على عادل املوسوى
•شاهني يوسف على السليم
•شروق عوض ماطر املطيرى
•شعاع مرغل شامان املرشد
•شهد دغيم داهوم الرشيدي
•شهد محمد حريمل العتيبى
•شيخه فراس احمد الرفاعى
•صالح زياد صالح الصالح
•صالح على حسن حسني
•صفية حسني جواد الفيلى
•ضارى خالد خليل الحشاش
•ضحى بسام فهد املطوع
•ضحى حمد دوحان عبد الله
•طالل بدر درويش حسن
•طالل سعدون غانم املطيري
•طالل ناصر محارب الضفيرى
•عاصم محمد عبد الله محمد
•عامر احمد عامر العامر
•عبد الرحمن اسعد الراشد
•عبد الرحمن راشد جوده الفضلى
•عبد الرزاق محمد عبد الله العثمان
•عبد العزيز سليمان فهد الوهيب
•ع � �ب ��د ال � �ع� ��زي� ��ز ش � ��اه � ��ني ع � �ب ��د ال �ل ��ه
السلطان
•عبد العزيز مرشد سعد املرشد
•عبد العزيز يوسف حبيب االبراهيم
•عبد الله امني ابو القاسم معرفى
•عبد الله بدر عبد الله الكعمي
•عبد الله بندر كميخ الديحاني
•عبد الله حمد جاسم العنجرى
•عبد الله حمدان عبد الله العتيبى
•عبد الله شاكر عبد الصمد نقى
•عبد الله صالح عبد الله العريفان
•عبد الله صياح مبارك العازمى
•عبد الله عبد العزيز حمد الراشد
•عبد الله عبد اللطيف بوطيبان
•عبد الله على عبد الرسول القطان
•عبد الله كامل مهدي البذالي
•عبد الله محمد جعفر العلى
•عبد الله محمد سعود العازمى
•عبد الله محمد عياد العصيمى
•عبد املحسن محمد املليفى
•عبدالرحمن بدر خلف الحسيني
•عبدالعزيز خالد سليمان بوكحيل
•عبدالعزيز سعود الغديرى
•عبدالعزيز عبدالله على الكندرى
•عبدالله احمد عويد املطيرى
•عبير فالح عبدالرحمن الحربي
•عبير هويدي محمد العازمي
•عذارى مالك عبد الحسني الزنكوى
•عزه عيسى سليمان الغنيم
•عقيل خلف على كرم
•عقيل شاكر احمد السلمان
•علي حسني علي كلندر
•علي حسني محمد بن سالمه
•على عبد العزيز محسن بوعباس
•على عبد اللطيف صالح املزينى
•على عبد الله راشد الهاجرى
•علي محمد سعود الشمري
•عمار نبيل محمد عبدالرسول
•عواطف االسيمر جحيش العازمى
•عيسى محمد غريب زنكوى
•غدير محمد فالح العازمى
•غدير مساعد خالد العازمى
•غزيل فهد منصور الخزام
•فاضله مسفر سعد الهاجرى
•فاطمه باسل ربيعه الربيعه
•فاطمه رحيل نهار الخالدى
•فاطمه سليمان محمد الحراصى
•فاطمه عبد الرزاق محمد العوضى
•فاطمه عبدالله أحمد الكندري
•فاطمه غافل طراخم العتيبى
•فاطمه فرحان محمد الديحانى
•فاطمه مطلق سعود العتيبى
•فاطمه يحيى علي محمد علي
•فاطمه يوسف حجي الحمادى
•فاطمه يوسف عبد الله املعصب
•فالح سالم مرزوق الحضيرى
•فجر شعالن عبيد الشمرى
•فجر عبد الهادى بهبهانى
•فرح داود على محمد
•فهد زيدان رحيل العنزى
•فهد سلطان عيد العازمي
•فهد عمر عبد الله العصفور
•فهد فالح مثعي الهدبه
•فهد مبارك فهد الرشيدى
•فهد ناصر حسن الحجرف
•فهد ناصر خنيفر الرشيدى
•فهد وليد محمد املرشد
•فوزيه سالم عوض العازمى
•فيصل عبد السالم خلف العيد
•فيصل ناشى فهد الشبعان
•لجني فايز حسني الخزام
•لطيفه محمد حبيب العنترى
•لولوه عبد العزيز على الشراح
•مبارك سعد مبارك املطيرى
•مبارك الفي جعيالن الرشيدي
•محسن عبد اللطيف محسن العنزى
•محمد ابراهيم عبد الله املطوع
•محمد بتال عبد الله العتيبى
•محمد جاسم محمد نصيب
•محمد حمود عوده القحطاني
•محمد خالد اسماعيل السلطان
•محمد خالد محمد املطاوعه
•محمد صالح مهدى الشمرى
•محمد صقر محمد الفياض
•محمد طريد على محمد
•محمد عبد الله محمد الكندرى
•محمد عبد الله محمد املطيرى
•محمد عبدالجليل قاسم دشتي
•محمد عدنان محمد العوضي
•محمد على حسني صويلح
•محمد عيسى جاسم الخليل
•محمد فالح محمد العدوانى
•محمد قطامى فرج الشمرى
•محمد محمود ناصر التميمي
•محمد مطلق محسن العجمى
•محمد مهلهل محمد املضف
•محمد يعقوب يوسف االنصارى
•مرام محمود محمد عبد الله
•مساعد على حسني الحسينى
•مساعد وليد عبد اللطيف الدعى
•م � �س � �ع� ��ود ع � �ب� ��د ال � � �س� � ��الم م �س �ع ��ود
عبد الله
•مشارى خالد جاسم الصالح
•مشارى مشعل نهار الحسينى
•مشاعل محمد حبيب العتيبى
•مشعل رثوع عازم العنزى
•مشعل مرزوق الفى العتيبى
•مشعل يعقوب يوسف بوقريص
•معتز محمد عبيد العجمى
•منار صالح شعيفان العتيبى
•منال الفى فالح العازمى
•منصور احمد عبد الله املال

•منى عايد شداد الضفيرى
•منى عبد الله فراج الرشيدى
•منيره سبيت عيد العازمى
•مها سلمان راكان املكراد
•مهدى طالل مهدى الخياط
•موضى حمود محمد العدوانى
•ميثم حسني على بوحمد
•ناصر بدر بكر النجار
•ناصر خالد بدر طميان
•ناصر راشد طليحان سمار املطيرى
•ناصر نايف محمد الرشيدى
•ندين عبد الكريم ثنيان الغانم
•نواف علي ربيح الرشيدي
•نواف نبيل جمعه العويصى
•نوال مشعل محمد العنزى
•نورا سالم ربيع اليوحه
•نوره عبيد راشد العازمي
•نوره فهد بركه املطيري
•نوره مبارك عبد الرحمن العازمى
•نوره مشعل جراح الرومي
•نوره منصور حمد الدوسرى
•نوره منصور ناصر الهاجري
•نوف عبدالله زعال العنزي
•نوير محماس عبدالله العازمي
•هبه عبد الرزاق مبارك الحيدر
•هدى جعفر راضى مشارى
•هنادي خالد فيصل مال الله
•وسميه محسن صليهم العجمى
•وسن عبد العزيز عبد العزيز
•وضحا صياح مطلق املطيري
•وضحاء مانع راشد العجمى
•وليد خالد سعود املطيرى
•وليد منيف ناهس املطيري
•يوسف حجى بوفتني
•يوسف سامى بدر الجناعى

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل
•احالم فوزى انور العوضى
•انفال حبيب محمد الحبيب
•بدر جاسم حسني جاسم حسني
•بدر ناصر سالم الرغيب
•بشاير نبيل مالك العطوان
•بندر مقعد سالم العتيبى
•حمود وليد حمود العياضى
•خالد يوسف عبدالله املطيرى
•رضيه غنام دغيمان غنام
•رقيه سالم زنيفر العازمى
•روان شاهر نصار الشمرى
•ساره عيد حالوب الخالدى
•عبد الله ناصر جمعان العازمى
•عبير براك سعد الجعيدى
•علي حمزه عباس اكبر
•عهود راشد علي الدرزي العازمي
•فاطمه سالم رفيد العالطى
•فاطمه عبدالرزاق مشقاص الفجى
•فاطمه غلوم حسن محمد
•فاطمه مرزوق سالم العازمى
•فهد غربي الحميدي الفهد
•فهد مناحى سليمان الدوسرى
•فهد ناصر فهد القروي
•لولوه ابراهيم على الصالح
•مريم ابراهيم خليل الشطي
•منال حامد نزال سهو
•منى فالح عابر الضفيري
•مها سعد مفرج املسيلم
•مى سالم محمد العجمى
•نهايه سعود خلف املطيرى
•نور احمد عبد الله عوضى
•نوره خليف ناصر العازمى
•نوف ربيح محمد العجمى
•نوير عيد محمد العنزى
•هبه احمد على الشرقاوى
•هبه خالد سالم الشمري
•هند سعد زايد املطيري
•هند سعد محمد القحطانى
•هند موسى حسني الشمرى
•يوسف حجى صالح الرشيدي

وزارة الصحة
•ابتسام ابراهيم محمد الشمرى
•أبتسام أحمد فريج السليماني
•ابتسام خلف تركي املطيري
•ابتسام راشد رويشد الرشيدى
•ابتسام راضي مسلم العازمي
•ابتسام سعود احمد الشايع
•ابتسام عباس سعد العنزى
•ابرار راجح سويد العجمى
•ابرار سعد عبد الله العازمى
•ابرار عبد الله عوض املطيري
•أبرار عيد هويدي الهاجري
•ابرار غازى ضبيب املطيرى
•ابرار فهد مناور املطيرى
•ابرار مبارك سالم العازمى
•ابرار محمد كميخ العجمي
•ابرار وائل محمد بورسلى
•ابرار وليد عبد العزيز الحبيشى
•ابراهيم رجا محمد كريبان
•ابراهيم سعيد سالم العجمى
•ابراهيم فوءاد سيد الرفاعى
•اجيال خالد خليل دحام
•اجيال محمد خالد العنزى
•احالم ناصر محمد العتيبى
•أحمد النوري غازي السعيدي
•احمد بدر احمد كندرى
•احمد بدر حزام االذينه
•احمد جابر احمد التركمانى
•احمد جابر على بوزبر
•احمد جاسم احمد عنان
•احمد حمود جزاع العتيبى
•احمد خالد خليل جمعه
•احمد خالد عبد الله ملك
•أحمد خزيم ارحيل الضفيري
•احمد سلمان بخيت البخيت
•احمد شبنان حمدان الرشيدى
•احمد طالل محمد الديحاني
•احمد طويحني محزم املطيرى
•أحمد عامر فيصل العجمي
•احمد عايد مصلح الرشيدى
•احمد عطيه سكران الظفيرى
•أحمد على عجيل الشمرى
•احمد فراس احمد الرفاعى
•احمد مبارك محمد فالح الرشيدي
•احمد محمد شكبان املطيرى
•احمد محمد عوض املطيرى
•احمد مريخان عوض شالش
•احمد مطلق ناصر املطيرى
•احمد منصور املسعود
•احمد نبيل محمد انكى
•احمد هادى مطلق املطيرى
•احمد ياسر عبد الحسني القالف
•اديبه سالم مبارك زيد
•أروى أحمد سعود العميره
•أروى عبد اللطيف الرزاق
•اريج حجى مران الحربى
•أريج صالح سعيد ناصر
•استبرق عبد الله محمد النجار
•استقالل سعود العبدلى
•استقالل محمد عايد الشمرى
•استقالل مخلف سعد النومسي
•اسراء احمد حسني شمساه
•اسراء احمد عباس فرمن
•اسراء جابر عبد الله حسني
•اسراء عبد الله يوسف البغلى
•أسراء كامل على حسن
•اسرار فوزان عواد فوزان
•اسماء ادغيمان عوض املطيرى
•اسماء بدرى املاجدى
•أسماء توفيق أحمد عبد الله
•اسماء جاسم محمد النبهان
•أسماء جمال صالح بوغيس
•اسماء حسني موحان وبدان

•اسماء حمود محمد العميرى
•اسماء خالد محمد العجمي
•اسماء خلف محمد الخس
•أسماء رفاع محمد الرشيدى
•أسماء سالم محمد الهبيدة
•اسماء سامى مدلول عناد
•اسماء سعد حسيان الدوسرى
•اسماء سعود على غالب الحربى
•اسماء سليمان صالح املكيمى
•أسماء صالح راضى الشمرى
•اسماء صعب ابداح الهاجري
•اسماء طريف على الشمرى
•اسماء عبد الرحمن املطيري
•اسماء عبد الله سعود العازمى
•اسماء عثمان ناصر الخضر
•اسماء فالح خالد املطيرى
•اسماء مصبح شنيف العازمى
•اسماء مقداد طاهر
•اسماء نواف عقيل الشمرى
•اسيل احمد عبيد السعيدي
•اسيل مشعان االدعس السعيدي
•اشواق صالح شرار العتيبى
•اشواق مجبل دهام الظفيرى
•اصايل عادل عبد اللطيف علي
•اعتدال مدلول ذوقان الظفيرى
•افراح بدر طلق املويزرى
•افراح حسني مجبل العازمى
•افراح حماد وقيان منيع
•افراح سالم احمد حسني
•افراح سعد مطلق العتيبي
•افراح سمير محارب القحطاني
•افراح صالح محمد الهاجري
•افراح ضحوى بركات الديحانى
•افراح عبد الله راشد الحربى
•افراح عيد راضى العازمى
•افراح عيد مرزوق الهران
•افراح غازى غزاى املطيرى
•افراح نواف شحاذه املطيرى
•افنان عايض عيد الخالدى
•افنان فالح ناهض العتيبى
•افنان فريد عبد الرحيم على
•اقبال حسني عتيق الشمرى
•اقبال شقاحى صعفق الظفيري
•اقبال غانم سويدان الشمري
•االء احمد جاسم بودستور
•االء أحمد على الضفيرى
•االء عبد الجليل حسن محمد
•االء عبد العزيز دريس فرحان
•االء فاضل عبدالعزيز الصفار
•البندرى سالم خليف الشمرى
•الجازى ابجاد على املطيرى
•الجازى فهاد سالم الدوسرى
•الجازى فيصل فرج الشمرى
•الجازي متعب نهار العدواني
•الجوهره عبد الله ناصر الهاجري
•الزهراء هاشم حسني الصفار
•الصخيف لهيلم خشمان الظفيري
•الطاف بدر جياد الشمرى
•الطاف سليمان رشيد سالم
•ألطاف محمد على الظفيرى
•الطاف مزيد نزال الصليلى
•ألطاف مشعل مخلف الجنفاوي
•العنود حمود محمد العازمى
•العنود دغيمان ركاد املطيرى
•العنود سعد شامان الهاجرى
•العنود سعود عبد الله املرى
•العنود عبد العزيز عوض الفضلى
•العنود عبد الكريم ياسني القطان
•العنود عبود مسلم العازمى
•العنود على محمد العجمى
•العنود عمهوج حمدان الرشيدى
•العنود عيد ابراهيم السعيدي
•العنود فالح فهيد الحجرف
•العنود فهيد محمد العازمى
•العنود محمد سعد الرشيدى
•العنود مخلف منصور العنزى
•العنود مفلح فالح الرشيدي
•العنود نواش عبيد الديحاني
•املها راضى سعد العنزي
•الهنوف عيسى ياسني الصفران
•الهنوف فالح عايض الجسار
•الهنوف مصلح جلوى العنزى
•امال على مناحى خلف
•امال محمد محمد ابراهيم
•امال محمود يوسف أحمد
•امال نواف مارق العتيبي
•امانى احمد عبد اللطيف املرهون
•امانى تركى حمود الظفيرى
•أمانى جزاع عيسى املطيري
•اماني حميد غنيم العازمي
•امانى رفاعى صفران الرشيدى
•امانى زبن ظاهر الفضلى
•امانى سلوم سليمان العنزى
•امانى عيد عبد الله البراعصى
•امانى عيد مداد الحضيرى
•امانى غالى سعود الخالدى
•امانى ماجد دغيم الرشيدى
•امانى مبارك مرضى العازمى
•امانى محمد عبد الله الدسم
•اماني مطر دواس املطيري
•امثال بدر مرشد الدويله
•امثال سعود غانم العنزي
•امثال فهد عبدالله العازمى
•امثال هليل هالل الحربى
•امطيره مطلق محمد الشمرى
•امل ابراهيم خليل رجب اسماعيل
•امل ابراهيم محمد الرمضان
•امل حمود ساكت العنزى
•امل رحيم عباس عبد الله
•امل صقر سعيد الشمري
•امل عبد الله عبيد الشمرى
•أمل عبود عجاج الغزي
•امل فيصل جزاع السعيدي
•امل كاظم خليل الخميس
•أمل محمد سعيد الشهراني
•أمل محمد مرزوق العازمي
•امل مضحى بدير املاجدى
•امل مناع حماد العجمى
•امل ناصر حماد العجمى
•امل نضال احمد السيد عمر
•امل نومان مبارك الفضلى
•أمل هزاع ناجم النومسي
•امالك بندر سهيل العتيبى
•امالك جمال منصور الهاجرى
•امالك مشعل خالد املطيرى
•امنه حسني علي الفيلي
•امنه حمد دهلوس الكريبانى
•امنه سعود نوران الرشيدى
•آمنه على احمد القالف
•امنه عيد سعود العازمى
•آمنه محمد سعد السهلى
•امنه مناور جليدان الشمرى
•اميره احمد محمد عبد الواحد
•أميره ذياب محمد الهاجري
•اميره عبدالله دحام الضفيرى
•امينة حمود خلف العدوانى
•امينه خالد محمد الهاجرى
•امينه طالب ضاحى محمد
•أمينه عبد الله دخيل العنزي
•امينه على عباس العازمى
•امينه عيسى احمد اليعقوب
•امينه فضى ظاهر الرشيدى
•امينه محوش ناصر الرشيدى
•امينه هابس معيض العازمى
•انتصار ابراهيم حاكم الشمرى
•انتصار فالح سويد العنزى
•انتصار محمد العنزي
•انتصار نواف سعد املطيرى
•انتصار هيكل مزيد الشبرم
•انشراح سعود مبارك البذالى
•انفال حسني سالم الشمري
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ديوان الخدمة :ترشيح  6800مواطن للعمل في الجهات الحكومية
•انفال عبدالعزيز احمد حسني
•أنفال عبدالله عايض الرشيدى
•انفال فيصل احمد الكندرى
•انفال كامل شهاب الخالدي
•انفال محمد ادبيان املطيرى
•انفال مسلم فالح العدوانى
•أنفال مشعان سلطان املطيري
•انفال ناجي يحيى العتال
•انوار انور بدر البلوشى
•أنوار بداح محماس الدوسري
•أنوار تركي مبارك الرويعي
•انوار جالل مبارك الدوسرى
•انوار حبيب ابريم العازمي
•انوار حمود يعقوب البالول
•انوار خلف مهوس السعيدى
•أنوار سمير عبد الله الصليلى
•انوار عايض نهار املطيري
•أنوار عبد الرزاق محمد العكيلي
•انوار عجمي سلمي املطيري
•انوار فاضل عواد الحمداني
•انوار مبارك فهيد العجمى
•أنوار محمد سويري املطيري
•انوار محمد فليج املطيرى
•انوار محمد مطلق الزعبى
•انوار نهير عتيق العازمي
•انوار نواف مرزوق الحسيني
•أنور حسني هندي العنزي
•انيسه احمد خميس على
•أوراد سليمان علي زويد
•اوضاح سلطان خلف الشمري
•ايمان ابراهيم عبد الله عباس
•ايمان جحيش سيف الرشيدى
•ايمان خالد فالح العازمى
•ايمان رفاعى على الصواغ
•ايمان سطام عبيد العياده الشمري
•ايمان سعد بداح السبيعي
•ايمان سعد مربد الشمرى
•ايمان سعد مطلق العتيبى
•ايمان سلطان ثوينى فرحان
•ايمان صادق عبد الله العباسى
•ايمان صالح عباد سوارج الرشيدي
•ايمان صالح محمد الجالوي
•ايمان عامر محمد الهاجرى
•ايمان عايد دهام هداد
•ايمان عباس عبد الستار مجيد
•ايمان عبد العزيز سالم الشمرى
•ايمان عبد العزيز على شامخ
•ايمان عبد العزيز محمد النجار
•ايمان عبد الله عيد العنزى
•ايمان عبد الوهاب عبد السالم
•ايمان على جاسر العدوانى
•ايمان فالح فياض العنزى
•ايمان مبارك مبارك الرشيدى
•ايمان محسن فهيد العجمى
•ايمان محمد حبيب العنزي
•ايمان محمود احمد دشتى
•ايمان منور حجنف املطيرى
•ايمان ناصر عبد الرحمن الفرهود
•ايمان ناصر محمد املرى
•باسم فرحان نصيب مبارك
•باسمه عبدالله محمد البشر
•باشه حضيرم سعود الهاجري
•بتال حريميس سلمان العازمى
•بتله حمود عبد الله العجمي
•بتله عبد الله سالم السبيعي
•بدر جواد واصل مدراسي
•بدر خشمان فهد الظفيرى
•بدر ضيف الله متعب املطيرى
•بدر عامر عبداللة الحصينان
•بدر عبد الحميد شيحان الشمرى
•بدر الفى حامد املطيرى
•بدر محمد السهدى العجمى
•بدر محمد ثقل الدوسرى
•بدر محمد مرزوق عتيج
•بدر محمد معتوق العازمي
•بدر ناصر احمد سالم
•بدر ناصر خلف اللميع
•بدر ناصر كميخ الهاجرى
•بدر وليد عبيد املطيري
•بدريه بندر محمد العتيبى
•بدريه جدعان سميليل العازمى
•بدريه عبد الله عبدالرزاق السجاري
•بدريه عبداملجيد محمد بوربيع
•بدريه عنيبر عبدى العازمى
•بدريه فالح راضى املطيرى
•بدريه ماطر فالح العازمي
•بدور بدر مبارك العازمى
•بدور خضير فريهيد العازمى
•بدور سعد مطلق العتيبى
•بدور ظاهر عجيل الشمرى
•بدور فالح عبد الله الجدعى
•بدور محمد حمود املشحن العازمي
•بدور محمود عباس شيشتر
•بدور نايف عيد املطيرى
•بدويه محمد ماجد الرشيدي
•براك توفيق سليمان األحمد
•بزه محيا موسم الديحانى
•بسمه عبد الحميد ابراهيم عبد الله
•بسمه مليح تبنان الشمري
•بشائر خالد رجا الرشيدى
•بشائر عبد الله جابر مطر
•بشار محمد على شمس
•بشاير ابراهيم عبد الجليل الزاير
•بشاير حمدان عبد الله العازمى
•بشاير حمود فياض العنزى
•بشاير خالد مبارك العازمى
•بشاير خلف ناصر املطيرات
•بشاير دليم غزاى املطيرى
•بشاير ذياب خليفه العازمى
•بشاير رمضان حنش العنزى
•بشاير سالم مبارك دغمان
•بشاير ضحوي محمد مطارد
•بشاير طارق عبد الحميد أحمد
•بشاير عايض عوض العنزه
•بشاير عبد العزيز عبد الله املدلج
•بشاير غازى محمد الضليعى
•بشاير غانم محمد الشمرى
•بشاير فالح برغش العازمى
•بشاير فهيد رفاعى العازمى
•بشاير محمد خالد العواد
•بشاير محمد سالم عامر
•بشاير محمد مبرك العازمى
•بشاير هليل حسن العنزي
•بشرى سالم مطلق الظفيرى
•بشرى عبد العزيز سعود العازمي
•بشير عبيد فجرى الحسينى
•بلقيس سعد عايد العنزى
•بلقيس عبد الله مطلق العروج
•بندر بدر محمد العيار
•بندر عبد العزيز فراج العنزي
•بندر متعب محمد الشمري
•بندر مسلم عوض الرشيدي
•تاجه سامى عيسى باش
•تحرير عجيل مطر العنترى
•تحرير غازى محمد الضليعى
•تحرير الفى خلف العازمى
•تركى فهد فهاد الرشيدى
•تركي مطلق طلق العازمي
•تغريد صالح عبد القادر ابو ريمه
•تغريد عبد الله حمود الرشيدي
•تهانى حسن املحمد البرك
•تهانى حمود سيف العازمى
•تهاني زيد عبد الرزاق الرشيدي
•تهانى سالم محمد الرشيدى
•تهاني سعد باجيه الشمري
•تهانى سعد عبيد املطيرى
•تهاني سعد مبارك مسعد
•تهاني صحن جوبان العنزي
•تهاني عبد الهادي سلطان راشد
•تهانى فاضل سعيد البطحانى
•تهانى قطيمان مبارك العصيمى
•تهانى محمد ابراهيم الخميس

•تهانى مرجى سمير العنزى
•ثريا عبد الله محمد الثوينى
•جابر بيان مناور الراجحى
•جابر عامر حمد املرى
•جابر فهد خلف العالج
•جابر محمود على بوعركى
•جاسم عبد الله احمد زايد
•جاسم محمد عبد الله الشراح
•جاسم محمد عبدالله محمد
•جاسم محمد مسلى الرشيدى
•جبار مبارك سلطان سعيد
•جراح حمد شهاب الشمرى
•جراح سيار ابراهيم حسون
•جراح عبد الله خلف العنزى
•جالل ثنيان عبد الله العنزي
•جمانه انس نورى الراشد
•جمانه جاسم محمد القطان
•جمانه عبد الحميد غلوم حسني
•جمانه ناصر حجى الشمالى
•جميله جابر صالح املرى
•جميله حمد عطيه العازمى
•جميله دغيم شبيب املطيرى
•جميله سعد محمد العجمي
•جميله شليل فالح العتيبى
•جميله على اسماعيل حيدر
•جميله عيد سعد العازمى
•جميله عيسى أحمد املرزوق
•جميله فيصل عبدالله العازمي
•جميله مبارك نايف محمد
•جميله محمد احمد عبد الله
•جميله مسلم راشد سعد
•جنان خالد حسني السيد محمد
•جواهر سعود حمد الحميدي
•جواهر سليمان دعسان دحيالن
•جواهر فهيد محمد العجمي
•جواهر الفي جميعان الحربي
•جواهر الفى ناصر العازمى
•جواهر مفلح سعود العازمي
•جواهر نايف على العنزى
•جواهر نزال حبيب الشمري
•جواهر نشمى حمود الشمرى
•حاتم ناصر صالح الرشيدى
•حامد عايد عمير الحريجى
•حامد مهدى ابراهيم ضويان
•حبيب حمدان جليمه الصلبي
•حبيب محمد حبيب التركى
•حبيبه سلمان محمد الهليلي
•حبيبه مقعد عبدالله العتيبى
•حجيه عبد الله فالح شوق
•حربى حسني شبيب امليع
•حسن رومى ملوح الحريجي
•حسن زعال عطيه الشمري
•حسن فهد حسن العجمى
•حسن محمد جواد حسني
•حسناء حيدر على الشمالى
•حسنه خلف حروش العتيبى
•حسني احمد حسن مهدى
•حسني بدر حسن عاشور
•حسني جاسم حسني عبد الله
•حسني حميد ذايب املطيري
•حسني طارق جواد املؤمن
•حسني عبد النبى محمد البلوشى
•حسني عقيل خليل الحمر
•حسني علي عبد الله حسني
•حسني على عيد العنزى
•حسني على محرى البذالى
•حسني فواز صادق العوض
•حسني كريم شمشول النومسي
•حسني محمد يوسف حسني
•حسني مشعل وراد مرزوق
•حصه حسني احمد حسني علي
•حصه حمد عبدالله الطليحى
•حصه خالد عبدالله محمد الكنعان
•حصه زيد محمد املطيرى
•حصه سلمان طعمه
•حصه عبد العزيز الخراز
•حصه على عثمان الدبيخى
•حصه على مذكر فالح
•حصه فراج مدعث العجمى
•حصه فالح سعد الشمري
•حصه فالح فهيد املطيري
•حصه فهد سعود الضرمان
•حصه فهد يوسف الحريبى
•حصه مشبب محسن املطيرى
•حصه مصارع متعب زامل
•حصه نايف حاشم الحربي
•حفصه سليمان عبدالرحمن الناجم
•حليمه جاسم محمد البلوشى
•حمد احمد محمد رمضان
•حمد حسني مبخوت املرى
•حمد راشد عبد الله العجمى
•حمد عبد الرحمن بليه مسفر
•حمد عبد اللطيف خزعل الضويحى
•حمد على حمد الخنينى
•حمد مبارك فالح العجمى
•حمد محمود حسني القطان
•حمد نهار محمد على
•حمده غصاب خشمان فرحان
•حمود سعيد عواد محمد
•حمود مبارك محمد الزعابى
•حمود نايف بليبيص سالم هويدي
•حميده توفيق زعال صالح
•حميده عبد فرج فراس
•حنان احمد محمد فتح الله
•حنان تركى جزاء الحربى
•حنان ثامر عوض العنزى
•حنان جواد حجى الفرحان
•حنان حسن احمد على
•حنان حماد فياض العنزى
•حنان زبن مطني الشمري
•حنان سعد عيد العازمي
•حنان سيد حافظ على
•حنان شفاء الهيلم العنزى
•حنان طرجم ضبيب العازمى
•حنان عبد الكريم جاسر الطواش
•حنان عبد الكريم زيد القريان
•حنان فالح محمد العازمى
•حنان قبالن محمد العازمى
•حنان مبارك فالح العازمى
•حنان محمد طلق العتيبى
•حنان مرشد عيد الجميلى
•حنان مزعل عوض الحربى
•حنان هالل سويد العنزى
•حنني حميد كريم الحاوي
•حنني خليل خلف العنزى
•حنني شبيب خالد العجمي
•حنني فاضل ابراهيم القطان
•حوراء عباس على دشتى
•حوراء عباس مصطفي علوي
•حوراء عبد الله محمد عبد الوهاب
•حوراء عدنان احمد دشتى
•حوراء على عبدالله السبت
•حوراء محمد قاسم دشتى
•حوراء مشعل عبد الله العبد الله
•حوراء هاني سيد نعمه علي
•حوراء يعقوب عبد الرسول غلوم
•حوراء يوسف عيسي الصفار
•حياه عباس هاشم عبد الله
•خالد أحمد محمد الفيلكاوي
•خالد حمد عبدالله العجمى
•خالد حمدي معلث الرشيدي
•خالد حمود عبيد الهوله
•خ � ��ال � ��د رش� � �ي � ��د ح � ��ام � ��د ب� � ��ن ص �ب��ح
الرشيدي
•خالد صالح سالم املرى
•خالد عايد مطلق العتيبي
•خالد غنام عايد العنقودى
•خالد فرحان جابر القحطانى
•خالد الفي تركي العازمي
•خالد مبارك جاسم الخشتى
•خالد مجول عايد الديحاني
•خالد محمد عبد الله الديحاني

•خالد محمد مهدى العجمى
•خالد ناصر محمد الهاجرى
•خالد ياسر عباد مكي
•خالده جاسم احمد عبد الرسول
•خديجه خلف حمدان العازمى
•خديجه عبد الرحمن الصورى
•خديجه قاسم جاسم امير
•خديجه محمد علي الخضر
•خديجه ناصر ثويني امبيريج
•خزنه فليحني فالح املطيري
•خزنه محمد هميج املطيرى
•خلود باتع شامخ الرشيدى
•خلود بركه عبيد عبد الله الرشيدي
•خلود حماد فياض العنزى
•خلود خالد صباح الهران
•خلود سطام فهاد العازمى
•خلود سعد صحن الرشيدي
•خلود سعد مشعل العتيبى
•خلود سليمان زيد السليطني
•خلود سليمان معلث الرشيدى
•خلود شعيل دخيل السبيعى
•خلود ظاهر بالدى الظفيرى
•خلود عبد الله على العجمى
•خلود على مرمس الحضيرى
•خلود غازي محمد الرشيدي
•خلود مبارك عويد الصليلي
•خلود محمد صالح الشمرى
•خلود مليح عبد الرحمن العازمى
•خلود نادر نايف الحربى
•خلود ناصر جمعان العازمى
•خلود نهار مجبل املطيري
•خلود نواف محيا الديحانى
•خليفه سليمان محمد الشطى
•خليفه متعب خليفه الخليفه
•خوله محمد عبد الله القطان
•داليا على عايد العنزي
•داليه محمد ابداح الدوسرى
•دانه بداح علوش املطيري
•دانه بدر مفرح الجميلي
•دانه حسني حميد الحالق
•دانه حمدان منور الشمري
•دانه خالد عبد العزيز العتيقي
•دانه خالد عبد الله العنزى
•دانه دحام حمد العنزى
•دانه سعد حمود القريافى
•دانه سلمان مبارك اللميع
•دانه ضارى ناصر العجمى
•دانه فيحان محمد املطيرى
•دانه فيصل جاسم القطان
•دانه متعب عبد الله الحربى
•دخيل عطا الله دخيل العنزى
•درر فالح عواد الشمرى
•دعاء احمد صفوق السعيدي
•دعاء عبد املحسن عبد الله أحمد
•دعاء محمد احمد اسماعيل
•دعيج خليفه محمد النعيمى
•دالل ابراهيم عبد الله العيدان
•دالل أحمد عبد العزيز علي املسعود
•دالل جابر رمضان الظفيرى
•دالل حسن مهنا العنزي
•دالل حسني علي بو عباس
•دالل حمود ثانى الرشيدى
•دالل خلف غنيم الرشيدى
•دالل خميس سعود هديان
•دالل دليم جعيثن فرحان
•دالل راشد محمد الحديبي
•دالل سالم سعد العازمى
•دالل سالم منصور العجمي
•دالل شجاع ضيف الله ابو رميه
•دالل صالح سعد البخيت الديحاني
•دالل عبدالله عوض الصابرى
•دالل فارس عثمان العازمى
•دالل فيصل سعود النفيسى
•دالل فيصل سليمان عبد العزيز
•دالل ماهر صالح العطار
•دالل م� � � ��ؤي� � � ��د ال � � �س � � �ي� � ��د ي � ��وس � ��ف
الطبطبائى
•دالل مبارك مطلق رايف الرويعى
•دالل متعب على املطيرى
•دالل محماس خالد العازمى
•دالل محمد عبد املحسن الناصر
•دالل نادر عبد الله الرفاعى
•دالل هادى طعيمس املطيرى
•دله هادى دحل القحطانى
•دماثه فهد مطلق املطيري
•دوله عويض شايع املطيرى
•ديمه جمال ناصر املنيع
•ديمه سلمان حمود النويعم
•ديمه ناصر منصور العجمي
•ذبله كياد ضحوى عوض
•ذكريات جابر عيد العازمى
•رابعه سطام زيد العتيبى
•راشد حسن حباب الدوسري
•راشد حمود حسن الرشيدى
•راشد عبد الله مبارك العبيدان
•راويه بطيحان قريان املطيرى
•رؤيه علي حسني علي
•رباب عدنان اكبر السنافى
•ربيع خجيم محمد املرى
•ربيعه سعد دعسان العازمى
•رجا جايز صالح الهاجرى
•رجا مبارك عبدالله الظفيرى
•رجا نهار حمدان العدوانى
•رحاب عبد املجيد اسماعيل مقدم
•ردن فرحان عبيد عايد
•رشا غريب طميش الظفيري
•رشده نواف على
•رغد مضحي غازي الرشيدي
•رفعة محمد عبد املانع العجمى
•رفعه سالم فالح الهاجرى
•رفيف احمد يوسف سمحان
•رقيه حمود حمد العازمي
•رقيه راشد سعد العازمى
•رناد نبيل محمد مرعى
•روان جاسم محمد االنصارى
•روان جواد حبيب اسماعيل
•روان حسني ابراهيم محمد
•روان راشد فدعوس املطيري
•روان سلطان نزال الشمرى
•روان صقر خالد الفالح
•روان مبارك عبد الله الهاجرى
•روان محمد بتال السبيعى
•روان محمد ضويحى املطيرى
•روال عبد الروءوف احمد محمد
•ريم احمد عيسى بشاره
•ريم احمد فالح العازمى
•ريم حامد حمود الخرينج
•ريم حربي فريح املطيري
•ريم سعد خالد الرشيدي
•ريم سعد هجاج املطيرى
•ريم سلمان جعيثن الجوزاني
•ريم صحن مطر الهاجري
•ريم ضارى عبد الله العثمان
•ريم عادل عبد الله سعد
•ريم عبيد مبارك عايش
•ريم على مشرع العتيبى
•ريم عماد جاسم املسعد
•ريم فالح بدر املطيري
•ريم فالح فيصل الفضلى
•ريم مبارك قناص املطيرى
•ريم محمد فرج املرى
•ريم محمل ضيف الله املطيرى
•ريم نعيس فريج املطيرى
•ريما ساجي سالم الدوسري
•ريمه محمد العبدالهادى .
•زليخا على اسماعيل الهولى
•زمزم صالح خليفه صوار
•زمله حماد حماد العجمي
•زهرا مصطفى شكيب
•زهراء أحمد حسن الرامزى
•زهراء محمد هادى محمد الخضر
•زهره احمد سهراب اميرى

•زهره خالد عبد الله القالف
•زهره محمود حسني كمال
•زهور مشعل ثنيان الشمرى
•زهيه عطا الله راشد العازمى
•زينب جاسم محمد الغريافى
•زينب صبيح محمد بوحمد
•زينب عباس حمزه أحمدي
•زينب عبد العزيز جمعه عبد الله
•زينب عبد الله براك الفى
•زي � � �ن� � ��ب ع � � �ب� � ��دال� � ��وه� � ��اب م ��رت� �ض ��ي
بهبهاني
•زينب محمد حسني الوثيقى
•زينب محمد طاهر
•زينب محمد عباس حاجى
•زينب محمود عبد املنعم
•زينب مرضى عبد الله الظفيرى
•زينب يوسف سلمان القطان
•سارة جمال مهوس السعيد
•ساره ابراهيم محمد الجافور
•ساره أحمد ناصر املزيعل
•ساره احمد نافع العازمى
•ساره بداح حمود الرشيدى
•ساره بدر فهيد العازمي
•ساره ثويمر عبد الله الرشيدى
•ساره جاسم عبد املحسن املوسى
•ساره جمعان راشد العازمى
•ساره حسن عبد الله الفضلى
•ساره حمد عبيد الدريع
•ساره حمود عباس العازمى
•ساره حمود فهاد مبارك العازمى
•ساره دهيمان مبارك السبيعى
•ساره راشد مبارك بن بحر
•ساره زيد هجاج الدوسري
•ساره سالم حمد املهندي
•ساره سالم سدحان ابو لبقه
•ساره سالم سعد العجمى
•ساره سالم فالح العازمى
•ساره سعد خالد العازمى
•ساره سعد صالح العجمى
•ساره سعد طرقى الضفيرى
•ساره سعد عبدالله الفرحان
•ساره سعد فارس الدوسري
•ساره سعد فهيد العازمى
•ساره سعد محمد العازمى
•ساره سعد مخلد سعود املطيري
•ساره سعود محمد الصفران
•ساره سلمان على السبيعى
•ساره سليمان فهد املرزوق
•ساره شبيب عماش الرشيدى
•ساره صادق علي السنافي
•ساره ضامن عبيد الشمرى
•ساره طريف علي الشمري
•ساره عايض محمد العازمى
•ساره عبد الرحمن احمد محمد
•ساره عبد الرحمن العبد الهادى
•ساره عبد العزيز ناصر املسند
•ساره عبد الله محمد جرمن
•ساره عبدالله عبدالكريم البحر
•ساره عماش خالد الديحاني
•ساره عويد فالح العازمي
•ساره عيد عتيق الحربي
•ساره عيد محمد الشمرى
•ساره غازى حمود الرشيدى
•ساره غانم محمد الحربي
•ساره فالح فهيد العازمى
•ساره فهد سند العجمى
•ساره فيصل عبد الله املطر
•ساره ماجد بليعيس العتيبي
•ساره محمد فالح القحطانى
•ساره محمد موسى العجمي
•ساره مشعان سلطان املطيري
•ساره مصبح منصور العازمى
•ساره مطلق رجا العازمي
•ساره موسى راضى مشارى
•ساره نادر محمد الدوسرى
•ساره ناصر قاسم حبيب
•ساره نايف عطيه العنزى
•ساره نواف سلطان السور املطيري
•ساره نواف كريم ابوخشبه الفضلي
•ساره هانى احمد العنيزى
•ساره هايف نايف العازمى
•ساره وسمى سعد العازمى
•ساره وليد عبد الحميد العلي
•ساره يعقوب يوسف الصالح
•ساره يوسف صالح الدويرى
•ساره يوسف عبدالله عيسى الهزيم
•سالم حسني على العجمى
•سالم خالد مرزوق العازمي
•سالم سعود زايد الرشيدى
•سالم صالح سليمان املولى
•سالم مسفر سالم العجمى
•ساميه حمود محمد العدوانى
•ساميه سيف سعد العازمي
•سبيكه جاسم محمد اليتامى
•سبيكه مساعد درويش ضيف
•سحر طه محمد ابراهيم
•سعاد حسني عبد الرحمن عنانى
•س� � � �ع � � ��اد س� � �ح� � �ي� � �م � ��ان ال � �ح � �م � �ي� ��دى
الحسينى
•سعاد سعود خلف عطيه
•سعاد عبد الله جاسم الجسمى
•سعاد غانم سلطان حاتم
•سعاد محمد عبد الله التركى
•سعاد مرشد منصور العنزى
•سعد أحمد بدر الهاجري
•سعد دمشق محمد هادي العجمي
•سعد دندن سعد مزيعل
•سعد سيد عبدالله الرفاعي
•سعد عبد الله على الصفار
•سعد عبد الله عيد مطلق
•سعد عجير الفى بطى
•سعد فيحان مبارك املحيسن
•سعد محمد غصني هادى
•سعد محمد فهد املحطب
•سعد منور نوار العتيبى
•سعده عايض دابان العنترى
•سعدون سعد سليمان العنزى
•سعود حمود حسن العجمى
•سعود سالم عيد العازمي
•سعود عبد العزيز سعود العوام
•سعود عزيز عبدالرزاق الهاجري
•سعود فيصل سعود العنزى
•سلطان محمد الحميدى املطيرى
•سلطانه فائح على العتيبي
•سلمان جابر مريف الحريجى
•سلمى شبيب محمد
•سلمى طارق سامى العيسى
•سلمى عبيد على الشمرى
•سلمى مرزوق عوض العازمى
•سلوى زويد صالح العازمى
•سلوى شعيفان صقر العتيبى
•سلوى عبد الله محسن العجمى
•سلوي عبد املنعم صالح الزبيدي
•سلوى فالح طلق العازمى
•سلوى هيكل مزيد الظفيرى
•سميحه احمد حسن عماره
•سميحه عبد الله حمد وسمى
•سمير اسعد مهدى على
•سميره خالد نعيم
•سميره مرزوق الدماج العازمي
•سناء سعود سند الدوسرى
•سناء محمد سعد املحرج
•سند محمد سند البرازى
•سهام عسير عقايل العنزى
•سهيله ابراهيم رجب شاه
•سوسن على ناصر الجطيلى
•سوسن محمد عبد املحسن املهنا
•س � �ي ��ده ف� ��ري� ��ده ع� �ل ��ي س� �ي ��د ع �ب��اس
املهري
•سيف محمد فهد الدوسري
•شافى علوان منصور العجمي
•شاهره فهد راجح الدوسرى

•شاهه ناصر ماضي القعود
•شبيب سعيد بريدان العازمى
•شروق اسماعيل حسني دشتى
•شروق انور عبدالله املال
•شروق عبد الله شفاقه العنزى
•شروق محمد مسلى الرشيدى
•شريفه عبد السالم محمد القصار
•شريفه عبد الله فهد السبيتى
•شريفه محمد عبد الله السجارى
•شريفه مطر صياح العازمى
•شريفه ناصر حسني الفودري
•شريفه هالل حسني مال يوسف
•شعفه سعيد عايض العجمى
•شفاء محمد سعود العجمي
•شفيا عبدالله مبارك العجمي
•شكريه راشد عجيل العنزى
•شمالن عبد الحميد شمالن الجناع
•شهد ابراهيم علي الزيد
•شهد خليل حسن فيلكاوى
•شهد دحام فهد الشمري
•شهد سند محمد البرازي
•شهد عبد الله سعد العتيبي
•شهد عبدالحميد مساعد العتيبي
•شهد عبدالعزيز سعود غريب
•شهد فالح نايف املطيرى
•شهد فراس احمد الرفاعى
•شهد فالح حسني الشمرى
•شهد فهد حمد الديحاني
•شهد مبارك سعد العازمي
•شهد مجبل حمود النويعم
•شهد محمد عبدالعزيز الحبيشى
•شهد نواف خلف الرشيدي
•شهد يوسف عبدالرحمن البريكان
•شوق سعود عيد العويهان
•شوق سليمان مخلف املطيرى
•شوق عبد العزيز محمد غريب
•شوق عبد الله يوسف الشعيب
•شوق عبدالهادى صخى العنزى
•شوق على سالم الهدفه املري
•شوق محمد سعود العجمى
•شوق محمد عبد الله االنصاري
•شوق مرزوق خليفه الصليلى
•شوق مرزوق علوش املطيرى
•شوق ناصر علي املري
•شيخه أحمد عبدالله العوضي
•شيخه حمد فالح الدوسرى
•شيخه خالد عبد الجبار الداللى
•شيخه سالم مجبل العازمي
•شيخه ضحوى حواج العازمى
•شيخه عبد الرحمن محسن العنزى
•شيخه عبد الله بشير الرشيدى
•شيخه عبد الله سفير العتيبى
•شيخه عقاب شمروخ العدوانى
•شيخه على ابراهيم املبيريك
•شيخه على ابراهيم بوكحيل
•شيخه فالح فدعوس عبطان
•شيخه فهد عبد الهادى العجمى
•شيخه الفى دليم الحربى
•شيخه ناصر نشمي العنزي
•شيخه نهار مخلد امليمونى
•شيماء خالد عبد الرحيم العوضى
•شيماء صباح حبيب الباذر
•شيماء عبد الرزاق صالح محمد
•شيماء عبد العزيز الخراز
•شيماء عبد املحسن ابراهيم يوسف
•شيماء عبد املحسن منصور القطان
•شيماء محمد سعيد السعيد
•شيماء مساعد عبد الله العريفان
•شيماء وسام مخلد العازمي
•شيماء وليد ابراهيم الجيران
•صافيه عبد الله مبارك العجمى
•صالح براك ثوينى العراده
•صالح حسني خليفه الشطي
•صالح حمد دعيج الخالدى
•صالح عبد الله على مال علي
•صالح مهيل نهار املطيرى
•صالح وبدان عوض العازمى
•صالحه عبد الله مازن العتيبى
•صالحه مطر ذخير الهليلى
•صباح حمد خالد زايد
•صباح محمد احمد ابراهيم
•صبره محمد على املرى
•صديقه عبداالمير على الصعيليك
•صغيره عبيد مطلق الهاجري
•صفيه فيصل مبارك راشد بن بحر
•صقر بدر راشد الفهد
•صالح حسن احمد البصيرى
•ص� � ��الح م �ح �م ��د روض � � � ��ان روض� � ��ان
جوده
•صيته سعد محمد العجمى
•صيته نويصر مرزوق العازمى
•ضاري حمد حربي الفضلي
•ضارى محمد نجف الشمالى
•ضارى وليد اسماعيل االنصاري
•ضحى بانى حامد السليمانى
•ضحى نجم عبيد الشمري
•ضحيه محمد مناحى العازمى
•طارق صالح العسعوسى
•طالب عبد الرحيم عبد الله بخش
•طاهر فهد محمد املطيري
•طرايف موسى غايب الرشيدى
•طفله عبد الله حسني الشمرى
•طالل احمد عوض العازمى
•طالل بدر محمد املطيرى
•طالل جاسم محمد حسن
•طالل حسن نمر غاطى
•طالل طعمه شاهر الشمرى
•طالل عادل محمد املطوع
•طالل عبد الرحمن مفلح الصليلى
•طالل عبدالله عبدالرحمن الحمود
•طالل عبيد سلمان الرشيدى
•طالل عيد على العنزى
•طالل ناجي سالم الراشد
•طالل نواف مجبل الشمري
•طيبه عبد الله حسني الكندرى
•ظبيه سالم سلطان الشمرى
•عائشة عبد الله سالم الرشيدى
•عائشة عبد الله عيدان ابو عيدان
•عائشه بدر ناصر النهام
•عائشه ثنيان تركى العمران
•عائشه دبيس رباح الرشيدى
•عائشه راشد محمد الشالحى
•عائشه رشيد خليفه الراجحى
•عائشه زيد عويد الظفيري
•عائشه سالم احمد الهارون
•عائشه سعيد حبيب الخالدى
•عائشه سليمان صالح الراجحى
•عائشه صالح سعد العازمى
•عائشه ضيف الله مزيد املطيرى
•عائشه عادل احمد بندر
•عائشه عبد العزيز سعود العازمى
•عائشه عبد الله حمود العصيمي
•عائشه عبد الله دهيران العازمى
•عائشه فراج حسني على املرشاد
•عائشه فهد عبد الرحمن محمد
•عائشه فيصل سعود الدوسري
•عادل عبد الرسول حسن الصراف
•عادل عمار عبد الرحيم عباس علي
•عادل محمد ضيف الله العازمى
•عادل محمد عبد الله العنزى
•عادل هادى ردينى الهرشانى
•عاليه خلف حديد العنزى
•عاليه صالح احمد املطر
•عاليه فالح متروك العازمى
•عاليه محمد عتيج العازمى
•عاليه مذكر مجبل املطيرى
•عاليه مرزوق عيد العازمى
•عاليه مسلط غازي املطيري
•عايده على عيد الرشيدى
•عايده محمود عبد الوهاب خليفه
•عايده ناصر صالح الرشيدى
•عايشه ابراهيم مبارك محمد

•عايشه خالد حمد العازمى
•عايشه ربح نغيمش العنزى
•عايشه على دوخى شبو
•عايشه فهد ارشيد القفيدى
•عايشه هادى مفلح العازمى
•عايشه وليد خالد مال الله
•عايض ضيف الله الديحاني
•عبد الحميد احمد احمد
•عبد الحميد مبارك الشمري
•عبد الرحمن ابراهيم
•عبد الرحمن راشد علي قماز املري
•عبد الرحمن السليماني
•عبد الرحمن سالم راشد املرى
•عبد الرحمن سليمان
•عبد الرحمن عبد الله القبندى
•عبد الرحمن الفضلى
•عبد الرزاق محمد الصيرفى
•عبد العالى محمد مزيد العتيبى
•عبد العزيز أحمد اليعيش
•عبد العزيز بدر ناصر الوهيب
•عبد العزيز بريك السليمانى
•عبد العزيز ثاني خلف الظفيري
•عبد العزيز زايد عبيد العنزى
•عبد العزيز سعد صالح الشمري
•عبد العزيز سعد مجبل الخياط
•عبد العزيز سعد مزيد الحسيني
•عبد العزيز عادل سعيد مبروك
•عبد العزيز عادل السعدون
•عبد العزيز عايد عياد املطيرى
•عبد العزيز عبد الرحمن العمار
•عبد العزيز عبد الله سعد املطيرى
•عبد العزيز عصام العتيبى
•عبد العزيز مبارك زيد العدوانى
•عبد العزيز مبارك عيد املطيري
•عبد العزيز مساعد املخيطر
•عبد العزيز منصور فهد املطيري
•عبد العزيز هشام العثمان
•عبد الله بدر فالح العازمي
•عبد الله بدر يحيى جاسم
•عبد الله جابر درويش زكريا
•عبد الله جبر نقيان املطيرى
•عبد الله حشان العجمي
•عبد الله حمد ناصر الجخيدب
•عبد الله حمود سعود الجميلي
•عبد الله دغيم عاصى الظفيرى
•عبد الله رجا فالح املويزري
•عبد الله رجاء حسني العجمى
•عبد الله سعود عبد الله العازمى
•عبد الله سفر عبد الله العتيبي
•عبد الله شجاع فالح العتيبى
•عبد الله ضاحي محمد الهاجري
•عبد الله عامر حماد العازمى
•عبد الله عبد النبى البلوشى
•عبد الله عبد الهادى الهاجري
•عبد الله عمر صالح الدعيج
•عبد الله عواض راشد مبارك
•عبد الله عوض جفني الرشيدى
•عبد الله عيسى ياسني االنصارى
•عبد الله فهد مخلد املطيرى
•عبد الله فوءاد حمزه الصراف
•عبد الله محمد على الرشيدى
•عبد الله محمد فالح الهاجرى
•عبد الله محمد مسعود املطيرى
•عبد الله ملهاب عيد الرشيدى
•عبد الله ناصر عوض العميري
•عبد املانع بليه حمد العجمى
•عبد املحسن عبد الله االحمد
•عبد الهادي عبد الله القحطاني
•عبد الوهاب احمد مطر الشمري
•عبدالرحمن صالح الرشيدى
•عبدالرحمن عوض العازمى
•عبدالعزيز عايش عوده العنزى
•عبدالعزيز عمر عبدالله العمر
•عبدالله احمد عيسى الشطى
•عبدالله حامد عبدالله العازمى
•عبدالله عبدالعزيز سالم العنزي
•عبدالله فيصل عامش الديحاني
•عبدالله يوسف صالح حمد
•عبداملحسن فتحى العجيل
•عبير ثانى سعد امليمونى
•عبير ثنى فالح العازمى
•عبير راكان حزام العجمى
•عبير سعد محمد الحربى
•عبير صالح سالم العازمى
•عبير عتيج مرزوق العازمي
•عبير عواد هجاج العازمى
•عبير عواض عوض مطلق
•عبير عوض راشد عياش
•عبير فهد عمر العازمي
•عبير فيروز عبد الله عبد الكريم
•عبير فيصل علي وقيت الشمري
•عبير محمد فهد املطيرى
•عبير مرزوق مبارك املزين
•عبير مطلق سيف العدوانى
•عجايب ناصر منصور املطيرى
•عدنان عبد الله الفي العازمي
•عذارى احمد حسني الخزيعل
•عذارى سعد جلعود العازمى
•عذارى عبد الرضا محمد القالف
•عذارى عبدالله مناور العازمى
•عذارى على عواد اليحيى
•عذارى عيسى جوده عيسى
•عذارى فيصل محمد العجمى
•عذارى مجبل درنكس العازمي
•عذارى محمد عبد الله الفارسى
•عذارى محمد فاطم املطيرى
•عذارى مفرح وراد مرزوق
•عذبيه غازى مرزوق
•عذيه غربى نغموش خالف
•عريب مطر أنخيالن املطيري
•عزيزه عيد فرحان العدواني
•عزيزه مبارك عبد العزيز القمالس
•عزيزه محمد حمود هويشل
•عفاف بداح مرضى تركى
•عفاف حبيب معيض العازمى
•عفاف خلف جدعان العازمى
•عفاف راوى محمد العنزى
•عفاف سعد عياد العتيبي
•عفاف على سارى الظفيري
•عفاف مساعد سعيد الديحانى
•عفراء محمد سالم املري
•عفيفه سحلي حضيرم الراشد
•عقاب مطلق عقاب املطيرى
•علي براك مرشد العواجي الشالحي
•على جابر محمد املرى
•على حسني على باقر
•على حسني فهد العتيبى
•علي خالد زريج العازمي
•على سنيد بانى العجمى
•علي صغير محمد العجمى
•على صالح محمد الحرز
•على طالب راشد املرى
•على عبد الرحمن عبد الله حسن
•على عبد الله احمد زايد
•على عبد الله احمد عبد الله
•على فهد محمد العجمى
•على مبارك فهيد العجمى
•على محمد مسيب على
•على مختار على حسني
•على مناحى مفرح السبيعى
•على هالل حسن املطوع
•على وليد حمزه مال على محمد
•عليا خشمان عبدالله عبدالهادى
•علياء حسني سعد املشارى
•علياء صالح جاسم االرملى
•عمار محمد عبد الرضا على
•عمر فرحان مصبح العازمى
•عمر فهد صالح الخنه
•عندل مبارك عجيل الحربى
•عنود بدر عبد الله املرد
•عنود بشير عبدالخضر مرزوق
•عنود جنيف منصور جنيف

•عنود راشد غالى الفرحان
•عنود زامل نهار العنزى
•عنود ساجى سالم الدوسرى
•عنود سعد محمد العازمى
•عنيده مطير شالقه الصلبي
•عهد دغيم داهوم الرشيدى
•عهد سعد ضحوى املطيرى
•عهد فهد سعود السهلى
•عهد محمد عيد فالح
•عهود ثامر سعيد العازمى
•عهود حجيل مطلق املطيري
•عهود خالد حسن نجم
•عهود خلف محمد الرشيدى
•عهود سالم عيد الوطرى
•عهود عوض هليل العازمى
•عهود محمد منصور االذينه
•عواطف دغيم فاضل العتيبى
•عواطف رحيل سالم العنزي
•عواطف فالح ناصر العازمى
•عواطف محمد حمد هادي العجمي
•عوض سعيد هادى االحيمر
•عوض مزعل بطيحان بتال
•عويد مرزوق عويد الشمرى
•عيد شايع مريخان العازمي
•عيد عقاب مزيد الجنفاوي الشمري
•عيد محمد بداح العازمى
•عيد مصبح سعيد العازمي
•عيده سعد فهد العازمى
•عيده مفضى سليمان الرشيدى
•عيسي خليف بستان خليف العنزي
•عيسى صالح جهز العتيبى
•عيسى عباس بن على جاسم
•غازى احمد سليمان الخبيزى
•غازى فيصل سعود جابر
•غازى محمد ثقل العجمى
•غالية عيد عواد الدويلة
•غاليه عيد هجاج العازمى
•غاليه محمد ابداح الدوسرى
•غاليه مصبح مجبل جغيثم
•غاليه هزاع عواض املطيري
•غدير ابراهيم حمود العبيان
•غدير ابراهيم سليمان دشتي
•غدير خالد محمد الرفاعي
•غدير سالم سعد الحميدى
•غدير صباح عبيد مستور
•غدير عبد اللطيف محمد قمبر
•غدير عبد الله مرضى الرشيدى
•غدير عبدالله تميم الدوسرى
•غدير عواد فالح العنزى
•غدير محمد عطشان العازمي
•غدير محمود غلوم قاسم
•غدير مطلق حجاب املطيري
•غدير مفلح رجا العازمى
•غدير ملفى قويل الديحانى
•غدير ناصر مرزوق العازمى
•غربيه هالل عبد الله املطيرى
•غرسه مبارك حمود القحطانى
•غزالن عبد الله احمد خلف الدخيل
•غزوه ضاحى عوده
•غزوه عذال حسني الصليلى
•غزيل سالم خالد الهاجرى
•غزيل فالح صغير فالح
•غصون مهدي حمد ضيف
•غصينه صالح زايد العجمى
•غنيمه حمد خلف مطر
•غنيمه حمد عجمى الوردان
•غنيمه محمود حسن الريس
•فاتن فهد جابر الشمري
•فاديه جازى باتل املطيرى
•فاطمة خالد عبد الرحمن الدويسان
•فاطمة عبدالعزيز سعود العتيق
•فاطمه ابريم جازى العازمى
•فاطمه أحمد علي العبيدلي
•فاطمه أحمد محمد العوضي
•فاطمه اسماعيل سالم محمود
•فاطمه الياس محمد البلوشي
•فاطمه بخيت سالم املطيرى
•فاطمه تراحيب ابراهيم العتيبي
•فاطمه جاسم محمد املعيلى
•فاطمه جظعان مقبل العازمي
•فاطمه حسني عوده سياح
•فاطمه حمد عجمى الشمرى
•فاطمه حميد موسى محمد
•فاطمه خالد فوءاد البغدادى
•فاطمه خالد محمد الغريب
•فاطمه دخيل عبيد املطيرى
•فاطمه راشد عبد الواحد الراشد
•فاطمه سالم صقر السعيدي
•فاطمه سالم ظاهر الحريش
•فاطمه سعد مزيد ابوشيبه
•فاطمه سعد مطلق العتيبى
•فاطمه سعيد محمد العازمى
•فاطمه سعيد محمود جراغ
•فاطمه صادق محمد حسن الشواف
•فاطمه صالح احمد الخليفى
•فاطمه صقر حجب العنزى
•فاطمه صنيتان مسلم املطيري
•فاطمه طالب سالم الهاجري
•فاطمه عادل عبد الهادي حاجية
•فاطمه عبد الرسول محمد صالح
•فاطمه عبد العزيز عبد الله املحرى
•فاطمه عبد العزيز مرداس العجمى
•فاطمه عبد املحسن احمد القطان
•فاطمه عبد الهادي نهار املطيري
•فاطمه عبدالجبار جبران منصور
•فاطمه عبدالرحمن أمني العوضي
•فاطمه عبدالعزيز خلف مال الله
•فاطمه عبدالله بالل منصور
•فاطمه عبدالله علم تقى
•فاطمه على عبد الرسول الباذر
•فاطمه عيسى عبدالله الصايغ
•فاطمه فارس مبارك الرشيدي
•فاطمه فالح سعيد العازمى
•فاطمه فالح شجاع العتيبى
•فاطمه فالح طليحان الشمرى
•فاطمه فاهد ناصر القحطانى
•فاطمه فليح فالح العازمى
•فاطمه فهيد غالى العازمى
•فاطمه قاسم عبد الوهاب العوض
•فاطمه كرم قايدي
•فاطمه مبارك سلمان حماده
•فاطمه مبارك فالح املطيرى
•فاطمه محمد جاسم اللنقاوى
•فاطمه محمد حبيب معرفى
•فاطمه محمد حسني
•فاطمه محمد دعيس العتيبى
•فاطمه محمد سليمان رشدان الفهد
•فاطمه محمد صالح العازمى
•فاطمه محمد عباس رئيس
•فاطمه محمد على الجزاف
•فاطمه محمد مجبل العازمي
•فاطمه محمود محمد بودريد
•فاطمه مرزوق الفى العازمى
•فاطمه مزاح ضيف الدملاني
•فاطمه وليد ابراهيم الفصام
•فايز حمود نايف املطيرى
•فايز مطلق خلف العازمي
•فايز ناصر سعود عبيد
•فايزه فنيطل عبيد الله الرشيدي
•فايزه فواز يعقوب العلي
•فجر براك عتيق الصليلي
•فجر بندر ناصر الفضلى
•فجر جمعان فراج الرشيدى
•فجر سعد عباد السوارج
•فجر صالح مخلف منصور العنزى
•فجر عبد الله ابراهيم الدريعى
•فجر عهدى داود العبيدان
•فجر فيصل على الكندرى
•فجر مبارك نايف الفضلى
•فجر محمد راضي الشمري
•فجر محمد عبدالرحمن محمد
•فجر مرزوق بشير فرج

•فجر منصور موسى العتيبي
•فجر وليد عيسى الحساوى
•فخرى عالى على الرشيدى
•فرج مسعود دراج املرى
•فرح سعد محمد الهنيدى
•فرح عبدالحميد عيسى معرفى
•فرح فؤاد راشد اسماعيل
•فرح فايز جهران العازمى
•فرح فرحان سعد املويزرى
•فرح فالح بركه السعيدى
•فرح معيوف مطرف العنزى
•فضه مسعد مزبان الزهاميل
•فضيله لفته محمد الشمرى
•فالح محمد السهدي العجمي
•فالح محمد فالح غازي
•فالح منشد حسن الهندال
•فلوه املهي محمد العجمي
•فنر ضيدان دهيسان بوشيبه
•فهد ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم
•فهد أسعد عاشور حسن
•فهد خالد عبد الله الحماد
•فهد خالد عبد الوهاب جاسم
•فهد خالد عذاب العنزي
•فهد سالم طعمه الخالدى
•ف � �ه� ��د س � �ع� ��د ح� � �م � ��ود ال� �ب� �ط� �ح ��ان ��ي
العازمي
•فهد شخير عبد الله العنزى
•فهد شهاب حميد ضاحي
•فهد عبد الرحمن عشبان رومى
•فهد عبد الله علوش العنزى
•فهد عبدالله فهد العازمى
•فهد عتيج عطيه الظفيري
•فهد مبارك مناحى الحجيالن
•فهد مجعد جبهان العتيبى
•فهد محمد حميدى املطيرى
•فهد منور فويزان املطيري
•فهده فليج فرحان الظفيري
•فوزيه ثائر كميل مرزوق
•فوزيه خليف ملفي الشمري
•فوزيه صاطى سعد العتيبى
•فوزيه منور غازى الشمرى
•في خالد محمد الفيلكاوي
•فى خالد محمود الشطى
•فى سلطان يعقوب البصاره
•فى عادل عبد العزيز الدوسرى
•فى عبد الرحيم محمد العوضى
•فى فيصل احمد احمد بعركى
•فيحاء عتيق سبيل املطيرى
•فيحاء مطلق سيف املطيرى
•فيداء فايد فواد الرشيدي
•فيصل حميد سليمان الشايجى
•فيصل خالد سعيد الصواغ
•فيصل ذعار وصل الله العتيبى
•فيصل عبد الرحمن مبارك القعود
•فيصل عبد الرحمن ناصر العبودى
•فيصل عدنان شهاب النعمه
•فيصل عناد مكراد العجمى
•فيصل عوض راشد املهيميل
•فيصل غالب غالب املطيرى
•فيصل فالح براك العازمى
•فيصل مرجع سعد العجمي
•فيصل مرضى تركى الشمرى
•فيصل مريس عايد العازمى
•فيصل مطلق فدعوس املطيرى
•قطر الندى فيصل معرفى
•قطنه فاهد مخلد الهرشانى
•قمراء عيسى عيد الحربى
•قيروان غانم غيث السويط
•ق � � �ي � � ��روان ف � �ه ��د ال � � �ه � � ��اده ال �ب �غ �ي �ل��ي
الرشيدي
•قيروان مسير عواد الخالدى
•كاظميه عبد اللطيف املوسى
•كتبه صالح مرزوق الرشيدى
•كفاح مزعل عبد الرزاق نصار
•كليب مهدى عبد الله العجمى
•كوثر خالد حسن حيات
•كوثر عوض عبد الله الحربي
•لجني قصي محمد رضا شبر
•لطيفه ابراهيم عبد الله القبندى
•لطيفه حبيب فهد العازمى
•لطيفه خالد دبيان العتيبى
•لطيفه دهش نومان الفضلى
•لطيفه راشد احمد العبد الله
•لطيفه سلمان مجبل السليمان
•لطيفه شاهني فراج الظفيرى
•لطيفه عايض فالح العجمى
•لطيفه عبد العزيز سليمان الدعيج
•لطيفه على جابر العنزى
•لطيفه على حمدان الشمرى
•لطيفه علي سعد العتيبي
•لطيفه غلوم حسني العمادي
•لطيفه فالح جمعان املطيرى
•لطيفه يوسف فرج العميرى
•ملى سعود محمد العتيبي
•مليعه محمد سالم فهد
•لولوه زيد عيسى حافظ
•لولوه صالح ناصر الجغيف
•لولوه عبد السالم احمد العبدالكريم
•لولوه على جابر املوسى
•ليلى جاسم محمد الجدى
•ليلى عبداللطيف خلف محمد
•ليلى محمد حسني الشمخاني
•ليلى ناجى عيسى املحفوظ
•لينا برهان كيدانى أباى
•ماجده فاضل زعلى
•مبارك طارق احمد النمش
•مبارك على مانع العجمى
•مبارك محمد حرفان السمحاني
•مبارك يوسف عبد الله الوسمي
•مجبل فهد محمد الدملاني
•مجعد دغيم مجعد الرشيدى
•محمد احمد مناحى مبارك
•محمد بداح مسلم الجعيدان
•محمد جاسم سليمان عجران
•محمد جاسم محمد السعد
•محمد جمعان عبد الله املطيري
•محمد حمد على العنزى
•محمد حمود عايض العازمى
•محمد حمود محمد العازمى
•محمد خالد أحمد محمود
•محمد خالد عوض الدويخ
•محمد خالد محمد الشايع
•محمد خالد ناصر الرشيدى
•محمد خلف نزال فدعوس
•محمد زيد جاسم الصليلى
•محمد سالم حمد الرومى
•محمد سالم صالح سنافي
•محمد سعود سعد الجويخ
•محمد سعود سليمان العويس
•محمد سعود محمد الدعاس
•محمد سمير عباس القالف
•محمد صنهات محمد السهلي
•محمد طارق عايض العازمي
•محمد عارف صالح ملك
•محمد عباس محمد دشتى
•محمد عبد الله فهيد العجمى
•محمد عبداللة صالح الشواف
•محمد عبدالله مطر الجديد
•محمد عصام محمد العصيمى
•محمد على ميرزا عبد الله
•محمد عوض فرحان الضفيرى
•محمد فاضل عباس على
•محمد فضل محمد حسني
•محمد فالح باجيه الشمرى
•محمد فالح شجاع الحربى
•محمد فالح عبد الله الصليلى
•محمد فهد عبدالرحمن العبدالجادر
•محمد فهيد نافل العجمي
•محمد مخلد محمد العتيبي
•محمد معجب عبد املانع العجمى
•محمد مقعد قعيد العتيبي
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وطن النهار

الجمعة  25ذي الحجة 1436هـ

 09أكتوبر  - 2015العدد 2583

ديوان الخدمة :ترشيح  6800مواطن للعمل في الجهات الحكومية
•محمد مناور فتنان املطيرى
•محمد منصور فراج العجمى
•محمد مهدى سعود بن نعمه
•محمد نادر فرج الشايع
•محمد نهار محمد الهاجرى
•محمد وسمى شارع الظفيرى
•محمد وليد جالل الدين النقيب
•محمد وليد محمد طالب
•مخلد هزاع ذواد الهاجري
•مديحه ابراهيم غلوم البلوشى
•مديحه قصر مناور الظفيرى
•مرام محسن الحميدي املطيري
•مرزوق عصفور احمد العصفور
•مرزوق كتاب عويد فهد
•مرزوق مطلق مرزوق العازمى
•مرزوقه محمد سالم العازمى
•مروه دغيم عواد الصليلى
•م � � ��ري � � ��م اح � � �م � � ��د س � �ل � �ي � �م � ��ان اح � �م� ��د
الحساوى
•مريم جاسم سعد العازمى
•مريم جاسم محمد الشمرى
•مريم جعفر محمد جعفر
•مريم جمال احمد الحالوه
•مريم حاكم سعدون السبيعى
•مريم حسن حسني جراغ
•مريم حسن دهيمان عمهج
•مريم حمدان ظاهر الصويان
•مريم حمود كامل العنزى
•مريم راشد مطلق الرشيدى
•مريم سالم طامى الهاجرى
•مريم سراح مطلق الرشيدى
•مريم سعد مجبل العازمى
•مريم سعود عايد العازمي
•مريم سعود عبيد العازمى
•مريم سليمان احمد راشد
•مريم سليمان بدر مكى
•مريم شاهر مخلف العنزي
•مريم طاهر علوان صفر
•مريم طلق محمد العازمى
•مريم عباس هالل محمد
•مريم عبد الرحيم أحمد أحمد
•مريم عبيدان مرثع العازمي
•مريم عقاب محمد يوسف
•مريم علي عيسى املطيري
•مريم على محمد محسني
•مريم غايب سويلم العنزى
•مريم فالح خالد املطيرى
•مريم فهد دغيم الداهوم
•مريم فهد سعود الدوسرى
•مريم فهد عيد املرتجى
•مريم فيصل سفاح الراشد
•مريم مبارك جبر الشريعان
•مريم محمد ابراهيم العمران
•مريم محمد احمد القالف
•مريم محمد على الصقر
•مريم محمل ضيف الله املطيرى
•مريم مزيد صالح املطيرى
•مريم مسعد فيحان الديحانى
•مريم مسلم غنيم ابو عنيج
•مريم مشهور ناصر الناصر
•مريم مفلح فالح العازمى
•مريم هويدي شقير املطيري
•مريم وليد على بارون
•مريم يعقوب عبدالله العوضى
•مزنه عبد اللطيف حمود املعييف
•مزهيه عايض شامان الرشيدى
•مساعد براك ناصر العازمى
•مساعد طراد مساعد العنزي
•مساعد عيسى عبد الكريم السعد
•مساعد غزاى مهنا العتيبى
•مستوره فالح عدهان الرشيدي
•مستوره الفى ناصر املطيرى
•مسفر سلطان محمد القحطانى
•مسهيه سالم هادى العجمى
•مشارى حمدان غنيمان الظفيرى
•مشارى مفرهد عويض العازمى
•مشاعل احمد عبد الرحمن الغايب
•مشاعل حمود محمد الزعبى
•مشاعل خالد عبد الله محمد
•مشاعل سالم نزال الصليلى
•مشاعل شبيب عجيل املطيرى
•مشاعل عبد الحميد عثمان الجاسم
•مشاعل عبد العزيز عبد الله فالح
•مشاعل عبد الله العجمى
•مشاعل عبد الهادى مسفر العجمى
•مشاعل عبدالله ناصر العقيلي
•مشاعل على عوض العنزى
•مشاعل فالح جهيران العازمى
•مشاعل فالح سعود الحريص
•مشاعل مجدي مرزوق محمد
•مشاعل محمد العازمى
•مشاعل محمد محمد الرويح
•مشاعل محمد نايف املطيرى
•مشاعل يوسف شليويح املطيرى
•مشعل أحمد دويري العنزي
•مشعل تركى مضحى املطيرى
•مشعل خلف سفاح الظفيرى
•مشعل سالم مطر الرشيدى
•مشعل فضل حكم جمعان
•مشعل متعب محمد الشمرى
•مشعل محمد راوى العنزى
•مشعل محمد مبرج مهيمل
•مصريه محمد منشد الهندال
•مضاوى سعد جزاء العازمى
•مضاوى عقله نصار الشمرى
•مضحى ملهاب عيد الرشيدى
•مطر محمد نهار السرحان
•مطره محمد دليم املطيرى
•مطره نزال جمعان الظفيرى
•مطلق على سويد الرشيدى
•مطيعه هادى سالم العجمى
•معالي احمد عياد الرشيدي
•معالى خالد عبد الله العتيبى
•معالى خالد على السنان
•معالى خلف على عبد الرحمن
•معالى عسل كليب الرشيدى
•معالى عشيران عبد الله العازمى
•معالى عياد عيد الرشيدى
•معالى مبارك ماجد الدوسرى
•معالى محمد سامح الرشيدى
•معالى محمد عياد الجنفاوى
•معالى مسلط غازى املطيرى
•معالي مطلق ملفي املطيري
•معالى هاشم عقيل صنات
•معصومه حسن مسلم عيسى
•معيض محمد ابراهيم العجمى
•مكيه تقى على تقى
•مالك هادي خلف الفضلي
•ممدوح عبد الله عوده الشمرى
•مناحى حزام معزى نعيس
•مناحى هادى قميصان العجمى
•منار حمدي مضحي الرشيدي
•منار راشد ناصر الدغباسى
•منال بدر مصبح العازمى
•منال حمود محمد العازمي
•منال خالد ناصر العجمي
•منال سعود هادى العازمى
•منال ضاوى فهد العازمى
•منال عبد الله فهد الصقر
•منال عقيل الطرقى الرشيدى
•منال على سعد سالم
•منال عواد سعد القحطانى
•منال عيد عبد الله شوق
•منال فهد غصن جحدل
•مناير سعدون محمد الشمري
•مناير طالل صالح العتيبي
•مناير كامل شريف الخالدي
•منديل نهار بداح املطيرى
•منصور عبيد على العازمى
•منصور فهيد منصور العجمى
•منى بدر عبد الله املاجد
•منى بدر مبارك الجالوى

•مني جهيم مفلح الصليلي
•منى خويلد خليفه الهرشانى
•منى راشد زويد املطيرى
•منى رجعان ناصر البحيرى
•منى سعد غدير الحسينى
•منى سمرى منصور سعيد
•منى سيد يونس الرفاعى
•منى شمالن حسني عبد الوهاب
•منى عامر سعود العجمى
•منى عبد الله عبد الرحمن العوضى
•منى محمد ناصر العجمى
•منى مسلم عوض العازمى
•منى مفلح سالم العازمى
•منى مهدى هادى العازمي
•منى يوسف خلف الرامزى
•منير شعيل ثامر العتيبى
•منير محمد مهدى العجمى
•منيرة محمد منصور العجمى
•منيرة مساعد مبارك الرندى
•منيره حامد يوسف الغربللى
•منيره دهيم فالح الهاجري
•منيره سالم ناصر الهاجرى
•منيره سعود محسن العجمى
•منيره صعفق عيد السقياني
•منيره طامى محمد الهاجري
•منيره عبد الله سالم الوليد
•منيره عبد الله يوسف الغانم
•منيره عبيد فالح فاضل
•منيره عيد مناور الجدعى
•منيره فالح ملوح العازمى
•منيره فيصل زيد الدحملي
•منيره لوزان مهاوش العبدان
•منيره ماضى شباب العتيبى
•منيره مبارك عبد الله املطيرى
•منيره محمد الحميدي املطيري
•منيره محمد عبد الله العجمى
•منيره ناصر سعد الدوسري
•منيره ناصر هيف بنيان
•منيره هندى مطلق الرشيدى
•منيره وليد احمد الضاعن
•منيفه خلف راكان العنزى
•مها انقيص هادى الرشيدى
•مها اهتيمى عبد الله الهاجرى
•مها حمد مسلم الجحيالن
•مها حميضان ملوح املطيرى
•مها خالد علوش العازمي
•مها خليفه محسن العازمي
•مها رجعان شبيب بوحقطه
•مها رحيل مطر العنزي
•مها سعد عبداملحسن العجمي
•مها سعد محمد الهاجرى
•مها صالح حبيب الظفيري
•مها صقر مناور الرشيدى
•مها عبد العزيز عوض الفضلى
•مها عبد الله صنهات الحربى
•مها عوض الدليشه العنزى
•مها عيسى دغيمان املطيرى
•مها فاضل عنيز الشمرى
•مها ماجد مدالله البذالى
•مها ماطر فالح العازمى
•مها مبارك فهد العازمي
•مها محمد غزالن العازمى
•مها محمد فالح العتيبي
•مها محمد مزيد املطيرى
•مها مذكر حمدان املطيري
•مها مرزوق ظاهر العنزى
•مها مطلق حمد العازمى
•مها ناصر نايف محمد الدوسرى
•مها وسمى سعد العازمى
•مهدى يحيى حمد العجمى
•مهنا هانى مهنا الطبيخ
•موزه محمد جاسم املهدى
•موضي أمني اسماعيل العيدان
•موضى بدر مصبح العازمى
•موضى بالل ابراهيم بالل
•موضى رباح سعود الرباح
•موضى سعيد ضاوى املطيرى
•موضي محمد احمد املفرج
•موضى محمد عبد الرحمن الجميل
•موضى مريزيق بنيه العازمى
•موضى ناصر محمد الهويمل
•موضى هادى فهاد العجمى
•موضى وليد عبد الله العصفور
•مى حضيرم سعود الهاجري
•مى عبيد مبارك العازمى
•مي غالى معدي السبيعي
•مى مد الله عايد العنزى
•ميثة أحمد صالح بندر
•ميثه فيصل فالح العازمي
•ميس مبارك سعدون املطوع
•ميسون محمود الزيات
•ناديه حبيب صاوى الشمرى
•ناديه حمد ضيف الله الحقان
•ناديه خلف فضل املطيرى
•ناديه صالح محمد املطوع
•ناديه عايض خالد القصاص
•ناديه عبد الهادي ماجد العنزي
•ناديه فريح حامد الرشيدي
•ناديه كريم عطشان مثقال حربي
•ناديه محمد فليج املطيرى
•ناصر بدر على العتيبى
•ناصر بدر الفى السليمانى
•ناصر بدر ناصر العازمي
•ناصر سالم ابراهيم نافع
•ناصر سامى ناصر عبود
•ناصر سعد عواد العازمى
•ناصر عبد الله احمد العوض
•ناصر عبدالحكيم عيسى السليم
•ناصر عبيد خلف الشمرى
•ناصر على سعد العجمى
•ناصر محمد مطلق الزعبى
•ناصر هديب مرزوق الشنفاء
•ناهد صالح سالم مطلق
•نايف الفى سرحان املطيرى
•نايف محمد ثقل الدوسرى
•نايفه راشد غازى املطيرى
•نايفه فهد مفلح الدوسرى
•نجاه زياد ابراهيم محمد
•نجاه سفر سلطان
•نجاه كتاب هويمل العتيبي
•نجالء فالح عبد الله املطيرى
•نجالء مثال شجاع املطيرى
•نجود صيدان صليبى الظفيرى
•نجود ماجد راشد املضيان
•ندى احمد خليف الغريب
•ندى محمد فالح العازمى
•نشمى ادغيم ضاوى الديحانى
•نشميه سليمان مناع الحربى
•نشميه عبد الرحمن نافع السعيدى
•نشميه غازى عايد العنزى
•نشميه معلث صنهات الصليلى
•نشميه هايف سلطان املطيرى
•نشوا رفاعي مطلق العازمي
•نصيب كركان فيصل خليفه
•نعيمه جايد طاهر روضان
•نغم خليفه دور صوار
•نغم هادي محمد اللميع العازمي
•نفله عبيد حميدى الشمرى
•نمر سفر مسفر العتيبي
•نهار مبارك نهار العازمى
•نهايه سعود خالد املتلقم
•نوار رمضان جدالن الدسم
•نواره جاسم فيحان الشمرى
•نواف خضير بداح الصليلى
•نواف خليفه شريد البذالي
•نواف راضى حبيب العازمى
•نواف عبد الكريم حسني رمضان
•نواف عبد الله على الدخيل
•نواف على نجاع الديحانى
•نواف فهد محمد املطيري
•نواف نقا نافل العازمي
•نوال خداداد فتح اللهى

•نوال رجب ابراهيم البدر
•نوال صالح مجبل الرشيدى
•نوال فالح على العازمى
•نوال فيصل بجاد الهاجري
•نوال نواف صالح االثرى
•نور احمد عبد الله الشرف
•نور جواد حجى الفرحان
•نور صياح عماش الديحانى
•نور عبد العزيز يعقوب املسلم
•نور محمد عبدالرحمن الفيلكاوي
•نوره أحمد راهي الحطاب
•نوره بريكان فالح السبيعي
•نوره ثواب منير السعدون
•نوره حسن مانع العجمى
•نوره حمد خالد الهدلق
•نوره حمد فرج جابر املرى
•نوره خالد زبن املطيرى
•نوره خلف شليويح الشمري
•نوره زيدان عايد املطيري
•نوره سالم سعد العازمى
•نوره سالم عوض السعيد
•نوره سالم محمد الهاجرى
•نوره سعد جابر اللوغاني
•نوره سعد علي السبيعي
•نوره سعد مبارك املطيرى
•نوره سويلم على العازمى
•نوره صالح محمد املرى
•نوره طالل تركى الظفيرى
•نوره عبد الله جاسم الصفران
•نوره عبد الله سمار الرشيدي
•نوره عبيد فهد العجمى
•نوره عدنان جاسم الشمروخ
•نوره عكشان عرهان العجمي
•نوره علي عبدالله املري
•نوره عنتر محمد السهلى
•نوره عوض مزيد الراشد
•نوره عيد سعود العازمى
•نوره عيد عتيق الحربي
•نوره عيد عواد الدويله
•نوره فالح حمد الهاجري
•نوره فهد راشد الطوارى العازمى
•نوره مانع عبد الله الديحانى
•نوره مبارك تركى الديحانى
•نوره محمد فاصل السبيعى
•نوره مرزوق بداي الضاوي
•نوره مرزوق ظاهر العنزى
•نوره مزاحم دحل الشمري
•نوره مزيد هزاع العازمى
•نوره مساعد سليمان العساكر
•نوره مسعود ذاعر املطيرى
•نوره ناصر راشد العازمي
•نوره هادى هداد الشمرى
•نوره هطل جريد السعيدى
•ن � ��وري � ��ه س� �ل� �ي� �م ��ان ع � �ب� ��د ال ��رح� �م ��ن
الفرحان
•نوريه عبد الله أحمد العثمان
•نوف براك نزال الرشيدي
•نوف جاسم راشد جاسم
•نوف حسن سند الدوسري
•نوف صالح مخلف العنزي
•نوف صنت مخرب املطيري
•نوف طالل عبد اللطيف النهام
•نوف عبد الله قنعص العازمى
•نوف على مسفر العجمى
•نوف غازى منيع الله الرشيدى
•نوف فايز محمد اللميع
•نوف فراس احمد العنزى
•نوف فهد سعران املطيرى
•نوف مساعد حسني عجيمان
•نوف مشعل حمد الشمري
•نوف مشعل خالد املطيرى
•نوف مشعل معتوق الخشمان
•نوف نواف عبيد عوض
•نوف هايف نايف العازمى
•نوف ياسر حسن الزنكي
•نومه فهيد مجالد العازمى
•نوير حمود صنت الديحاني
•نوير صالح مفلح حمد
•نوير فالح حمد الهاجرى
•نوير محمد بدر السبيعي
•نوير محمد راشد الهاجرى
•هاجر جاسم محمد الغريافى
•هاجر خالد شريده العدوانى
•هاجر سعد مدعج الديحاني
•هاجر سعود مطلق املطيري
•هاجر عباس علي احمد
•هاجر فهد مبارك شيتان الرشيدي
•هاجر متعب مبارك الراجحى
•هاجر مصلط عبد الله فالح
•هاجر مطر حسني دغيمان
•هبة صالح محمد الهاجري
•هبه راشد ابراهيم الراشد
•هبه عامر ناصر العصيمى
•هبه عبد الله عبد الرحيم العوضي
•هبه عيسى سعد العلى
•هدايه على حمود الدخيل
•هدى سعد صلبى املطيري
•هدى اسماعيل عبد الساده جبر
•هدى جابر حسن العصيمي
•هدى صخى عذافه العنزى
•هدى على فرحات
•هدى على مشعان عالى العتيبى
•هدى هادي عبدالرحمن العتيبي
•هديل عايد مبارك الصليلى
•هديل عبد الصمد حسني الكوت
•هديل مجبل دهام الظفيرى
•هديل محمد سليمان العنزي
•هديل نواف عبيد الشمرى
•هال ابراهيم عيد الرشيدى
•هال حمد مبارك املطيري
•هال عادل نهابه حماده
•هالله فهد محمد العنزى
•هله عويد خليف العنزى
•هناء محسن عيد محمد
•هنادى شالل الراوى خلف
•هنادى عناد غنيم جريشان
•هند حسن حنيني
•هند حسني على عبد الله
•هند عبد اللطيف احمد البحر
•هند محمد مرزوق ابو قذيله
•هند مزيد غصاب املطيري
•هند ناصر صالح الرشيدى
•هند هزاع محمد املطيرى
•هنوف حجى ناصر غربني
•هنوف حمد محمد العجمى
•هنوف خالد زيد الناصر
•هنوف عيد خليفه العازمى
•هنوف متعب محمد الهاجري
•هنوف ناصر فالح الذروه
•هويا حمد عبيد الدوسرى
•هيا حمد ماضي الهاجري
•هيا حمود مبارك دغمان
•هيا خالد محمد السبيعي
•هيا ذياب مقبل الظفيرى
•هيا سعد عايد الشراكى
•هيا سعود ابراهيم سعد الخراز
•هيا سعود مليجان الرشيدى
•هيا سعيد دملوك الدوسرى
•هيا صالح علي الخالدي
•هيا ضيدان مناحي الشمري
•هيا عادل منصور املنصور العرفج
•هيا عبد الله محمد العجمى
•هيا عيد سيف القرعوطه
•هيا غنام غصني الدوسرى
•هيا فرج منير العجمى
•هيا ناصر راشد العازمى
•هيا ناصر مطلق الجنوبي
•هياء فهد سعود العتيبي
•هياء محياء فالح الرشيدى
•هيام خالد عيد العنزى
•هيثم صادق جعفر القالف
•هيفاء حسني على العنترى

•هيال مبارك فالح العجمى
•هيله محمد مانع العجمى
•وجدان فالح حمد الهاجري
•وجدان محمد ردين العجمي
•ود سعود هادى العجمى
•وداد كاظم غلوم على
•ورود خالد عبد الكريم الشرهان
•ورود عدنان جاسم السياب
•ورود عواد عيد الغريب
•وسميه ابراهيم مبارك الغانم
•وسميه رومى الفى الصانع
•وسميه سالم عايض العازمى
•وسميه عبد الله الهاجرى
•وسميه محمد عبد الله العجمي
•وسميه مرضى بردى غنيم
•وسميه ناصر محمد املطيرى
•وسيله عازى احمد زويد
•وصايف سعيد فجحان الهاجري
•وضحا سالم محمد املرى
•وضحاء مطلق حسن املطيري
•وضحه خالد هرماس العازمى
•وضحه داود طاهر الشمرى
•وضحه سعد ظاهر العازمى
•وضحه طالب محمد الهاجرى
•وضحه عبد اللطيف على الفاضل
•وضحه عبد الله جاسي املطيري
•وضحه عبد الله محمد العجمى
•وضحه على فهاد صغير
•وضحه فرحان مرزوق الهاجري
•وضحه فالح غيام سعود
•وضحه فهيد حسني العجمى
•وضحه الفى عبيد العازمى
•وضحه ماطر حزام الحسيني
•وضحه متعب زيد العتيبى
•وضحه محمد خالد العواد
•وضحه معدى ميزر العازمي
•وضحى سعد مسفر الدوسري
•وضحى عبد الله خالد السور
•وفاء علي العماش
•وفاء فيحان سحمي املطيري
•وفاء الفى عايش املطيرى
•وفاء مزعل امان الخلف
•وفاء مشارى محمد الرفدى
•وليد حمدى محده املطيرى
•وليد خالد حمد الرشيدي
•وليد خالد سويد الشمري
•وليد خالد فهد العتيبى
•وليد خالد مطلق الرشيدى
•وليد عبد العزيز على الفليح
•وليد فهد معجب العجمى
•وليد محمد حرير الظفيرى
•وليد ناجى مقبل القحطانى
•ياسمني احمد محمود غلوم
•ياسمني اغوس عالم شاه ابراهيم
•ياسمني بدر عبد الرزاق السالم
•ياسمني خليل ابراهيم ابوعماره
•ياسمني راكان سالم العالطى
•ياسمني صباح مدلول الشمرى
•ياسمني عبد الناصر عباس املناور
•ياسمني فاضل عبدالله الفارسى
•ياسمني ناصر راجح العجمى
•يحيي عايد سرتيب الشمري
•يوسف أحمد عباس املويل
•يوسف احمد محمد رمضان
•يوسف حمود عايش الحسينى
•يوسف رائد يوسف املاص
•يوسف رمثان جبار العنزى
•يوسف عبدالرضا عبدالقادر مطر
•يوسف على حسني الشويكر
•يوسف محمد النويهضالرشيدى

وزارة العدل
•ابرار خلف رفاعى العازمى
•ابرار عبدالله سعود ضويعن
•احمد حامد سليمان املاجدى
•احمد فيصل عبيد السمار
•أحمد مبارك جمعان العيبانى
•احمد مطلق غالى الصليلى
•احمد وليد عبد الله حيدر
•اسراء حمود عبد الله سعود
•اسيل محمد عباس علي
•أفراح عبد الله مشعاب سحلول
•افراح غصاب عبد الله العجمى
•افراح مهل عبيد الرشيدى
•الطاف فهد عبد الله العتيبى
•العنود عبدالله جدوع الفضلى
•امانى فالح متعب العراده
•امثال بكر عوض الرشيدى
•أمثال راضي عقله العنزي
•أمثال عبد الرحمن صالح العنزي
•امل تاجر ملوح العنزى
•أمل فهد زايد املطيرى
•امنه فضى ظاهر الرشيدى
•امنه محمد على طالب عباس
•امينه محمد عبد الله الفارسى
•انوار بدرى سعيدان املاجدى
•انوار راضى صالح العليوى
•انوار عبد الله معتاد الحربى
•انوار فهد مطر الشمرى
•ايمان هادى ثامر العازمى
•بدريه احمد محمد املال
•تهاني حبيب منادي العازمي
•جراح يوسف عبد املحسن العجمي
•جنان احمد يوسف الشرقاوي
•حسني جديع على العدوانى
•حصة على طحيشل العازمى
•حليمه بدر عبد الله صفر
•حمد فهد عواد املياس
•خالد ابراهيم مشعان حمد
•خالد سعود سعيد الهاجرى
•خالد غازى حميد املطيرى
•خالد الفى مجبل البريعصى
•خديجه خضير دحل العنزى
•دانه خالد محمد العيد
•دانه عامر غانم العميرى
•دانه فهد بدر الشطى
•دانه فوزى يوسف الحنيف
•دالل رضاء ذخير الهليلى
•دالل منصور علي الهزاع
•رسمه فالح محمد الرقيب
•روان حسني علي القالف
•ريحانه احمد عيسى العود
•ريم هادى السهدى العازمى
•زهراء حميد محمود حسني
•زيد جاسم مصطفى صادق
•ساره ابراهيم على الصفار
•ساره أسامه سالم ساملني
•ساره بطى سراج العازمى
•ساره خالد سعد البحيرى
•ساره سالم فارس الحطاب
•ساره سعد فهد الرشيدى
•ساره فهد مهنا الخالدي
•ساره محمد فايز البغيلي الرشيدي
•سعود أحمد سلمان أحمد الخليفه
•سعود أسامه سعود املجيبل
•سعود حسني على العجمى
•سلطان نواف ماطر الحربى
•سليمان سامى واصل الحربي
•سليمان وليد عبد العزيز التميمى
•شريفه محمد عبد العزيز العيسى
•شهد زيد خلف الفضلي
•شهد سامى ناصر عبود
•شوق صالح محمد العجمى
•شيخه عبدالله سعد الهاجرى
•صالح مهيدى حمد  .صالح
•صالح يوسف صالح املحطب
•طه احمد طه حسني
•عائشه حسن على الفيلكاوي
•عبد الرحمن مشارى العريفان
•عبد العزيز خليفه محمد خليفه
•عبد العزيز محمد سرحان عبد الله
•عبد اللطيف يوسف محمد الثوينى

•عبد الله احمد محمد العباد
•عبد الله خالد سالم الخلف
•عبد الله عبد الهادى موسى الهزيم
•عبد الله عدنان عبد الكريم الهلبان
•عبد الله هادى كاظم الفضلى
•ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن ح � ��اج � ��ى ع� �ب ��دال� �ل ��ه
العوضى
•عبدالرحمن عبدالله غالم الكندري
•عبيد مجبل عبيد املطيرى
•عبير مطلق سعد العازمى
•عذبي بندر محمل املطيري
•علياء الفي سبيل العازمي
•عنود خالد عايش العازمى
•عيسى مبارك سعد الحضيرى
•غاليه منصور سالم الدوسرى
•غدير محمد ناصر العتيبى
•غزالن مرزوق مبرك اجريدى
•غزوه سعود سعد الحربى
•فاطمه بدر خليفه اللنقاوى
•فاطمه حسن غلوم تقى
•فاطمه مطلق محمد العتيبى
•فايزه عبيد خنيفر الرشيدي
•فجر فايز محمد املطيرى
•فرح اسامه على البلوشي
•فهد سعد نايف العنزى
•فوزيه عيد عياد الرشيدى
•فيصل جمال صالح الجيماز
•فيصل سعود غانم جمران
•قفله حسني محمد العاقله
•كويت عبد الصمد عبد السالم
•لطيفه عامر عبد الرحمن البيدان
•لطيفه محمد معيتش املطيرى
•ليل خالد عبد العزيز العتيقي
•ماجد على عبد الله املطيرى
•مالك عبد الله نجم العتيبى
•مبارك سلطان احمد الهولي
•محمد ابراهيم محمد الجالل
•محمد حمد حمود الفزير
•محمد خالد محمد يوسف
•محمد سالم سلمان املطيرى
•محمد سعود مبارك الحسينى
•محمد عباس على البصيرى
•محمد عبد الله ناصر الروضان
•محمد مجبل غضيان العازمى
•مريم عبد اللطيف حسني علي
•مريم عبدالله بذال الرشيدي
•مريم فالح راشد العازمى
•مشارى عوده عوض شاهني
•مشارى غانم سعد الغانم
•مشعل طالل حسني الفودرى
•معالى غانم راضى مسير
•منال حجي خلف الحربي
•منى راشد سالم الظفيرى
•منى سعود زيد العازمي
•منى عبد الله خضر عبد الله
•مها فهد محمد بو خرما
•مها ناصر فهد الطويل العجمي
•مى سيف حمد البليهى
•ناصر جديع حسني املطيري
•ناصر حسني عبد الرسول الصائغ
•ناصر علي احمد محمد املطاوعه
•ناصر على اكرم سيد محمد
•نايف عدنان احمد الخليفى
•نايف مسلط زبن محروت الهذال
•نجالء ناشى عجل العازمى
•نواف عبد الهادى فهد العجمي
•نوره راشد عبدالله الكندرى
•نوره شالح فالح العجمى
•نوره علي صالح ابا الخيل
•نوره فهد فراج الزعبي
•نوف فالح هادي العجمي
•نوف هويدي محمد املطيري
•هادى عبد الله بزيع املطيرى
•هاشميه سيد سيد على الرشيدى
•هدى على احمد الحداد
•هدير صالح مناحى السبيعى
•هديل جابر حمد املرى
•هديل مزعل مشلح السعيدي
•هيا حسني ناصر الدوسرى
•هيا حمد هادى العجمى
•وسميه سيف عبد الرحمن العجمى
•وضحه سالم زايد الهاجرى
•يوسف حسني عبد الله العوضى
•يوسف يعقوب يوسف مسلم

وزارة الكهرباء واملاء
•ابراهيم احمد سيد مندنى رجب
•ابراهيم حمود دهام الرزنى
•ابراهيم محمد ابراهيم االنصاري
•ابراهيم يوسف عبدالله العتيقي
•احمد جاسم محمد الصراف
•احمد حسني جاسم الدريع
•احمد سراح محمد الصليلى
•أحمد عبدالله حسني الجاسم
•احمد عدنان اسماعيل القالف
•احمد غازى خلف املطيرى
•احمد فاضل ثنى العنزى
•أحمد محمد خلف العنزي
•احمد محمد سالم املطيرى
•احمد محمد محمد رضا
•احمد مروان محمد الفيلكاوي
•اسماء صباح محيل الصالل
•اسماء عبدالصمد محمد اسماعيل
•اسماعيل على حاجي رمضان
•الشهد سالم على نظر
•العنود احمد فراج الغنيمى
•أماني حمود عواض شعيب العنزي
•امانى سعود محمد العازمى
•امل سعود عبد العزيز الصقر
•انوار حاتم ابراهيم العوضى
•انور صباح حليويس مزبان
•بتول عبد اللطيف محمد الحمد
•بدر احمد حسني حطب
•بدر سمير عبد الكريم العدسانى
•بدر محمد طلق العازمى
•بدر ناصر يوسف الخبيزى
•براك يوسف احمد الطراح
•بندر محمد منيف العتيبي
•تحرير صالح يحيى الرشيدى
•تركى على عبد الله املطيرى
•جابر سعد جابر الجعيدى
•جابر عبد الحميد فريدون رستم
•جاسم علي احمد جمعه
•جاسم ناصر علي العزران
•جراح فرحان محمد الزعبى
•جعفر يعقوب يوسف املرهون
•جمانه احمد سالم الكتيتي
•جميله حايف مطرب العنزى
•جنى عبد املطلب الطبطبائى
•حبيب عامر عطيه الشمري
•حسن عبد اللطيف ناصر عباس
•حسن ناظم اسماعيل البالم
•حسني ايوب محمد مدي
•حسني على عبد الله الصفار
•حسني محمد حسن العجمى
•حسني منير مراد شمسالدين
•حسني يوسف على اشكنانى
•حمد جمال على الدعيج
•حمد جمعان عيد العازمى
•حمد سعد مرزوق الحضيرى
•ح� �م ��د ع� �ب ��د ال� � � � ��رزاق ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف
الليفان
•حمد عجران شنيف العازمي
•حمزه علي حمزه العوض
•حمود عبد الله حمود الحمود
•حمود غنام ناشى العازمى
•حميد فالح حميد العازمى
•حوراء حسن صالح الحجيرات
•خالد جابر محمد العازمى
•خالد جمال خميس العقاب
•خالد حمد خالد الحماد
•خالد خليفه عبدالله  .العازمي

•خالد درج مشوح الجويسرى
•خالد راشد ناصر العتيبى
•خالد زيد ضيف الله العتيبى
•خالد طرقى على الحربى
•خالد عادل مشرى املرشود
•خالد عامر على الدماك
•خالد عبد الله محمد عبد الرحيم
•خالد محمد سالم الخترش
•خلف احمد خلف العنزى
•خليفه سليمان خليفه الدهام
•دانه عبد الله ابراهيم الدمخى
•دانه ناصر سالم عبدالله
•داود سليمان حمد الدوسرى
•دعاء صالح عبد الله املوسوى
•دالل سعود غازى القهيدى
•راشد محمد جفني الهاجرى
•رشيد ضحوى عوض املطيرى
•رفاعى فالح مرزوق العازمى
•رقيه بدر عبد الله الكندري
•زهراء احمد شريف الشطي
•زهراء توفيق على نقى
•زهراء حسني مندنى على
•زينب عماد احمد محمد
•زينه جاسم محمد قاسم
•ساره فالح محمد املطيرى
•سامر مازن عبد الحليم بركات
•سعد سعود هادى  .السهلى
•سعد عايد سعد الهاجري
•سعد على سعد الهاجرى
•سعود سلمان مبارك املجدلى
•سعود عبد العزيز حشاش العازمي
•سعود فالح سعود العازمي
•سلطان عادل حسن محمود
•سلطان مسارى مسلم الحربى
•سلطان ناصر عبد الله العتيبى
•سلمان حمود عوض املهمل
•سلمان على احمد ساكت
•سليمان حسن عبد الحسني عباس
•سليمان عبد الله املشعان
•سماح نايف صنيهيت املطيري
•سيد احمد محمد جواد الزلزله
•سيد عمار احمد ابراهيم الشماع
•شبيب ظافر حسن العجمى
•شيماء حسني عبد الرضا كرم
•صالح وليد بدر املنصور
•صالح وليد صالح الهويدى
•صباح احمد محمود اسماعيل
•صالح بطى مجبل العازمى
•صالح محمد دغيم الدغيم
•طالل طارق على العسعوسى
•طالل على صالح العجمى
•طالل مطلق صويهد الصليلى
•طالل مناع سليمان الحربى
•عائشه محمد الصالح
•عايض مطلق محمد الرشيدى
•عباس عبد الغنى على القالف
•عبد الرحمن عبد الله الجعفر
•عبد الرحمن مرزوق ربيع امليمونى
•عبد الرزاق يوسف النجار
•عبد العزيز راشد مبرك الحيص
•عبد العزيز سعود محمد العازمى
•عبد العزيز عيد راشد آل بن علي
•عبد العزيز فيصل الفوزان
•عبد العزيز محسن فريج املطيرى
•عبد العزيز محمد جواد املهدى
•عبد العزيز مشعل الجبيالن
•عبد العزيز ناصر مبارك العازمى
•عبد الله احمد على العنزى
•عبد الله جعفر الكندري
•عبد الله حسني عبد الله السنعوسي
•عبد الله خليل عبد الله جرخى
•عبد الله سعود نوار مشني العازمي
•عبد الله على عبد الله بالل
•عبد الله فيصل عبد الله كنكونى
•عبد الله كريدى الشريفى
•عبد الله مبارك مسلط السبيعي
•عبد الله محمد طريم السمحان
•عبد الله موسى محمد االنصاري
•عبد الله ناصر فراج املطيرى
•عبد الله هانى عبد الله ماجكى
•عبد الله هديب غشام العازمى
•عبد الوهاب يوسف البابطني
•عبدالرحمن عادل خليفه بوارحمه
•عبدالرحمن عبدالكريم عوضى
•عبدالله رجعان سيف العازمى
•عبدالله عماش سالم املطيرى
•عبدالله محمود على حيدر
•عبدالله يوسف عبدالله بوصخر
•عثمان عجاج طريخم الصليلي
•عذارى مزيد نومان الزعبوط
•عقيل مصطفى رجب اشكنانى
•علي جمعان علي العرجان
•علي حسني علي الخالدي
•على صالح ابراهيم جرخى
•علي صالح عبد الله بو شهري
•على عبد الله عبد الهادى الحربى
•علي مسفر مهدي العجمي
•على موسى يوسف رضا بومريوم
•عمار سليمان داود الصراف
•عمر راشد على الصدى
•عمر ضيف الله سليمان العتيبى
•عمر مخلد محمد العتيبي
•عنود جابر سعيد الهاجرى
•عنود جمال يوسف الهزاع
•عهود سالم غدير العنزى
•عواض حمد عواض العازمي
•عيسى عبد الله عيسى املوسوي
•عيسى محمد حسن احمد
•عيسى يعقوب أحمد الشايجى
•غاليه سعيد نايف العجمى
•غنام ظافر محمد العجمى
•فاطمه خالد جعفر الكصيمي
•فاطمه صالح عبدالصاحب محمد
•فاطمه محمد عبد الله حسني
•فاطمه نايل مصارع العنزى
•فاطمه نبيل حبيب املوءمن
•فايز بديوى داود الشمرى
•فايز سليمان عواد العازمى
•فايز مرزوق تركي العازمي
•فجر فوزى منصور املنصور
•فجر محزم عوض طويحني
•فجر ناصر عمير العجمى
•فراس مهدى قطيف الشمرى
•فرحان راضى سعد العازمى
•فالح دغش راشد السهلي
•فهد احمد على ساكت
•فهد بدر سليمان الديحانى
•فهد جويعد عبد الله العجمى
•فهد خالد عاصي الشمري
•فهد رجا سالم العميرى
•فهد عايض مناحي املطيري
•فهد عبد الله أحمد محمد
•فهد عويض عوض العازمى
•فهد فالح ناصر العازمى
•فهد فهاد هادى العازمى
•فهد مجحم غصاب الفضلى
•فهد محمد ادريميح العتيبي
•فهد يوسف فهد الفريج
•فواز علي شباط املطيري
•فى عادل عبدالرحمن الراشد
•فيصل صالح محمد اليوحه
•فيصل طارق حبيب عرب
•فيصل مجبل مفرح العازمي
•قاسم حسني حامد الحامد
•كوثر محمد جاسم عرب
•لطيفه محمد سليمان الشطي
•مبارك حمد عبد الله السعيد
•مبارك سالم سعد العازمى
•مبارك عيد عبد العزيز الهران
•مبارك محمد مبارك الخشاب
•مبارك منصور فهد الدوسرى
•متعب عقاب غازى القريفه

•محسن فهد سند العجمى
•محمد ابراهيم جعفر جعفر
•محمد ارشيد حمود العازمى
•محمد بريسم حجاب الحميدى
•محمد جاسم حجى الشمالى
•محمد جري جروان سالم
•محمد جلوى ناصر العازمى
•محمد حزام مطلق جمعان
•محمد حمود محمد العدوانى
•محمد راجح على الهاجرى
•محمد سعد فهد العازمي
•محمد سعود عبدالعزيز القطان
•محمد سويد عبد الله العازمى
•محمد عالي صياح الرشيدي
•محمد عبدالرحمن مرزوق العجمى
•محمد عبدالعزيز أحمد الزاير
•محمد عبدالعزيز عبدالله العبيد
•محمد عبدالنبى على القالف
•محمد علي احمد جمعه
•محمد على حسني الهاللى
•محمد عوض عوده العنزى
•محمد فهد خميس العازمى
•محمد فهيد محمد العجمى
•محمد قنيفذ نادر العجمى
•محمد مانع عساف الدوسرى
•محمد مبارك سعد العازمى
•محمد مساعد عبد العزيز املجمد
•محمد مطلق محمد على العازمى
•محمد ملفي صنيتان املطيري
•محمد موسى عبد الله كرم
•محمود محمد عبد الله أحمد
•محمود نصار مرزوق العازمى
•مرزوق منصور حسني املطيري
•مروه حمد عبد العزيز الصالح
•مريم عوض رويشد الرشيدى
•مريم محمد مضحى السليمانى
•مساعد خلف حمد االذينه
•مساعد محمد خلف العنزى
•مشاري راشد سالم العازمي
•مشارى طالل محمد الشعالن
•مشاري علي محمد الرشيدي
•مشرف سليمان عبد الله الوليد
•مشعل خالد عايش العازمى
•مشعل فاهد على معتقه
•مصطفى بادى صالح الرشيدى
•مصعب صالح سعود الجرى
•مطر مطلق عبدالله حميد
•مطلق سالم مطلق املطيرى
•مفلح خالف سعد املطوطح
•مناف احمد حاجيه حسن
•منى يوسف احمد حياه
•منيره احمد ابراهيم املفرج
•منيره وديد رماح القحطانى
•موسى عيسى صحن العنزى
•موضى نايف حسن العتيبى
•ناصر بدر حسني حطب
•ناصر جايز صالح الهاجرى
•ناصر خلف ناصر الرميضى
•ناصر راجح علي الهاجري
•ناصر راشد عبد الله الحواس
•ناصر سعود زيد العازمي
•ناصر صباح نورى الزامل
•ناصر عبد اللطيف محمد الشمالى
•ناصر وليد عبد الله العثمان
•نايف زويد صالح الحباج العازمي
•نايف فالح ناصر العازمي
•نايف فهيد صانوت العازمى
•نايف مساعد مسفر املطيري
•نايف مطلق محمد العازمي
•ندى رضا طرقى الحربى
•نصار فالح سعد االصفر
•نور ناجى على الشطى
•هزاع احمد غازي العتيبي
•هشام عبدالعزيز على الحبيب
•هناء جاسر عبد الله عايد
•هنادى خالد عبد الرحمن الجمعه
•وضحه عادل خالد الياقوت
•يوسف احمد يوسف الجسمى
•يوسف بدر ناصر املطيرى
•يوسف حسن موسى الحرز
•يوسف عايض رجعان العازمى
•يوسف عباس طاهر القالف
•يوسف عيد مبارك العازمى
•يوسف فراج مخلف املطيرى

وزارة املالية
•اسماء عامر عقله العالطى
•االء ناصر خالد بورسلى
•البندرى محمد فالح العجمى
•الجوهره غنام هزاع املطيرى
•العنود مقامس حمدان الصليلى
•الهنوف رجاء حسني العجمى
•الهنوف سعد فهد العازمى
•امثال سعد خالد العازمى
•امجاد ماجد مناور املطيري
•بدر مثنى عبد الله العتيقى
•حمد سامى عبد العزيز الحمد
•خالد سعد شديد املياس
•دالل سعود مبارك مسعد
•زهوه عماد يوسف املنيع
•زينب محمد محمد خسروه
•سالم يحيا ظافر العنزي
•سيد هاشم رضا أحمد الطبطبائى
•عائشه الفي محمد املطيري
•عبد املحسن محمد درويش عباس
•على جاسم عيسى املهنا
•على جعفر موسى الصايغ
•على صادق جعفر املسرى
•عمار ناصر حسني شمساه
•فاطمه حسني كاظم القالف
•فاطمه محمد مشل العنزي
•فهد سالم محمد االنصاري
•فهد هشام احمد البالول
•متعب بشير شمروخ الشمري
•متعب صباح محمد الشمرى
•محمد احمد حسن ابل
•محمد خالد فالح السيحان
•محمد طارق خليل عاشور
•محمد عبدالله احمد الشمالى
•محمد مال جمعه ياقوت الياقوت
•محمد مناع على العجمى
•محمد منصور سالم العجمى
•محمد نجيب حسن بورحمه
•مشارى صالح داود الحزامى
•منال مطلق سالم العازمى
•نواف صالح فهد املقبل
•وليد سالم مهدى العجمى

وزارة املواصالت
•ابرار ابراهيم محمد الحجي
•ابرار ناصر عبد الله العجمي
•احمد مخلد عواض العازمى
•االء شهاب عبد اللة الشهابى
•الجازى نبيل عبد الله النجار
•الحوراء نبيل حبيب املوءمن
•امل محمد مهدى بك طاشي
•آمنه منصور مرزوق العازمي
•امينه وليد عبد الواحد السدره
•انفال راشد محمد املحيطيب
•ايمان جاسم عباس الدريع
•ايمان مسلم درويش قاسم
•ايمان وحيد عبد الغفور العوضى
•بدريه باسل جاسم الدبوس
•بشائر بدر عمر العمر
•تحرير ملفي صنيتان املطيري
•تركى على شعيفان املطيرى
•جاسم عبد الرزاق العبد السالم
•جمانه حسن ابراهيم الحداد
•حسني جاسم محمد الكعبي
•حسني مرزوق حسني الرشيدى
•حمد فيصل ابراهيم الريش

•حنان داود سلمان االحمد
•خديجه سعود راشد العازمى
•خلود زعزوع خليف الذايدى
•دالل عايد جابر العنزى
•دالل مرزوق تركي العازمي
•دالل مرضى مفرح العازمى
•راشد صالح محمد سلطان
•رانيه راشد ايوب يوسف الشداد
•راويه خلف مبارك السالم
•روان خالد ياسني محمد
•ريم يوسف فهد املطوع
•زهره محمد جعفر العلى
•زينب على حسني محمد
•ساره حسن طاهر البدر
•ساره حسني محمد الحواج
•ساره دعيج خليفه العازمي
•ساره عادل يوسف الضليعى
•ساره محمد سعود اللميع
•سعود يوسف حاجم العتيبى
•سلطان حمد شنيف مطلق حمد
•سلمان مسلط مديس املطيرى
•سليمان احمد سليمان الحساوى
•سليمان عبيد عوض الشبلى
•سليمان محمد ابراهيم الخليفى
•سميه طاهر على الفيلكاوى
•شهد عصام يعقوب الشطى
•شيخه هزاع نقاء املطيري
•طالل حسن محمد القحطاني
•طلق حجي عيد العازمي
•ظافر غازى صالح الرشيدى
•عائشه نهير عتيق العازمي
•عبد الرحمن سطام فهاد العازمى
•عبد العزيز سليمان النفيسى
•عبد الله عبد العزيز خالد البلوشى
•عبد الله محمد عبد الله الصالح
•عذارى فالح براك القعمر
•على محمد نشمى العتيبى
•عيسي خالد صالح الوسمي
•غاليه الفى عجيرم العازمي
•غانم شخير فالح  .العازمي
•غنيمه مناحى مبرك العازمي
•فاطمه جواد ناصر مبارك النصار
•فاطمه خالد بدر فرحان
•فاطمه صالح محمد حمادى
•فاطمه عدنان حسني بوعباس
•فاطمه فالح سعد العازمى
•فاطمه محمود ابراهيم االستاد
•فاطمه يونس غلوم حاجيه
•فرح عبد الحميد الربيعان
•فهد حمود فهد الخالدى
•فهد فالح دهام الصليلي
•لطيفه خلف عجيرم العازمي
•لطيفه عيد مناحى العازمى
•لولوه محمد عبد الرزاق الضويحى
•مبارك مروى خصيوي املطيري
•محمد جدعان مرزوق العازمي
•محمد جمعان عواد العازمى
•محمد سيف محمد زمانان العجمي
•محمد عبيد دهيسان العتيبي
•محمد فيحان هايف الجميلى
•محمد فيصل عيد العازمى
•محمد مصطفى جاسم الخرس
•محمد ناصر حربي الفضلي
•مراحب محمد مرزوق املرزوق
•مشعل فرج ماوى املطيرى
•منال خالد محمد مراد
•مها عادل يوسف العوضى
•موضي وليد أحمد الغريب
•نشميه عايد ناصر صويلح
•نواف سعيد عبد الهادى فهد
•نواف عباس ابراهيم القالف
•نوال خليف عجيرم العازمى
•نوح جعيثن زامل العنزى
•نور عبد الله غلوم محمد جمال
•نوره عادل فهد جعفر
•نوف راشد محمد املرى
•هدير عيسى محمد الجيران
•هديل عباس فاضل نعمه
•هيا مرضى فهيد العازمى
•وضحه محمد سعد السبيعى
•يوسف فالح خليفه العازمى
•يوسف محمد احمد بو صلحه

وزارة النفط
•احمد حمد نايف الفضلى
•احمد فيصل محمود العبد الغفور
•احمد ناصر احمد البصيرى
•امجاد فهد رضوان املطيرى
•امنه سعد حمود العازمى
•انفال رباح نايف العتيبى
•جراح عادل سعد األسطا
•حوراء صالح صادق الجريدان
•خالد حسني احمد التمار
•خالد عبد العزيز حسن الشطي
•خالد هنداز حمد الظفيرى
•خلود صالح مران الحربى
•دانه عبد الوهاب عبد الله رزيحان
•داود مانع داود الرندى
•ريم زياد خالد الوهيب
•ساره راشد عايض عوض
•ساره فالح خالد العازمي
•ساره محمد فهاد العازمى
•ساره مناحى محمد العازمى
•سليمان ابراهيم راشد شتيل
•شهد خالد محمد الحمود الريامي
•شهد عبدالرحمن مبارك امان
•شيخه حمد سليمان الكندري
•صالح سامى داود الجراح
•ع � �ب� ��د ال � ��رح� � �م � ��ن اح� � �م � ��د س �ل �ي �م ��ان
الحصان
•عبد العزيز سعود هادى العازمى
•عبد الله غلوم حبيب علي
•عبد الله هانى راشد مبارك
•ع �ب ��د امل �ح �س ��ن ع �ل ��ى ع �ب ��د امل �ح �س��ن
بن رزق
•عبدالرحمن خليل ابراهيم الحمادي
•عثمان محمد ناصر العبيد
•على احمد هالل الشمرى
•على جعفر جواد الرمضان
•علي عبداملحسن حيدر أحمد
•عماد عبد الرضا على الشطى
•عنود مرضى ذياب العازمى
•عيسى جبار حاجيه حسني
•غدير قاسم جاسم امير
•غدير محمد حشر العازمى
•فاطمه سالم حبيب العازمى
•فاطمه محمد عبدالله الشايجي
•فواز فهد صالح بودى
•كوثر كاظم علوان اكروف
•كوثر محمد عبدالرضا عبدالله
•لطيفه عبدالعزيز سعدون العتيبى
•مليس عبد الله خالد العنجرى
•لولوه ناجي علي الصابري
•مبارك مونس مبارك املونس
•محمد ناجى محمد بوهادى
•مريم جمال سليمان التوره
•مزيد هيثم مزيد الصانع
•مستوره زايد سعد العازمى
•مشارى راشد مبارك الشمروخ
•مشعل عبد العزيز سنيد الخصيلي
•منال نافل عبد الله العازمى
•مهنا جاسم مهنا املهنا
•نجيبه ناصر سليمان النفيسى
•نشميه عايض ملفى العتيبى
•نواف خالد يوسف الكندرى
•نوال سعد سالم العازمى
•نور عدنان مساعد الصانع
•نوره بدر محمد الشويب
•وضحه حمد محمد برجس بن عيد

