
 لإلحصاء المركزٌة اإلدارة

 الهباد عبدهللا حمد أحمد

 العجمً عبدالرحمن هادي اشواق

 ناصر عشٌمه ناصر الجازي

 العازمً سالم منٌر الهنوؾ

 العتٌبً مارق نواؾ آمال

 العازمً سعد سعود امل

 جبرٌل عبدالجلٌل فوزي اٌناس

 الكندري علً حسٌن بدرٌة

 الرشٌدي محمد سالم تهانً

 العازمً سعد عٌد جمٌلة

 العازمً سعد هادي جمٌلة

 السالمٌن عاٌش حسٌن حوراء

 العازمً ثامر فهد حٌاه

 تقى فهد تقى كاظم خدٌجة

 الظفٌري عجٌل ماطر خلود

 الدٌحانً البخٌت سعد صالح دالل

 الجوزانً جعٌثن سلمان رٌم

 ؼلوم طالب حسٌن زٌنب

 الهاجري حمود أحمد سارة

 المطٌري سعود مخلد سعد سارة

 سالمٌن عبدهللا عبدالعزٌز سارة

 الخرٌنج مبارك عبدهللا سارة

 المطٌري عوٌض علً سارة

 نابت عبدهللا عبدالعزٌز شرٌفة

 العتٌبً ردن حسٌن شعٌع

 األنصاري اسماعٌل هانً شهد

 المطٌري خصٌوى محمد شٌخة

 المطٌري فالح محمد ضحً

 الجرٌد سلٌمان صالح طٌبة

 البادي فالح عبدهللا عبدالرحمن

 العتٌبً عاٌش محمد عبدهللا



 الشراد رزوقى علً عبدالرزاق

 الحجٌالن عبدالهادي راشد عبٌر

 النصار حسن حازم عذبه

 المجٌبل صالح عبدالعزٌز علً

 البلوشً عبدهللا ولٌد عمر

 هادي براك شرٌد عهود

 العوضً انور فوزي عهود

 إبراهٌم اسماعٌل علً ؼدٌر

 مطرود حبٌب هانً ؼدٌر

 بوعباس عٌسى حٌدر فاطمة

 العازمً محمد طلق فاطمة

 العازمً ونٌان فرحان فهد فجر

 الصفار عٌسً محمد قاسم

 الخلٌفً محمد عبدهللا محمد

 هللا فتح عبدالكرٌم محمود

 المطٌري بدر سعود مرٌم

 الرشٌدي سالم حمود منٌرة

 الجحٌالن مسلم حمد مها

 العازمً حضٌرم ظاهر مها

 الهاجري عوض سعدون مى

 المطوع محمد صالح نادٌة

 العجمً خمٌس محمد ناصر

 العجمً سالم سعٌد نوال

 العازمً راشد ناصر نورة

 رستم فرٌدون عبدالرسول هبة

 الرشٌدي روٌشد راشد ابتسام

 العازمً سعود عبدهللا أسماء

 الدوسري سالم فهاد الجازي

 العازمً محمد فهٌد العنود

 المطٌري عٌسى جزاع أمانً

 العنزي سلٌمان سلوم أمانً

 المطٌري سعد نواؾ انتصار



 الرشٌدي عاٌض عبدهللا أنفال

 العدوانً فالح مسلم أنفال

 المطٌري سلطان مشعان أنفال

 السبٌعً سالم عبدهللا بتله

 المطٌري فٌحان فالح بشائر

 العازمً خلٌفة ذٌاب بشاٌر

 العازمً رفاعً فهٌد بشاٌر

 عامر سالم محمد بشاٌر

 العازمً مبرك محمد بشاٌر

 الحمٌدي حمد سعود جواهر

 المذن محمد طارق حصة

 العازمً عٌد سعد حنان

 العنزي الهٌلم شفاء حنان

 العازمً فالح مبارك حنان

 الحداد عبدالرضا جاسم حوراء

 السبت عبدهللا علً حوراء

 العازمً حمدان خلؾ خدٌجة

 العنزي ؼالى عبدالكرٌم دعاء

 الفهد علً جابر دالل

 الناصر عبدالمحسن محمد دالل

 الشراح عباس محمد راوٌه

 السعٌدي هدروس نمر رشا

 المطٌري فرٌح حربً رٌم

 الظفٌري مطلق سالم رٌم

 الدوسري سالم ساجً رٌما

 اسماعٌل عباس حمزة زهراء

 الرشٌدي حمود بداح سارة

 العدهان حمد خالد سارة

 الدوسري هجاج زٌد سارة

 الرشٌدي فهد علً سارة

 المطر عبدهللا فٌصل سارة

 العجمً عبدهللا مبارك سارة



 الشمري مزعل محمد سارة

 العلً عبدالحمٌد ولٌد سارة

 حٌدر عبدالمجٌد باسل سلوى

 العازمً طلق فالح سلوى

 قعود فرحان زهلول شاهٌنه

 العازمً صٌاح مطر شرٌفة

 الداللى عبدالجبار خالد شٌخة

 الهاجري مطلق عبٌد صؽٌره

 العمران تركً ثنٌان عائشة

 بندر أحمد عادل عائشة

 المطٌري مجبل مذكر عالٌة

 الرشٌدي صالح ناصر عاٌدة

 العازمً حمد خالد عاٌشة

 القفٌدى ارشٌد فهد عاٌشة

 المطٌري حزام ناصر عاٌشة

 المحسن براك عبدالمحسن

 مطلق عوض عواض عبٌر

 المطٌري فهد محمد عبٌر

 االرملى جاسم صالح علٌاء

 العازمً محمد سعد عنود

 الخالدي عدنان سامً فاطمة

 العجمً محمد ؼرٌب فاطمة

 العازمً سعٌد فالح فاطمة

 العازمً صالح محمد فاطمة

 سرور مخلؾ خلٌل كفاٌه

 العازمً مجبل سعد مرٌم

 الفٌلكاوي عبدالواحد عٌسى مرٌم

 الصلٌلً نزال سالم مشاعل

 العازمً جزاء سعد مضاوي

 الرشٌدي مضحً حمدي منار

 مبارك عٌسى سالم مناٌر

 العنزي هاشم عوٌد مناٌر



 المري فهٌد محمد منٌرة

 بوحقطه شبٌب رجعان مها

 العازمً حمد مطلق مها

 الهوٌمل محمد ناصر موضً

 العدوانً علً عالً نورا

 العجمً صالح حسٌن نورة

 العجمً مانع حسن نورة

 الشطً عبدهللا راشد نورة

 الفرحان سلٌمان نورٌة

 الدوسري سند حسن نوؾ

 الرشٌدي ملٌجان سعود هٌا

 الخٌل ابا علً سلٌمان هٌا

 القرعوطه سٌؾ عٌد هٌا

 العازمً عبٌد الفً وضحة

 العالطً سالم راكان ٌاسمٌن

 

 المدنً للطٌران العامة اإلدارة

 العازمً سالم منشى أحمد

 البداح محمد عبدهللا بدر

 العازمً فالح راشد حنان

 القشطً جاسم سلمان حنان

 السعد سعد فهد سعد

 الحمر عبدالكرٌم بدر علً

 الصالح عبدالرحمن نوال

 العازمً فنٌطل سالم نورة

 لألوقاؾ العامة األمانة

 العازمً خمخٌم عواد امل

 

 والتنمٌة للتخطٌط األعلى للمجلس العامة األمانة

 المطٌري جهز متعب أبرار

 عبدالكرٌم ٌعقوب جمال أحمد

 العازمً الدباغ فالح أسماء



 العازمً مطلق فالح أسماء

 المري عامر جابر الهنوؾ

 الرشٌدي ظاهر فضً أمٌنة

 مبروك سعٌد محمد اٌالؾ

 وطٌان صؽٌر سالم إٌمان

 الزنٌؾ راشد مبارك بشاٌر

 العصٌمً مبارك قطٌمان تهانً

 العجمً فدؼوش عجران حصة

 المطٌري عبٌد صالح حنان

 العازمً محمد قبالن حنان

 الماجدي عاٌد رجا حٌاة

 السفٌح خالد ولٌد خالد

 المنٌخ ناصر عبدالرحمن دانة

 المطٌري سعود عاٌض دالل

 العازمً عٌد جابر ذكرٌات

 الصراؾ رجب حسن روان

 المزعل محمد خلٌفة روان

 العنزي عشوي عوض روان

 الناصر محمد خالد سارة

 العازمً فهد عوض سارة

 العازمً مبارك فهٌد سامٌة

 العنزي راشد فالح شٌماء

 العصٌمً عبدهللا عائشة

 الفهد سٌؾ صالح عذبً

 علً أحمد حسن علً

 المطٌري حجر خالد علً

 منصوري عباس عادل فاطمة

 العجمً عبدالعزٌز فاطمة

 الفجً خلؾ مرزوق فاطمة

 العنزي مخلؾ صالح فجر

 الفضلً ناٌؾ مبارك فجر

 العدوانً جلوي مهنا فجر



 السبٌعً طلق معٌوؾ مرٌم

 العازمً محمد ناصر مشاعل

 الحجرؾ فالح دؼش منٌرة

 العازمً فالح منصور منٌرة

 الناصر محمد خالد نورة

 العجمً محمد راشد نورة

 المطٌري فالح سعود نورة

 العجمً عبدهللا فهٌد نورة

 الجرٌدان عبدالكرٌم أحمد نوؾ

 البطحانى إبراهٌم براك نوٌر

 البخٌت محمد بركة هدى

 الهاجري جمعان شاٌع هدٌل

 عوض خلؾ محمد هناء

 الحرفه حرفان حمود هٌا

 

 واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس

 العازمً شبٌب خدعان أبرار

 ضوٌعن سعود عبدهللا أبرار

 السمٌري سفر سلطان أسماء

 الفودرى ٌعقوب سلطان أمٌنة

 العدوانً حمود عادل أنفال

 العتٌبً صالح صوٌلح بشاٌر

 الشمري ضاري بدر تحرٌر

 الدوسري مفرج ناصر خلود

 الدٌحانً دعٌج عبدهللا دالل

 الدوسري هادي ؼصٌن رسما

 الوالٌتى عبدالرحمن رشٌد سارة

 البحر مزعل عبداللطٌؾ سارة

 المطٌري زبن حامد شهد

 بوزبر علً حسٌن علً

 اجرٌدى مبرك مرزوق ؼزالن

 بوعباس حسٌن عدنان فاطمة



 جوٌر جابر أحمد فهد

 السعٌد خلؾ خالد لطٌفة

 الرشٌدي منصور عبدهللا مرٌم

 العدهان حمد فرج مرٌم

 العازمً مهنا عبدالهادي منٌرة

 العازمً عطشان راشد مها

 الدوسري شافً فهد مها

 البؽٌلى خالد ٌوسؾ مها

 طاهر محمود شاكر نواؾ

 مخلؾ ناصر طامً نور

 العجمً محمد مبارك نورة

 المطٌري مطلق صٌاح وضحا

 

 القصر لشؤون العامة الهٌئة

 سعود عبدهللا حمود إسراء

 الرشدان حسن مبارك رقٌة

 العازمً جدعان مطلق رٌم

 المطٌري مرزوق حامد شهد

 المزٌدي هاشم عبداالمٌر

 الشمري محمد عبدالرحمن

 المطٌري عبدالرحمن نافع عنود

 الهاجري سعد مسفر فاضله

 الكندري أحمد عبدهللا فاطمة

 الدؼٌم محمد مطلق فاطمة

 العجمً محمد ناصر قٌنه

 العنزي مشحن عاٌض مرٌم

 الرشٌد جاسم سعود نادٌة

 الموٌزري فهد حمود نوار

 صالح أحمد عادل هدٌل

 هوٌشل حمود محمد وضحة

 

 



 اإلعاقة ذوى لشؤون العامة الهٌئة

 تقً عبدهللا حسٌن أحمد

 الدٌحانً مسعود سعد العنود

 الفرح محمد جاسم بدر

 محمد محمد أحمد عبدالوهاب

 العدل محمد منصور مرٌم

 

 والتدرٌب التطبٌقً للتعلٌم العامة الهٌئة

 العنزي محمد عبٌد الجازي

 العتٌبً ضوٌان علً تهانً

 إبراهٌم عبدالصمد مصطفى حسٌن

 العنزي مرزوق ناٌؾ دالل

 اشحٌتاوى علً ناصر دٌمه

 العازمً سعٌد سٌؾ رٌم

 محسن مبارك رٌحان سهام

 عبدالعزٌز علً كفاٌه

 فٌصل فهد مناور نورة

 العازمً فهٌد براك هوٌا

 للرٌاضة العامة الهٌئة

 العتٌبً ناٌؾ محسن سعد

 البناي محمد جاسم محمد

 

 السمكٌة والثروة للزراعة العامة الهٌئة

 الخزٌم خزٌم علً نجد

 

 وعلومهما النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن ونشر بطباعة للعناٌة العامة الهٌئة

 الجلٌبً ٌوسؾ عادل إبراهٌم

 حسٌن علً ؼلوم أحمد

 الخلٌفة راشد ٌوسؾ اٌالؾ

 الدرٌس محمد عبدالعزٌز خالد

 الرشٌدي جبر عماد عبدهللا



 العازمً نافع أحمد عبدالرحمن

 الصانع عبدالمحسن خالد فهد

 العجمً عٌد سالم عامر فهد

 الصٌقل محمد فهد محمد

 الطرٌبٌل هورى سوٌد نجالء

 

 العاملة للقوى العامة الهٌئة

 الرشٌدي ملٌح هادي العنود

 الطرٌقً سعود خالد بدر

 العنزي عرنان براك ٌربشا

 العوضً محمد جاسم دانة

 الخلٌفة سلٌمان بدر دالل

 المطٌري مناحً مخلد دٌمه

 الضبٌبى إبراهٌم راشد رٌم

 علً مبارك عدنان زهراء

 الهولى محمد ٌوسؾ سارة

 الجدعى مطلق خالد سلوى

 المطوع عباس شاكر شذى

 الحبشى عبدالعزٌز شمالن

 الفضلً عطٌة ناصر شٌماء

 المري حمد صالح ؼدٌر

 العجمً سالم فهاد ؼزٌل

 المطٌري ثوٌنً زٌد فاطمة

 البقشً علً عبدالؽنً فاطمة

 الهاجري عقاب سعد فاٌزة

 البرازي خلؾ بدر فجر

 المطٌري عبدهللا ناصر فجر

 الحزٌم صاٌل خالد فهد

 المجرب سعد محمد فهد

 الزامل عبدهللا ولٌد لطٌفة

 العدوانً مطر خالد لولوة

 العجمً حسن علً مرٌم



 المطٌري عبدهللا منٌؾ معالً

 المطٌري عوض محمد منال

 حمود فهد فالح منى

 العنزي حدٌد خلؾ هبة

 الجبعه عبدالهادي فٌصل هٌا

 الهاجري زاٌد سالم وضحة

 الكندري أحمد محمد ولٌد

 

 المدنٌة للمعلومات العامة الهٌئة

 االصفر خلٌؾ فالح انور

 القطان صالح حسن عادل

 العازمً محمد زٌد عادل

 الروقً عبدهللا أحمد عبدهللا

 الراجحً كرٌشه ابو سعود بندر محمد

 الهاجري حمد ناصر محمد

 

 والتؽذٌة للؽذاء العامه الهٌئة

 الهاجري بداح فالح امل

 العود عٌسً ولٌد شٌخة

 المطٌري مجعد خالد فاطمة

 صالح حسٌن علً منى

 الهاجري فهد محمد نورة

 السبٌعً شوٌمً شافً وضحة

 والتشرٌع الفتوى إدارة

 الشرٌكه علً مطلق أسماء

 البذالً عبدهللا مهدي جواهر

 المطٌري مطر الحمٌدي خلود

 العنزي خالوى رمضان ذكرٌات

 العازمً محمد راشد سارة

 الخالدي تركً منشد سلوى

 عاٌد هوٌر ضحوي عالٌة

 المطٌري موسم فالح عبٌر



 العجمً محمد عبدهللا منٌرة

 العازمً فهٌد عٌد وضحة

 

 الكوٌت بلدٌة

 الصراؾ محمد صاحب أبرار

 السوٌل محمد عبدالرزاق أحمد

 اسماعٌل اسماعٌل علً إسراء

 المطٌري فرحان الفً أفراح

 العٌسى محمد عبدهللا أفنان

 هزاع علً عواد االء

 الحربً هذال سعود ألطاؾ

 الظفٌري عشٌوي حربً أمانً

 العنزي راوى زاٌد أنفال

 الرجٌب عٌسً صالح انوار

 حسٌن اسماعٌل محمد انوار

 الهالل سعد عبدهللا بدر

 الرشٌد عبدالقادر محمد بدور

 أحمد دهراب فاضل جنان

 سوارج سعدون عبدهللا جواهر

 العوضً عبدالرحٌم محمد حصة

 المال ٌوسؾ محمد حنان

 العازمً منصور شلفان خالد

 الموسوي مهدي زكرٌا خدٌجة

 الحداد حسٌن محمد زهراء

 محمد علً حسٌن سارة

 العازمً حمود سعٌد سالم

 الرشٌدي مرزوق محمد سعاد

 السالم علً مرزوق عائشة

 العازمً جروان حمد عبدالرحمن

 العجمً حماد علً عبٌر

 الكندري حسن علً خالد عروب

 العجمً عبدهللا نهار ؼادة



 بهمن عبدالحسٌن علً ؼدٌر

 الباذر علً صادق فاطمة

 الردعان بدر نجٌب فاطمة

 الزعابى عبدهللا صالح فهد

 البكر سلطان خالد فوز

 الوطري محمد جاسم محمد

 الكندري حسٌن عبدهللا حسٌن مرٌم

 جبر عبدالعالً فهد منٌرة

 العازمً حسٌن حمود مى

 المطٌري جابر سالم ناصر

 الرشٌد أحمد رشٌد نورا

 المطوع محمد عادل نورة

 القبندى علً محمد ٌوسؾ

 مسلم ٌوسؾ ٌعقوب ٌوسؾ

 

 اإلعالم وزارة

 العازمً إبراهٌم أحمد إبراهٌم

 الخضاري عباس عادل إبراهٌم

 الضفٌري ركابى مطلق إبراهٌم

 المطٌري حجً حمود أحمد

 المطٌري محسن عوض أحمد

 البرازي مزٌد مذكر أسماء

 الشمري عبدهللا حمد ألطاؾ

 الؽضورى مرزوق سعود أمانً

 العجمً حمد عبدهللا امانً

 الكندري علً للطٌؾعبدا أمٌنة

 الدوب جاسم محمد أمٌنة

 العدوانً خلؾ سلطان انتصار

 المطٌري فرٌح محمد انتصار

 الشمري عطٌة حامد أنفال

 العرفان عبدهللا صالح أنفال

 العتٌبً محمد ؼنٌم انوار



 العازمً ناصر الفً انوار

 المطوطح ثواب مجبل أنوار

 شداد اسحق هادي أنوار

 حسٌن عبدالكرٌم خالد إٌمان

 القطان عبدالوهاب ٌوسؾ إٌمان

 بوشهري حبٌب محمد اٌه

 بهمن محمد اسماعٌل اٌوب

 الفضلً عطٌة ناصر بدر

 البرجس سالم فهد بدرٌة

 حمد بو أحمد صادق بدور

 الشمري زٌاد محسن بدور

 الظفٌري منصور بندر بشاٌر

 البسٌس علً سعد بشاٌر

 سالمة حسٌن علً بشاٌر

 الصباغ إبراهٌم ولٌد بشاٌر

 الهاجري شافً راشد بٌنه

 الرشٌدي حمود ملفً تهانً

 العازمً مرزوق نزال تهانً

 الحساوى عبدالعزٌز عبدهللا جاسم

 علً حمزة حامد جمانة

 ندوم ؼلوم عباس جمانة

 الوزان حٌدر فؤاد جمانة

 الهاجري محمد شبٌب جمٌلة

 المري جابر محمد جواهر

 علً.  محمد حسن حامد

 جوهر سلطان ناصر حسٌن

 العجمً محمد عبدهللا حصة

 الصرٌعى عبدهللا ناصر حصة

 أحمد إبراهٌم فاضل حلٌمة

 الحداد حسٌن سلٌمان حمد

 شحاذ عبدهللا خوٌلد حنان

 محمد فارس محمد حنان



 بهبهانً عبدالكرٌم أنور حوراء

 القالؾ محمد عباس حوراء

 حجً محمد بدر خدٌجة

 العتٌبً صقر ناصر خلود

 العتٌبً ناصر صالح دانة

 المطوع إبراهٌم اسماعٌل دانة

 العبدالرحٌم مكى باسل دانة

 المٌاس فهد خالد دانة

 الحبشى دخٌل عبدالرزاق دانة

 الجوٌسري عوض مرزوق دانة

 علً عقٌل خلؾ دالل

 هادي هادي عامر دالل

 الهٌم حمد عبدهللا دالل

 الحرز عبدهللا عبدالرحٌم دالل

 السعٌد عبداللطٌؾ عماد دالل

 الهران مرزوق عٌد دالل

 أحمد عباس فاضل دالل

 المطٌري بداح فهاد دالل

 المرشاد براك مرشد دالل

 جابر حنٌؾ جابر دٌما

 الشاهٌن عٌسى أحمد رابعة

 الدٌحانً عوٌض مطر رجعه

 البصمان سعد خالد رفعة

 الدرٌوٌش ناصر عبدهللا رقٌة

 الكندري أحمد فٌصل روان

 الشمري بشٌر سعود رٌم

 الماجد جاسم عادل رٌم

 العجمً محمد علً رٌم

 المخٌال عبدهللا ناصر رٌم

 أمٌن مٌرزا علً زهراء

 مطرود طربوش حبٌب زهرة

 شرٌؾ محمد جاسم زٌنب



 عوض محمد علً زٌنب

 نٌروز أحمد فٌصل زٌنب

 المطوطح سعود بدر سارة

 الفهٌد سلٌمان جاسم سارة

 الشطً صالح راشد سارة

 العازمً سعد سالم سارة

 الحبٌل صالح سعد سارة

 البدٌوى عبدالرحمن سارة

 عبدالرحٌم عبدالرحٌم سارة

 العازمً صلٌهم عٌد سارة

 العجمً محمد فالح سارة

 الخالدي شبٌب فهد سارة

 صالح فرج فهد سارة

 الخمٌس سعد محمد سارة

 مشاري علً مشاري سارة

 العجمً محمد مهدي سارة

 العازمً جمعان ناصر سارة

 العنزي ؼنام جدعان سعود

 سحلول مشعاب علً سعود

 الحجرؾ هندي هٌؾ سلطان

 الخرافى مبارك سمٌر سلمى

 العازمً عواد شاٌع سلمى

 العازمً ردعان عبود سلمى

 العازمً حماد محمد سلوى

 المرشود عبدالرزاق سلٌمان

 العتٌبً سعود مطلق سماح

 الهنٌدى ناظم حامد شروق

 خاجه ؼلوم أحمد شمالن

 كمشاد اسحاق أحمد شهد

 القعود مبارك محمد شهد

 الفٌلكاوي محمد جاسم شوق

 العجمً محمد صالح شوق



 شعٌبً مبارك بدر شٌخة

 القعود عثمان خالد شٌخة

 الصراؾ حسٌن طالب شٌماء

 كراشً حاجً ٌعقوب شٌماء

 العجمً عبدالرحمن شٌمه

 العجمً جرمان محمد صٌتة

 الرشٌدي فهد انور ضحى

 الفضالة حسن جمال ضرار

 الصرعاوى زٌد تٌسٌر طٌبة

 الضعٌان عبدالعزٌز طٌبة

 الصلٌلً هذلول سعود عائشة

 زبن عمر محٌا عائشة

 الكندري علً أحمد عبدالرحمن

 زٌنل محمد حسٌن عبدالرحمن

 مٌر ؼلوم محمد عبدالرزاق

 العازمً سالم حٌٌان عبدالكرٌم

 البؽٌلى حمد ابركة عبداللطٌؾ

 الحاتم عبدهللا حمد عبدهللا

 مطٌراتال دؼٌم صالح عبدهللا

 عبدالرحمن مبارك عبدهللا

 علً تقى ٌوسؾ عبدهللا

 السنان خلٌفة جاسم عبدالعزٌز

 ثوٌنً مطلق حمود عبدهللا

 المطٌري محمد سالم عبدهللا

 العلً خلٌل حسٌن عبٌر

 الهاجري عبدهللا محمد عبٌر

 المطٌري عاٌض ناصر عبٌر

 العازمً محمد مبارك عذاري

 الداللى عبدهللا محمد علً

 العدوانً علً محمد علً

 الٌاقوت ٌوسؾ ٌعقوب علً

 الصراؾ صالح مرتضى عمار



 الصانع عبدهللا عبدالعزٌز عمر

 عبدهللا خالد نجٌب عمر

 العتٌبً بخٌت فالح عنود

 الشمري زاٌد علً عهود

 الشمري فرحان عادل عواطؾ

 عبدالكرٌم نوري عمران عٌسى

 إبراهٌم سالم إبراهٌم ؼالٌة

 علً فالح عاٌض ؼالٌة

 جؽٌثم مجبل مصبح ؼالٌة

 السبٌعً فهد براك ؼدٌر

 الموسوي مهدي جواد ؼدٌر

 العنزي ٌعقوب خلؾ ؼدٌر

 العطار منصور عبدالهادي ؼدٌر

 العجمً عبدهللا هاٌؾ ؼزٌل

 عاٌض ؼازي متعب ؼزٌه

 بوعباس محمد جاسم فاطمة

 النجاده صالح حسن فاطمة

 العتٌبً زامل حمٌدي فاطمة

 الفرج عبدالرضا حٌدر فاطمة

 المطٌري جابر سالم فاطمة

 الظفٌري فراج شاهٌن فاطمة

 التورة ٌعقوب عبدالعزٌز فاطمة

 الشطً مبارك عبدهللا فاطمة

 الصلٌلً هوٌران عبدهللا فاطمة

 البلوشً محمد عدنان فاطمة

 بوحمد حسٌن علً فاطمة

 العمانى عبدهللا محمد فاطمة

 العجمً مانع محمد فاطمة

 الموسوي علً سٌد محمود فاطمة

 الحداد ٌوسؾ ولٌد فاطمة

 ألشمري عطٌة ٌوسؾ فاطمة

 العجمً إبراهٌم سالم فاٌزة



 العازمً راشد سعد فاٌزة

 الشراح عباس خالد فجر

 الضرمان سعود راشد فجر

 النشٌط ٌوسؾ فواز فجر

 الناصر عبداللطٌؾ نبٌل فجر

 العثمان سلٌمان أنور فرح

 الحمٌضً سلطان صالح فرح

 العٌسى فهد ناصر فرح

 الشقٌحً ناصر ٌوسؾ فرح

 الشمري نصار عقلة قٌروان

 المرزوق إبراهٌم هادي كوثر

 المسٌلٌم ثنٌان أحمد لطٌفة

 الوهٌب محمد حسن لطٌفة

 الظفٌري مطلق خالد لطٌفة

 القالؾ عبدالعزٌز لطٌفة

 مطبقى سالم ؼانم لولوة

 العون حمد نبٌل لولوة

 الدوسري مقعد ابداح محمد

 الخشاب صعفق سٌؾ محمد

 الشمري رمضان عجمً محمد

 الفضلً حمود فاٌز محمد

 جوهر مرزوق مبارك مرزوق

 البلوشً حسن إبراهٌم مرٌم

 العٌد خلؾ جمال مرٌم

 السعٌدي جلٌل حداد مرٌم

 العجمً عامر حماد مرٌم

 صرخوه علً حمٌد مرٌم

 المطٌري خالد سعد مرٌم

 الحبٌل صالح سعد مرٌم

 ؼلوم محمد عباس مرٌم

 التمٌمً محمد عبدالجلٌل مرٌم

 فرحان عٌد عبدالحكٌم مرٌم



 االمٌر علً عماد مرٌم

 المال اسماعٌل عٌسى مرٌم

 القناعً بدر كامل مرٌم

 المزعل مهنا مزعل مرٌم

 فرج عبدالعزٌز مصطفى مرٌم

 المطٌري سعود عزٌز مزنة

 المطٌري ذعار بدر مشاعل

 المطٌري ناٌؾ كمٌخ مشاعل

 المطٌري ٌعقوب مطلق مشاعل

 المطٌري دحٌم عاٌض مشعل

 العازمً زاٌد مرزوق معالً

 محمد عبدالكرٌم تقى معصومه

 العجمً فهاد عبدهللا مالك

 الرشٌدي ذعار محمد مالك

 علً كرم أحمد منال

 الحربً خلؾ حجً منال

 ندوم ؼلوم عباس منال

 العنزي صالح منصور منال

 المطرفى كنٌهر ناٌؾ منال

 ابوشٌبة حفر اشالش منٌرة

 الهاجري فالح دهٌم منٌرة

 الهاجري فالح عبدالهادي منٌرة

 الفالح علً محمد منٌرة

 الرفاعً أحمد سٌد علً سٌد مصطفى منٌرة

 العجمً سعود مناحً منٌرة

 عبدالكرٌم عمر داود مها

 السعٌدي ربٌعان شعؾ مها

 المطٌري عبدهللا محمد مها

 المطٌري فالح مطلق مها

 المري هادي دجران موضً

 الرشٌدي مناور ضرحا مى

 العلً حسٌن علً مً



 العازمً برٌك مسلم مً

 الرشٌدي فالح رحٌل نادٌة

 العازمً عبدهللا محمد نادٌة

 الرشٌدي عاٌض صنت ناصر

 المطٌري علً مانع ناصر

 الكندري علً محمد ناهد

 العجمً محمد مبارك ناٌؾ

 السهلً راشد ناصر نجد

 العازمً شداد مرود نفال

 الفرٌح ٌوسؾ ناصر نور

 الشرٌدة إبراهٌم عدنان نورا

 المطٌري سٌؾ تركً نورة

 الشنفا عبدالهادي خالد نورة

 عوٌهان عبدهللا خلٌفة نورة

 الدوسري خلؾ فرج نورة

 المطٌري علً محمد نورة

 الهاجري ناصر منصور نورة

 هللا فتح عبدالقادر سامً نورٌة

 محمود محمد جاسم نوؾ

 الهران محمد جمال نوؾ

 الحجٌالن مناور حمود نوؾ

 خلٌفة عقٌل راشد نوؾ

 المطٌري عوض صباح نوؾ

 العتٌبً هالل ناٌؾ نوؾ

 العازمً مدؼم مفلح نوٌر

 العازمً مطلق سٌؾ هاجر

 الزهامٌل عبدالرحمن هاجر

 العنزي منٌزل صالح هادي

 إبراهٌم عبدالواحد عدنان هبة

 العنزي ؼالى فهد هبة

 القالؾ كرم محمد مكى هبة

 الصلٌلً جعٌثن صاهود هدى



 حسٌن حسٌن علً هدى

 العنزي عبكلً فرحان هدى

 عبدالرحمن إبراهٌم خالد هدٌل

 الصؽٌر راشد هٌؾ هال

 المطرقه سعود سلطان هنوؾ

 العازمً سعد سلٌمان هنوؾ

 المطٌري مطلق عوض صباح هنوؾ

 المطٌري حمود علً هنوؾ

 الشمري عبدهللا الفً هنوؾ

 المنٌر عبدهللا صالح هٌا

 العتٌبً عامر محمد هٌا

 العجمً عبدالرحمن سٌؾ وسمٌة

 الصلٌلً ؼالً ٌوسؾ ٌعقوب

 المهنا مهنا فؤاد ٌوسؾ

 العنزي عبدهللا نجم ٌوسؾ

 

 العامة األشؽال وزارة

 العجمً عبدهللا مبارك دالل

 ؼلوم حاجً محمود زهراء

 الكندري عبدالرحمن محمد عبدهللا سارة

 الفٌلكاوي أحمد فؤاد عبدهللا

 العنزي ؼنام ناٌؾ فهد

 عبدالهً عبداله مرٌم

 

 اإلسالمٌة والشؤون األوقاؾ وزارة

 المنٌس عبدالرزاق أحمد

 العازمً مفلح مجبل أحمد

 العتٌبً ؼزاي البندري

 العجمً محمد محسن الجازي

 العجمً عبدهللا فالح تهانً

 الشمري مؽٌر طارش جمٌلة



 عبدالهادي علً محمد حمد

 الشهاب حسٌن محمد حوراء

 العصٌمً مجبل عبدهللا رٌم

 العجمً سالم محمد سارة

 القراوى راشد ناصر سارة

 العجمً فهد ناصر سارة

 الصراؾ عبدهللا محمد سعد

 المري صالح محسن سعود

 العجمً راشد بداح سلطان

 الحرٌجً جبر حمدان سلطان

 العلٌمى محمد أحمد سلمان

 العلٌمى محمد أحمد سلمى

 الدٌحانً بركات دؼٌم سلٌمان

 العنزي عٌسى فٌاض سناء

 الحشان سٌؾ بدر سٌؾ

 الظفٌري حمد ضاري شهد

 العجمً فهٌد هادي شوق

 المطٌري عٌسى تركً عائشة

 المسٌلٌم سلٌمان علً عائشة

 العوض عباس عبدهللا عباس

 األحمد عبدهللا حسٌن عبدالرحمن

 الشمري عٌد خالد عبدالرحمن

 الخرسان عبداللطٌؾ عدنان عبدالعزٌز

 سودان مبارك حمود عبدهللا

 الشطً مبارك خالد عبدهللا

 القٌالنى علً صالح عبدهللا

 العازمً شاٌع فهٌد عبدهللا

 الحربً فرحان مبارك عبدهللا

 العتٌبً ؼازي محمد عبدالعزٌز

 الثوٌنً سعود ثوٌنً عبدهللا

 الخضري نادر بدر علً

 الفضلً عودة خالد علً



 القالؾ خلٌل عادل علً

 الٌاسٌن محمد سهٌل عمر

 الظفٌري عواد محمد فداء

 بورسلى عبداللطٌؾ خالد فهد

 الراشد علً خالد فهد

 العازمً داموك شارخ فهد

 الرخٌمى سالم عبدالوهاب فواز

 الرشٌدي مشعان عاٌش فوزٌة

 الشمري مطر عبدالعزٌز فٌصل

 الردعان خالد ردعان محمد

 العوضً هاشم عبدالمجٌد محمد

 الكندري حسن سلٌمان مرٌم

 العمٌره مفرح مرزوق ٌممر

 العتٌبً برٌك سعود مشاري

 الخزام علً خالد مطلق

 السوٌدان عبدالرحمن فهد منٌرة

 الهاجري حمد محمد نورة

 العجمً حسٌن محمد نوضه

 الخنٌن سعد مبارك وضحة

 الحردان مطر إبراهٌم ٌوسؾ

 إبراهٌم عبدالخضر جمال ٌوسؾ

 الردٌنً ٌاسٌن خالد ٌوسؾ

 

 والصناعة التجارة وزارة

 االربش إبراهٌم هادي إبراهٌم

 النجاده علً اٌمن أحمد

 المجلهم عثمان ٌوسؾ أحمد

 سعٌد بن مرزوق عبدهللا أسماء

 الصباح سعود عبدهللا الهنوؾ

 عبدهللا سعود عبدالعزٌز امطار

 الفرحان بدر فٌصل بدر

 العتٌبً حجرؾ محمد بدر



 الرشٌدي مترح رفاعً ثامر

 المطٌري علً عادل حصة

 الضفٌري ثانً بهلول حمود

 اشكنانى علً جاسم حوراء

 الهندال سمٌر عبدهللا خالد

 فٌروز داود عٌسى داود

 الكندري حسٌن اسماعٌل دالل

 زمان محمد علً دالل

 العتٌبً ذعار ناصر رؼد

 المزٌدي عبدهللا جعفر سعٌد روان

 الدروٌش ربٌع أحمد محمود شاكر

 المطٌري شاعً ؼازي شروق

 العازمً الفقم خلٌفة بدر عبدالرحمن

 عبدالوهاب محمد نجٌب عبدالعزٌز

 المطٌري معٌض فهٌد عبدهللا

 الرشٌدي فضً محمد عبدهللا

 محمد عبدالرحمن فهد عبدالرحمن

 االمٌر حسٌن صادق عبدهللا

 المطٌري هالل عامر عبدهللا

 علً ؼلوم هاشم عذاري

 الضاعن علً ضاعن علً

 العجمً بلٌه محمد علً

 الشطً دروٌش عبدالعزٌز عمر

 السمحان عبداللطٌؾ ٌوسؾ عبداللطٌؾ عمر

 الخمٌس عبدالعزٌز حسان ؼادة

 شاؼولً حسن محمد فاطمة

 الهٌفً عناد محمد فجر

 العجمً محمد شبٌب فراج

 الرخٌص زٌد صالح سعد أحمد فٌصل

 المنصور محمد أحمد محمد

 الهاملى علً سلٌمان محمد

 ؼرٌب عبدهللا عبداللطٌؾ محمد



 الدٌحانً عبٌد مطر مشعل

 العازمً ناجً مصطفى منال

 المطٌري بدر خالد مها

 شحٌتان ناشً عٌد ناشً

 الهندى محمد أحمد نوال

 التربٌة وزارة

 األحمد سلمان حبٌب أبرار

 الجاسر مطلق خالد أبرار

 الكوت حسٌن عادل أبرار

 المزٌد محمد هذال إبراهٌم

 الفصام تركً مساعد اروى

 البؽلً عبدهللا هانً اسرار

 العجمً ناصر عاٌض أسماء

 الزاٌد سالم عبدالسالم اسٌل

 الحربً عاٌض عٌسى اطٌاؾ

 الدٌحانً عوض هللا ضٌؾ أفراح

 العنزي فرحان ثانً مرضً أفنان

 كمشاد نجؾ محمد الزهراء

 الكندري أحمد خالد ألطاؾ

 الهاجري مسعود هادي امجاد

 الهاجري مطلق أحمد امل

 الشمري صبر عابر آمنة

 الكندري عبدهللا عبدالرحمن انتصار

 الرقٌعً عبدالمحسن علً أنفال

 العرادة حمٌان محمد أنفال

 المطٌري الحمٌدي مطلق أنفال

 العٌد عاٌد نبٌل انوار

 جمعة سعٌد نوري انوار

 الصلٌلً فالج راضً إٌمان

 الحشاش محمد سامً بدر

 الجدى عبدالجلٌل عادل تسنٌم

 عدوانًال مهنا عبدهللا جمانة



 شمس حسٌن عدنان جمانة

 الفٌلكاوي عبدهللا نجم جمانة

 السالم محمد حٌدر جنان

 الخرس حسٌن بدر حسن

 الرشٌدي سرور ضوٌحً حسن

 الفودرى عبدالرحٌم فهد حسٌبه

 الجطٌلً أحمد سامً حصة

 سلطان مهنا سلطان حمد

 العزران إبراهٌم عبدالعزٌز حمد

 الثاقب حمد فٌصل حمد

 الثالج امٌن حنان

 االمٌر محمد ٌوسؾ حنان

 الخلٌفً محمد عبدهللا خالد

 العازمً سعود مجبل خالد

 الهزٌم علً ولٌد خالد

 العجمً مبارك خالد خلود

 طٌنان عوض عوٌد خوله

 علً ؼلوم محمد أحمد دانة

 العلً أحمد عبدهللا دانٌه

 الؽرٌب حسن صالح أحمد دالل

 الشواؾ عبدالرسول عبدالرضا دالل

 الزنكً عبدالوهاب فؤاد دالل

 الشلوان شلوان محمد دالل

 الموسً حسن مهدي صالح دٌنا

 العجمً مهدي محمد رؤى

 األحمد أحمد عبداللطٌؾ رزان

 الدوسري جمعان سالم رفعة

 الخضاري سالم جمال روان

 الحوطً إبراهٌم خالد روان

 العتٌبً حمد سالم رٌم

 الجٌماز صالح نبٌل رٌم

 السلمان محمد طالب زهراء



 زكرٌا عبدهللا عادل زهراء

 الصراؾ محمد مسعود زهراء

 الحربً جعٌدان سعود زٌد

 الهزٌم حمزة حسٌن زٌنب

 الحداد موسى عبدهللا زٌنب

 ؼلوم شعبان علً سارة

 السجاري عبداللطٌؾ علً سارة

 الروٌلى عبدهللا إبراهٌم سارة

 العتٌبً حمٌان هللا ضٌؾ سارة

 البصٌر عبدالرزاق عدنان سارة

 المسلمانى عبدالمطلب فاضل سارة

 عباس حسٌن عبدهللا سعاد

 الشمالى شباب عزٌز سعود

 محمد محمود شاكر سكٌنه

 ٌحٌى سلٌمان ٌحٌى محمد سلٌمان

 الحداد أحمد طالب سندس

 العازمً علً أحمد شهد

 العنزي خلؾ عبدهللا شهد

 الدوسري إبراهٌم سلٌمان شهٌره

 الدرٌعى خلٌفة محمد شوق

 الطراروه إبراهٌم جاسم شٌخة

 الصراؾ محمد حمٌد شٌماء

 امان صالح سالم صالح

 البالول عبدالرحمن ناجً طٌبة

 العربٌد خلٌفة عادل طٌبة

 المري مسعود علً ظافٌه

 الشاٌجى زٌد خالد عائشة

 عبدهللا سعٌد سعد عائشة

 الدهام محبوب محمد نصر عائشة

 العتٌبً عقاب ناٌؾ عالٌة

 الظفٌري سوٌلم كامل عبدالرحمن

 المطٌري خضٌر خالد عبدالعزٌز



 المرزوق عبدالعزٌز داود عبدالعزٌز

 الٌاسٌن خلٌل سعود عبدالعزٌز

 العنزي محمد هاشم عبدالعزٌز

 العازمً حسن سالم خالد عبدهللا

 العلٌوى ناصر خالد عبدهللا

 مظفر موسى إبراهٌم عبٌر

 العصفور نصؾ علً عادل عبٌر

 الجٌماز صالح عٌسى عبٌر

 مهدي عبدهللا مطر عبٌر

 العجٌل سلطان سعد عثمان

 العجمً عبدهللا حسٌن علً

 الشمري عواد حسن عنود

 بودى فهد حمد عبدالعزٌز ؼزوه

 اشكنانى حاجٌة عبدهللا فاطمة

 الرفاعً عمر خالد فجر

 الصبر نجم خالد فجر

 العنزي ٌعقوب ولٌد فجر

 الحماد سالم نواؾ فرح

 مًالعج جابر مرزوق فهد

 الكندري أحمد اسماعٌل فٌصل

 حٌدر جواد محمد كوثر

 الصالح اسماعٌل ولٌد لجٌن

 البدر بدر سالم لطٌفة

 المطٌري عاٌض سلٌمان لطٌفة

 العجمً محمد عبدالرحمن لطٌفة

 عبدال عبدالعزٌز نبٌل لٌلى

 التركً تركً إبراهٌم محمد

 حسٌن حسن عادل محمد

 العدوانً مبارك عٌد محمد

 المطٌري شعوي فرج محمد

 محمد صالح مجدى محمد

 المطٌري محمد ناصر محمد



 العتٌبً مرزوق ؼازي مرزوق

 الرشٌدي عٌد عبٌان مرزوقه

 العجٌري محمد جلوي مرٌم

 الفقعان مساعد حسٌن مرٌم

 الجمهور ثامر حمدان مرٌم

 العصفور عبدالرحٌم سامً مرٌم

 جمعة سبتً خلٌل طارق مرٌم

 القطان أحمد عبدالعزٌز مرٌم

 الكندري هللا نعمة عبدهللا عدنان مرٌم

 الكاظمً مهدي ضٌاء مشعل

 العجمً سالم منصور مصبوبه

 العدوانً فدٌع فهد مالك

 القالؾ حسٌن أحمد منال

 البذالً ؼرٌب سعد منال

 بخش عبدالرضا عامر منال

 الهاجري عبدهللا عوض منال

 الرشٌدي عواض صقر نادٌة

 العنزي مطلق صلبً ناصر

 العنزي عبدهللا محمد نجد

 عركى بو حسٌن خلٌفة نزهه

 البلهان محمد عٌسى نوال

 نظر عوض ناصر نور

 الحداد علً بدر نورة

 الهاجري محمد خالد نورة

 الهاجري ؼانم شافً نورة

 المهنا أحمد عبدالمحسن نورة

 الظاهر مهدي عماد نورة

 الصباح سالم خالد نوؾ

 امان عبدالرزاق عصام نوؾ

 العجمً حمد فهد نوؾ

 عبدالرضا سلٌمان عٌسى هللا هبة

 عبدهللا عبدالرضا جابر هبة



 الدعً العبداللطٌؾ عبداللطٌؾ هدٌل

 المسكتً عبدهللا خالد هال

 السعدون خالد فٌصل هنا

 العجمً هادي عبدهللا وضحة

 بوحمد محمد صقر ٌوسؾ

 الجطٌلى راشد صالح ٌوسؾ

 المرزوق صالح فرج ٌوسؾ

 

 العالً التعلٌم وزارة

 معرفى محمد عبدالعظٌم إبراهٌم

 الدٌن شمس الدٌن شمس بدر بكر أبو

 العوضً أحمد عبدالحمٌد أحمد

 الرشٌدي فالح محمد مبارك أحمد

 حسٌن بن حسٌن سعد أفنان

 العوٌد موسى هاشم الزهراء

 العجمً محمد ثامر امل

 جابر مقطوؾ سمٌر آمنة

 العجمً صالح معجب أمٌرة

 االصفر سعد فالح انتصار

 سعود مفلح ناصر إٌمان

 المطٌري عمر فواز بشاٌر

 السعٌدي مثقال جلٌل بندر

 المطٌري سلطان عبٌد تحرٌر

 العنزي ظافر مبارك جابر

 حسن اسماعٌل محمد جمانة

 الرشدان حسن صالح حسن

 المري علً زٌد حصة

 السلوم عبدهللا سالم حنان

 الدوسري رفاعً فطٌس خالد

 حسن عبدهللا ؼلوم بدر خدٌجة

 الحداد حسن حامد دالل

 صومان سالم محمد دالل



 القراوى راشد أحمد راشد

 العصٌمً عمر عبدالسالم رؼد

 الجاهلى عبدالهادي خالد رقٌة

 القالؾ ٌعقوب عدنان روان

 المرشد عبدالعزٌز ٌوسؾ روان

 العتٌبً عبدهللا سالم رٌم

 الؽانم سلٌمان شاهٌن رٌم

 الرشٌدي البؽٌلً ماطر فٌصل رٌم

 العازمً خاتم محماس رٌم

 االمٌر عبدالرسول عادل زٌنب

 العدوانً ناصر بدر سارة

 الدوسري جمعان علً سارة

 اإلبراهٌم حمود هشام سارة

 العنزي خلٌؾ محمد سعد

 العازمً صالح زوٌد سلوى

 التمٌمً عبدالعزٌز ولٌد سلٌمان

 الموسوي محمد سٌد عباس مهدي سٌد

 العٌسى عبدالعزٌز عبدالرحمن شرٌفة

 الجماح اروٌدان سالم شهد

 المسباح فضل عبدهللا شهد

 مراد خلٌفة حسٌن شوق

 الدٌحانً صالح محمد صالح

 الحسٌنان جمعة ناصر صالح

 المطٌري هللا وصل ذٌاب صالح

 الرشٌدي رجا خالد عائشة

 العازمً فرحان طلق عائشة

 العنجري محمد فهد عائشة

 الشمري براك ضاري عامر

 الشهاب صالح حمد عبدالعزٌز

 الرشٌدي معلث أحمد عبدهللا

 العجٌري أحمد محمد عبدهللا

 حسن صالح أحمد عبدهللا



 المطٌري صالح ؼازي عبٌر

 العتٌبً محمد ؼازي عبٌر

 القطان عٌسى إبراهٌم علً

 المسباح علً محمود علً

 أحمد شاكر حسان عهود

 حسن صالح محمد ؼزاله

 القطان علً إبراهٌم فاطمة

 جٌبالر علً ٌوسؾ فضٌله

 الجاسر صالح عبدالرحمن فهد

 المكراد حمد عبدهللا فواز

 المطٌري راشد فالح فى

 المبارك محمد مساعد فى

 المهنا فهد ولٌد لولوة

 بوجروه ماجد طارق ماجد

 الصاٌػ حاتم عدنان محمد

 العجمً سالم ناصر محمد

 امٌر سراب جاسم مرٌم

 العبٌالنى إبراهٌم عادل مرٌم

 العازمً الدباغ فهد مرٌم

 الجفٌره هللا جار متعب مطلق

 الشمري حسٌن ناصر مالك

 العجمً شبٌب محمد منال

 ملهاب ناصر سعٌد منٌفه

 العازمً علوش خالد مى

 العلً مجٌد فاضل ناصر

 الهذال محروت زبن مسلط ناٌؾ

 حسن سعٌد فاٌز نورة

 المطٌري عبدهللا راشد نوؾ

 السبٌعً ضوٌحً مشنان نوٌر

 العنزي علً أحمد هدى

 الخالدي فٌصل اسماعٌل هنوؾ

 المسعود سعد ولٌد هنوؾ



 العازمً فهاد عبدهللا هٌا

 العتٌبً ابلٌعٌس عبدهللا هٌا

 ناصر بن حقان فهد وضحة

 الجوٌسرى محمد ناصر ٌاسمٌن

 

 الداخلٌة وزارة

 السلٌمانً دهٌمان سعد ابتسام

 الحرز علً حسٌن أبرار

 الخلٌفً سلٌمان محمد عبداللطٌؾ إبراهٌم

 الفارسً عبدهللا فٌصل ادٌان

 زٌد مبارك سالم ادٌبه

 رزٌحان عبدهللا انور أسماء

 بورحمة محمد انور أسماء

 الحربً ؼالب علً سعود أسماء

 المطٌري منصور ضوٌحً أسماء

 العازمً ماطر عاٌد أسماء

 العازمً فالح سعد أشواق

 الرشٌدي عواض عبٌد أفراح

 الراشد فهد اسماعٌل أفنان

 الجدعى مسمار عبدهللا أفنان

 المطٌري نداء ناصر أفنان

 العجمً ثقٌل عبدهللا االء

 الحجرؾ ناصر مبارك البندري

 العجمً مبارك فراج الجوهرة

 السلٌمانً ثنٌان دخٌل ألطاؾ

 المطٌري عبدهللا ضٌدان ألطاؾ

 المطٌري حجنؾ شٌحان العفرى

 الظفٌري ساٌر عٌد الهام

 العبٌد عبدالعزٌز أحمد البنٌن ام

 الصلٌلً صنهات معلث امان

 السبٌعً سعود فراج امانً

 المطٌري راشد متعب أمثال



 الماجدي سعود سعد امل

 المطٌري صاهود سعود امل

 بندر أحمد فٌصل امٌنة

 الكندري جمعة عبدالعزٌز أمٌنة

 الهجرس محمد ولٌد أمٌنة

 العازمً منصور خلٌفة انتصار

 العتٌبً الزند إبراهٌم بندر أنفال

 العازمً حربً خالد انوار

 مبارك سراى صالح انور

 العنزي محمد فٌاض إٌمان

 البلوشً سعٌد محمد عبدالهادي بتول

 العبدهللا جاسم أحمد بدر

 السمحان عبدالعزٌز ناصر بدر

 الكندري ؼرٌب ولٌد بدور

 المطٌري هاٌؾ محمد برجس

 عبدالحً علً ناصر بزة

 القطان محمد عمار بشاٌر

 سلطان عوض عواض تحرٌر

 الظفٌري عشوي مجبل تهانً

 العتٌبً ربٌج مسلط تهانً

 المطٌري عوض نافل جراح

 اكبر محمد أحمد جنان

 جرخى حسن عبدالرضا جنان

 العتٌبً مرزوق عبدهللا جواهر

 العجمً حمد محمد جواهر

 االربش عبدالرسول مصطفى حسناء

 ؼزاي حسٌن حمدان حسنة

 الكندري عبدهللا سبتً حصة

 الجبل عطاهللا عطاهللا حمود

 البناقى حمود حبٌب حمٌدة

 الدٌحانً شرٌدة فالح حنان

 اسماعٌل علً محمود حنان



 حسٌن رضا هللا شاء ما حسٌن حوراء

 جمعة محمد علً حوراء

 القحطانً حسٌن أحمد خالد

 الروٌجح سعود محمد خالد

 الفً كمعان مشل خالد

 الحداد عبدالوهاب ولٌد خالد

 المدعج سعد ؼانم خالده

 الكندري سكٌن حسن ؼلوم خدٌجة

 عبدهللا حسٌن ٌوسؾ خدٌجة

 العازمً حواج ضحٌان خزنة

 الضفٌري عواد فارس خلؾ

 العدوانً محمد حمود دانة

 العنزي جدوع زٌاد دانة

 العجمً حسٌن فهاد دانة

 عاٌض مرزوق عاٌض دعاء

 العتال نجم أحمد دالل

 الرشٌدي سمٌر اكرم دالل

 الوزان سالم خالد دالل

 علً محمد محمد رٌاض دالل

 الكندري ٌوسؾ عادل دالل

 الناصر الزٌد حمد محمد دالل

 الصوٌلح فالح محمد دالل

 ماجكى راشد حبٌب راشد

 عبدهللا حسن محمد رقٌة

 المٌاس رجا محمد رقٌة

 الرشٌد ناصر محمد رهام

 المطٌري البراك المرجاح محمد سعد روان

 العتٌبً عاٌض ناٌؾ روان

 الدٌحانً امبٌح حبٌب رٌم

 مسٌعٌد لٌلى سعدي رٌم

 العجمً عبٌد مبارك رٌم

 حبٌب مبارك أحمد زٌنب



 بوحمد علً جابر زٌنب

 تقى مختار جابر زٌنب

 نصار امٌري حاتم زٌنب

 صادق علم دروٌش زٌنب

 عباس علً عباس زٌنب

 عبدعلً محمد رضا ؼلوم عبدالمجٌد زٌنب

 القالؾ كاظم وائل زٌنب

 الكندري حسن علً سارا

 السٌد محمد السٌد سارة

 المسعود عبٌد عبدالهادي سارة

 العتٌبً فهد محمد سارة

 القحطانً مهدي ودٌد سارة

 السلٌم إبراهٌم ولٌد سارة

 العٌاضً حمود ولٌد سارة

 العازمً سالم مطر سالم

 العازمً دهٌران عبدهللا سعدة

 المضٌبرى حسن عبدهللا سعود

 المطٌري الفً مسلط سٌهام

 العجمً مهدي سعد شافً

 العنزي خلٌؾ زٌد شروق

 الدٌن شمس محمد عبدالرحمن شرٌفة

 الشمري خلؾ ثانً شهد

 المطٌري مطر عبدهللا شهد

 العازمً فالح ماجد شهد

 النامى محمد عبدالعزٌز شوق

 الراشد أحمد إبراهٌم شٌخة

 الكوح عبدالرحمن جاسم شٌخة

 الحرٌص عبدهللا سمٌر شٌخة

 عٌسى عٌسى سمٌر شٌخة

 مراد بدر جاسم شٌماء

 ثاجب ؼدٌر راضً شٌماء

 العجمً نهار أحمد ضاري



 العتٌبً محٌا تركً ضحى

 الفراع علً مناحً طالل

 اسمٌران فراج نواؾ طالل

 الرشٌدي رباح دبٌس عائشة

 الرشٌدي صالح ناصر عائشة

 محمد عبدهللا محمد عاصم

 الحربً جمٌعان محمد عالٌة

 الحمد جلٌدان سعود عبدالعزٌز

 القحطانً فالح عبدهللا عبدالعزٌز

 البؽلً ٌوسؾ إبراهٌم عبدهللا

 العازمً عوض سالم عبدهللا

 الشمري نجم فالح عبدهللا

 الثوٌنً ٌعقوب محمد عبدهللا

 الصانع محمد عبدالمحسن

 الخٌاط عباس عبدالرحمن

 الدٌحانً ملفً فواز عبدالعزٌز

 الحربً عبدهللا أحمد عبدهللا

 الظفٌري عوٌد زٌد عبٌر

 العنزي عشوي ناٌؾ عبٌر

 العجمً علً سعود علً

 الكندري أحمد عبدالوهاب علً

 الدوٌسان إبراهٌم فوزي عمر

 المطٌري بداح ناٌؾ عهد

 العنزي جزاع عوض عهود

 الهاجري صوٌان ناصر ؼدٌر

 العازمً علً ٌوسؾ ؼدٌر

 العنزي ؼنٌم عطٌة ؼنٌم

 العلً حمد إبراهٌم فاطمة

 مصطفوى طالب سٌد تقى فاطمة

 اكبر محمد جاسم فاطمة

 الكندري عبدهللا حسن فاطمة

 بوشهري دعٌج فاطمة



 الفٌلً محمد زهٌر فاطمة

 العنزي فالح طالل فاطمة

 شنٌبر سعد عبدالرحمن فاطمة

 الكندري عبدهللا عبدالرحمن فاطمة

 الصدى علً عبدهللا فاطمة

 كمال أحمد عواد فاطمة

 العجمً حمٌد عٌد فاطمة

 الروٌعى سعود محمد فاطمة

 الرشٌدي مصلح معدي فاطمة

 عباس حسٌن مهدي فاطمة

 الخوالد عٌسى مهنا فاطمة

 اسماعٌل أحمد اسماعٌل نواؾ فاطمة

 عبدهللا ؼلوم هاشم فاطمة

 المطٌري سمٌر هزاع فاطمة

 العنزي مناحً ٌالوس فاطمة

 مراد ٌوسؾ ٌعقوب فاطمة

 العنزي جدٌعان ارشود فجر

 معرفً عبدهللا عبدالخالق خالد فجر

 الدٌحانً الفً مترك فجر

 بوحمره عٌسى عبدالعزٌز فرح

 العازمً مساعد مطٌران فرح

 هاشم جمعة عبدالرحمن فهد

 المطٌري صفوق ؼازي فواز

 المطٌري شداد فالح فً

 القحطانً فهاد محمد فٌصل

 ارشٌد علً حسن قٌروان

 الظفٌري مصحب محمد كوثر

 المطوع إبراهٌم ٌوسؾ كوثر

 المسبحى إبراهٌم صالح لطٌفة

 ارحمة ٌاسٌن طه لطٌفة

 البدر عبدالرزاق عبدالعزٌز لولوة

 فناهً أحمد ٌوسؾ لولوة



 العنزي طنا حمٌد ماجد

 البحروه خمٌس خلٌل مبارك

 علً حسٌن أحمد محمد

 بارون علً اٌوب محمد

 العازمً عطران مجبل بدر محمد

 الفرٌح محمد جاسم محمد

 الدوسري محمد حسن محمد

 ابوحمادة محمد عبدهللا محمد

 الهلفً مطلق عوض محمد

 المطٌري علً ؼنام محمد

 العازمً سعد فرحان محمد

 العالج خلؾ فهد محمد

 المطٌري محمد فٌصل محمد

 السعٌد رحٌم محمد محمد

 المطٌري مٌاح مشعل محمد

 العتٌبً حماد فهد مراحب

 حسن كرم عباس حمزة مرٌم

 العجمً فالح سالم مرٌم

 البلوشً عبدهللا عبدالمحسن مرٌم

 المطٌري عٌسى علً مرٌم

 العازمً قبالن ناصر مرٌم

 المطٌري شداد سفر مزنة

 المطٌري فاٌح تراحٌب مشاري

 السبٌعً محمد عبدهللا مشاعل

 ملك بدر سالم منار

 الونده عبٌد فالح منار

 الدٌحانً عثمان الفً منار

 العازمً محمد حمود منال

 العازمً مصبح حمود منال

 المطٌري شمروخ سعٌد منال

 الهاجري راشد علً منال

 الرشٌدي عبدهللا عٌد منال



 سلٌمان بالل سعٌد منى

 اللهو شارع عبدالعزٌز منى

 الشمري قاطع ناصر منى

 العجمً مشوط رٌكان منٌرة

 الصباح أحمد عادل منٌرة

 العنزي سلٌمان حداد منٌفه

 المطٌري سعد فهٌد مها

 الماجد بدر باسل موضً

 الشرٌدة خلٌفة محمد موضً

 الحمد الفهد حمد محمد مى

 العنزي سعد بدر ناصر

 الصقر عبدهللا عبدالوهاب ناصر

 طاهر ٌوسؾ خالد نجالء

 الماجد ماجد عبدهللا نجالء

 الشواؾ حسن جاسم نرجس

 الدرٌس عبداللطٌؾ إبراهٌم نوال

 العتٌبً عبدالرحمن مطر نور

 الفوزان فوزان عبدهللا نورا

 العجمً منصور خالد نورة

 الدوسري مدوس عبدهللا نورة

 العربٌد سعد عٌسى نورة

 العازمً عبدهللا فالح نورة

 السعٌدي طرقً فٌصل نورة

 الشمري شهاب حمد نورٌة

 الهاجري ناٌؾ خالد نوؾ

 حمود فارس عبدالرحمن نوؾ

 الهولى محمد عٌسى نوؾ

 الشمري خلؾ محمد نوؾ

 العتٌبً عاٌض عبٌد نوٌر

 سعٌد مبارك سلمان هاجر

 الرجٌب محمد وحٌد هاجر

 العازمً حمد علً هدٌر



 الخالدي سعود طالل هدٌل

 الدٌحانً نداء هزاع هدٌل

 سعدون زامل فاروق هنوؾ

 الرفدى مشاري محمد هنوؾ

 العازمً علً فهٌد هٌا

 العبٌد خالد محمد هٌا

 السبٌعً عبدالعزٌز محمد هٌا

 الرشٌدي عبدهللا ؼائب هٌفاء

 العجمً حمد حسن وفاء

 الدالمه رجب عامر ٌاسمٌن

 العنزي سلمان فالح ٌاسمٌن

 الشطً ٌعقوب صالح ٌعقوب

 صبر هاشم أحمد ٌوسؾ

 المقٌط عبداللطٌؾ عادل ٌوسؾ

 الؽرٌب خلٌفة محمد ٌوسؾ

 العنزي مسدح ناصر ٌوسؾ

 

 والعمل االجتماعٌة الشؤون وزارة

 الكندري حسن عبدهللا محمد أحمد

 الجاسر صالح هشام أحمد

 الشمري مبارك علً إٌمان

 الحمازى عبدالرحمن فهد إٌمان

 الهمالن فالح ٌوسؾ دالل

 العصفور علً حسٌن سبٌكه

 االمٌر إبراهٌم خلٌل شهد

 الخضاري خلؾ عبدهللا شهد

 المذن ٌوسؾ عبدالعزٌز شوق

 المطٌري محمد عبدهللا عبدالعزٌز

 الطشه حمود سالم عبدهللا

 الطبطبائً مساعد ولٌد عبدهللا

 الرشٌدي الدواي شمٌخ عٌد علً

 آخند عبدالرسول علً فاطمة



 الجنفاوي فهد فرحان فاٌزة

 التوٌجري عبدالرحمن صالح أحمد فرح

 العنزي ناٌؾ سعد فهد

 علً بن ال ٌوسؾ صالح فهد

 الؽرٌب سعٌد فٌصل فهد

 عبدالسالم سامً عبدالصمد كوٌت

 هللا ضٌؾ عبٌد هللا ضٌؾ لطٌفة

 الشتٌلً محمد نافع مرٌم

 العازمً سعود ناصر نبٌل

 العازمً علً رشٌد نشمً

 الهولً سالم جاسم نورة

 الشاٌجً محمد بدر هدٌل

 

 الصحة وزارة

 العنزي مرٌجب ؼانم إبراهٌم

 السعٌدي األدعس مشعان إبراهٌم

 الرشٌدي راشد سند أحمد

 الضفٌري رحٌل عبدهللا أحمد

 الصواغ فالح عبدهللا أحمد

 سٌؾ مواس عنبر أحمد

 العمٌره فالح مساعد أحمد

 البزاز محمد عبدالرضا أسماء

 بارون حسن حاجً ٌونس االء

 المطٌري همٌجان خالد الجازي

 العنزي فنٌخر معٌض الجوهرة

 المنصور سلٌمان فهد الجوهره

 المطٌري نهار بدر العنود

 القحطانً عبدهللا شمروخ العنود

 العدوانً نهار فهد العنود

 احمٌر سالم محمد العنود

 العتٌبً موسى محمد امل

 العتٌبً عاٌض ملحق أمٌنة



 السعٌدي طوٌرش لزام انتصار

 محمد مال عبدهللا رٌاض انوار

 أحمد علً محمد جاسم إٌمان

 العتٌبً مانع دخٌل إٌمان

 حسن سعود فتحً إٌمان

 العازمً قبالن فالح إٌمان

 المطٌري ناٌؾ منصور إٌمان

 فجرى عٌد ناصر بدر

 فرس ٌوسؾ ناصر بدر

 الهاجري راجح جعفر بدرٌة

 العازمً سالم سعد بدرٌة

 العجمً برجس سعد برجس

 العسعوسً جاسم ناصر بزة

 الضفٌري زؼٌالن لطٌؾ بهٌه

 مهدي علً خالد بٌبى

 المال ٌوسؾ محمد بٌبً

 المطٌري مرزوق مطلق تركً

 الرشٌدي عاٌد عاٌض تهانً

 الزبٌدى كاطع ؼضبان جاسمٌه

 العلً صالح نواؾ جراح

 العنزي عبدالكرٌم حامد جمال

 الخطٌب جمال محمد جمال

 كابلى إبراهٌم محمد جمانة

 الطٌب عباس ٌوسؾ جمانة

 العازمً ؼنام سعٌد جمعة

 جمال محمد جاسم جنان

 البذالً صالح مرٌؾ جواهر

 المٌمونى محٌسن جوزه

 بوحقطه شبٌب رجعان حبٌب

 الصفار عبدالعزٌز حسٌن

 الشمري علً ضٌدان حصة

 الزامل داود عبدهللا حصة



 ساٌر ثمٌل كزار حصة

 المرزوق عاشور سامً حمد

 الدوٌخ عبدالعزٌز سعود حمد

 العازمً حشاش عبدهللا حمد

 المطٌري مداد عبدهللا حمد

 الصوٌلح حمد علً حمد

 العدوانً زاٌد محمد حمد

 الشاٌجى إبراهٌم ٌوسؾ حمود

 نعمة عبدهللا صالح حمٌدة

 العون عٌسى عبدهللا حنان

 العامري طالب عادل حنٌن

 العازمً خالد خزعل خالد

 الثوٌنً حمد علً محمد ولٌد خالد

 االمٌر عبداللطٌؾ فهد خزنة

 الدٌحانً زاٌد الفً خلود

 قرٌش محمد جمعة خلٌفة

 الراشد حمد خالد دانة

 بورسلً مرزوق جمعة دالل

 الحٌان مسفر راشد دالل

 المطٌري حمود شرٌد دالل

 العازمً فالح حمد راشد

 الراشد عٌسى عبدهللا راشد

 شاه ؼلوم فٌصل رباب

 العازمً سٌؾ حمود رشا

 الدوٌش عبدالرحمن فهد روان

 محمد ؼانم محمد روان

 الخرجى خالد ولٌد روان

 حسن عبدالحمٌد ولٌد روان

 الشمري عبدهللا سالمة رٌم

 الجدي علً حسن زهراء

 امٌر جاسم عادل زهراء

 خرٌبط علً عمر زهرة



 مكمخ ثوٌنً محمد زٌد

 الجمٌلً عٌد أحمد سارة

 الصباح سعود جابر سارة

 الهاجري محمد جابر سارة

 المزٌن حجً خالد سارة

 الرشٌدي عٌد عبٌان سارة

 المجدلى مبارك فؤاد سارة

 العجمً سعود فهد سارة

 الهاجري مبارك مطلق سارة

 الفزٌر مناحً مطلق سارة

 الشمري حدٌد خلٌفة سالم

 الرٌش سعود راشد سالم

 بوحمد عبدهللا محمد سعاد

 المري سالم فرج سعد

 العازمً سعد الفً سعد

 العجمً علً محمد سعد

 الحداد حمود فؤاد سعود

 العازمً عبدهللا مرزوق سعود

 مهران حسن ٌوسؾ سعود

 المطٌري ضٌدان مطلق سلمان

 البدر بدر محمد سنابل

 العصٌمً ثابت مطلق سوٌر

 العجمً محسن فالح سٌؾ

 سالمة بن سعٌد رشٌد شرٌفة

 الدٌحانً سلمى بٌان شهد

 العجمً فالح فٌصل شوق

 الحداد صالح عدنان شٌخة

 المسباح نوح مسباح شٌخة

 الدٌحانً علً حسٌن شٌماء

 مقبل ناصر سٌؾ صالح

 الجبٌالن عبدهللا صالح ضاري

 السلٌمانً حامد بانً ضحى



 العلوي عبدهللا مرزوق السٌد طاهره

 الفودرى ٌعقوب عبدهللا طالل

 الرشٌدي محمد متعب طالل

 الفرٌج فهد بدر عائشة

 الصلٌلً رخى ضٌان عائشة

 العتٌبً حسٌن فٌصل عائشة

 العصٌمً صقر نوح عائشة

 العازمً مبارك خلؾ عادل

 سعٌد حمٌد مجٌد عادل

 العنزي شٌحان محمد عبدالرحمن

 العنزي ثنى محمد عبدالعزٌز

 العازمً حرفان مهدي عبدالعزٌز

 الحربً محمد ناصر عبدالعزٌز

 الكندري محمد هشام عبدالعزٌز

 البشاره علً ٌوسؾ عبدالعزٌز

 العجمً راشد بداح عبدهللا

 عبدالرحمن محمد جاسم عبدهللا

 هزاع فراج حسٌن عبدهللا

 العازمً سالم رجعان عبدهللا

 العجمً مهدي سالم عبدهللا

 العازمً الجعٌدى فهٌد سعد عبدهللا

 العازمً سعود عبدهللا

 الخٌاط مهدي طالل عبدهللا

 الحربً عامر علً عبدهللا

 النجدى صقر فوزي عبدهللا

 الرشٌدي مفرح مطلق عبدهللا

 الدوسري مبارك هالل عبدهللا

 المسٌلٌم عبدالرحمن فهد عبدالرحمن

 الفالح خالد بندر عبدالعزٌز

 التوٌتان أحمد خالد عبدهللا

 تقى محمد عبدالعزٌز عبدهللا

 الضفٌري ناصر فهد عبدهللا



 العجمً علً محمد عبدهللا

 المرزوق وراد حوران عبٌد

 حربً عطشان كرٌم عبٌر

 الخلؾ عبدالرحٌم محمد عثمان

 صؽٌر عٌد عطٌة علً

 اشكنانى محمد علً علٌاء

 السبت اسماعٌل أحمد عمر

 البالول عبدهللا محمد ؼالٌة

 العتٌبً حمود حسن فاطمة

 أحمدى حمزة حسٌن فاطمة

 العنزي سمران خلٌؾ فاطمة

 الجسمً سلٌمان فاطمة

 الموسوي عبدهللا سٌد فاطمة

 العدوانً عبدالكرٌم فاطمة

 الهاشمً علً محمد فاطمة

 العجمً عٌد معٌكل فالح

 العازمً علً حسٌن فجر

 زمان باقر عبدالحمٌد فجر

 العجمً نفل بطاح فهد

 العازمً رجا سعد فهد

 العازمً هاٌؾ هزاع فهد

 ملفً مرزوق ثامر فوزٌة

 العجٌل محمد صالح فى

 العجمً مهدي سالم فٌصل

 الحجٌالن عزٌران عبدهللا فٌصل

 الرشٌدي ؼاطً فرحان لطٌفة

 الحداد عبدالرحمن لولوة

 الخالدي صامل مزٌد لولوة

 الخالدي صالح حمٌدي مالك

 العازمً سالم حمود مبارك

 المطٌري متعب زبن متعب

 الجعٌدان مسلم بداح محمد



 علً عبدالرسول بدر محمد

 المطٌري بدر برجس محمد

 البلوشً محمد جاسم محمد

 الهولى محمد جاسم محمد

 البندري محمد خالد محمد

 العازمً سعود صالح محمد

 العازمً شحاذ عبدهللا محمد

 الظفٌري جوٌعد عقلة محمد

 العازمً عبدهللا فهد محمد

 الحربً فالح فهد محمد

 العازمً مفرح مبارك محمد

 الخالدي ساكت مطلق محمد

 العجمً فالح معجب محمد

 الرشٌدي محمد أحمد مرٌم

 القالؾ عباس جمال مرٌم

 الصالل عبدالرحمن سعد مرٌم

 العجمً معٌكل فهٌد مرٌم

 العرادة سعد جاسم مساعد

 مبارك سلٌمان داود مساعد

 عبدهللا ٌوسؾ ٌعقوب مشاري

 الشمري حمد مشعل مشاعل

 الحربً ؼٌث فالح مشعل

 العازمً سعد خلؾ معالً

 صنات عقٌل هاشم معالً

 العنزي محمد علً مالك

 المطٌري فراج سعود منار

 المحٌمٌد محمد صالح منى

 بجاد منوخ دؼش منٌرة

 الشمري حسٌن سالم منٌرة

 الجٌعان ناصر علً منٌرة

 المطٌري حنس علٌان مها

 المطٌري طماح بداح موٌضى



 الوطري محمد بدر نابً

 المطٌري مرجً بدر ناصر

 الرجٌب عٌسى خالد ناصر

 العازمً علً دلباق ناصر

 العازمً فهد مجبل ناصر

 المطٌري عبدالهادي الفً ناٌؾ

 العتٌبً هوٌمل كتاب نجاة

 اعوٌش علً مبارك نفله

 العجمً فهٌد حزام نمشه

 الحرٌجً مطلق حمٌدي نواؾ

 الخالدي محسن سعد نواؾ

 الجوٌهل ٌعقوب سلٌمان نواؾ

 عبدهللا حسن محمد نواؾ

 العنزي علً ناٌؾ نوال

 عبدهللا علً حسن نور

 الصلٌلً عوٌد فراج نورة

 العبدهللا فالح سنافً عبدالرزاق نورة

 العتٌبً بطً قٌس نورٌة

 عرب حبٌب علً هاجر

 البرجس عبدالعزٌز أحمد هاله

 الشطً خلٌل خالد هٌا

 البكر عبدهللا عبدهللا هٌا

 الماجدي دردوح سلٌمان هٌام

 لًع حمود طارق هٌفاء

 العنزي صالح حمد واٌل

 عبدهللا جاسم عبداللطٌؾ ٌاسمٌن

 العازمً الدماج سلمان حماد ٌحٌى

 علً عبدالرحٌم أحمد ٌوسؾ

 العازمً سالم علً ٌوسؾ

 

 العدل وزارة

 المطٌري سٌؾ خالد اثٌر



 المجٌبل أحمد محمد أحمد

 العتٌبً عبدهللا خالد أسماء

 المطٌري عوض علً أسماء

 العازمً مطلق عواد العنود

 العازمً مبارك فهد أمثال

 الحسن إبراهٌم صالح اٌه

 التوٌس عبدهللا مبارك بدر

 المطٌري زاٌد مسعد بدر

 الشمري متعب بدر بندر

 عوض نزال شخٌر بندر

 الدوسري جخٌر فهد تركً

 الرشٌدي حمود عبدهللا تؽرٌد

 المطٌري دعسان مزبن جابر

 الشمري دهش رشم جراح

 الهاجري مسفر محمد جمٌلة

 علً بارون خلٌل حسٌن

 المحمٌد عٌدان عادل حسٌن

 العجمً محمد مهدي حمد

 العازمً خمخٌم عواد حنان

 بولبقه حمد ناصر خالد

 الدٌحانً عبدهللا فواز دٌمه

 الهاجري راشد طامً راشد

 الراشد أحمد خالد روان

 الهزٌم حمزة شاكر زٌنب

 الفضلً عبدالعزٌز إبراهٌم سعود

 داٌس سعود علً سعود

 العدوانً مهنا ناٌؾ سلطان

 العتٌبً سفٌر عبدهللا شٌخة

 العازمً سعد فهد ضاري

 الرشٌدي سعٌد حمٌد ضحوي

 الٌوسؾ علً حسٌن طالل

 ؼٌث صالح عٌسى عائشة



 العازمً عامر مبارك عامر

 الدٌحانً عوض هللا ضٌؾ عاٌض

 هادي حسٌن إبراهٌم عبدالرحمن

 الشمري نهار احسان عبدالرحمن

 القبندى ٌعقوب عبدهللا عبدالرحمن

 العجمً مانع محمد عبدالرحمن

 النوٌبت أحمد عبدهللا عبدالرزاق

 الخزى عبدهللا خالد عبدالعزٌز

 العازمً سالم شرار عبدالعزٌز

 العجمً محمد شوٌرب عبدهللا

 الصقر أحمد خلٌفة عبدالمحسن

 المجرب مساعد عٌد عبدالرحمن

 الذوٌخ عبدهللا موسى عبدهللا

 الؽٌث علً حسٌن علً

 العجمً جابر عبدهللا علً

 السعٌد عبداللطٌؾ عبدالرحمن عمار

 العازمً بطاح مبارك عنود

 الرشٌدي داهوم دؼٌم عهد

 عٌد عطٌة راضً عٌسى

 الحاي حمد عبدالعزٌز عٌسى

 سبتً صادق خالد فارس

 البحٌرى سعد خالد فاطمة

 الدٌحانً زٌد محمد فاطمة

 الهاجري نعٌر ناصر فالح

 الحاتم صالح أحمد فهد

 الرشٌدي ناصر عتٌق فٌصل

 الرشٌدي عاٌض عوض ماجد

 العجمً محمد جاسم محمد

 الرشٌدي محمد حمود محمد

 عبدهللا ٌوسؾ خلٌفة محمد

 محمد محمود عادل محمد

 المري راشد عبدالرحمن محمد



 السبٌعً الحمٌدي فالح محمد

 الدوسري حباب ناصر محمد

 الخمٌس عبدالرزاق ٌوسؾ محمد

 الرشٌدي فهد حمود مرٌم

 االنصاري عبدهللا سعد مرٌم

 العتٌبً جلوي سعد مشاري

 الرشٌدي عٌد مطلق مشاري

 العنزي ملٌح سند مشعل

 المهنا أحمد عبدالرحمن مشعل

 ابوعنٌج ؼنٌم الفً منال

 الرشٌدي مطلق هندى منٌرة

 العنزي امان فرحان منٌؾ

 العجمً محمد شافً نورة

 خلؾ وىالرا شالل هنادي

 المطٌري محمد هزاع هند

 حمد سوٌد شالح وضحة

 العجمً محمد عبدهللا وضحة

 علً صالح جابر وضحى

 الخمٌس عبدهللا نواؾ ٌوسؾ

 والماء الكهرباء وزارة

 المٌع عبٌد خالد أحمد

 عبدالرحمن عبدالكرٌم علً أحمد

 جوهر عبدالرضا ٌوسؾ أحمد

 المشاري محمد ولٌد إسراء

 الحسٌنً جاسم بدر جاسم

 العنزي ٌعقوب أحمد حسن

 المحمٌد ٌوسؾ أحمد حسٌن

 الفهد عبدالعزٌز ولٌد خالد

 عباس عبدهللا عادل زهراء

 الهاجري فدؼوش صوٌان سارة

 المطٌري سعد سفاح سعد

 المطٌري ناعس سالم سلمان



 العجمً عبدالرحمن صٌتة

 خمٌس أحمد علً طالل

 ناجمه بو حسٌن علً طٌبة

 العنزي مفرح صالح عائشة

 الدوسري عبدهللا عبدالرحمن

 العازمً فالح فالح عبدهللا

 حسٌن عبدهللا أحمد عبدهللا

 العازمً خالد بدر ؼدٌر

 العازمً هجاج معدي ؼدٌر

 العجمً حسن هادي فالح

 العجمً محمد مانع محمد

 العازمً مرزوق سالم مرزوق

 العازمً ذٌاب خالد منال

 السبٌعً حجاب سمٌر منال

 العازمً الشمالً فالح منال

 المطٌري مرزوق فاٌز منٌرة

 العتٌبً صالح ضٌدان وضحة

 المالٌة وزارة

 الزعبً محمد بدر إبراهٌم

 القحطانً مرٌع علً إبراهٌم

 العجمً عوٌضه سالم ارٌج

 رقدان مرزوق ناصر راشد

 المجرن سالم خالد سالم

 الدلٌمى عبدالرزاق حاتم شرٌفة

 السعٌد حمد سالم صالح

 بهبهانً محمد فاضل عباس

 الشاٌع عبدالعزٌز ٌوسؾ عبدالرحمن

 الخشم محمد صقر عبدهللا

 الدٌحانً حمدان حمد عبدالرحمن

 المٌلم عبدالعزٌز ٌوسؾ عبدالعزٌز

 العمٌري ؼانم عبدالعزٌز عبدهللا

 الدمخى صفر عبدالرضا علً



 القعود محمد ٌوسؾ محمد

 العازمً مروى علً مشاعل

 العنزي دخٌل حمود نواؾ

 الهاجري راشد جاسر وضحة

 المواصالت وزارة

 العساكر عبدهللا عبدالرحمن أحمد

 الرشٌدي فالح مبارك أحمد

 بوحمد عقٌل علً البتول

 الشمري بادي ناصر الفجر

 الشمري خلؾ مبارك أمانً

 الرفاعً عٌسى ٌوسؾ أمانً

 النومسً فهم مفلح أمل

 العتٌبً ثامر هللا ضٌؾ أنفال

 فرج عبدالؽفور انوار

 الجدى قدٌر مرتضى انوار

 الصلٌلً عبدهللا الفً إٌمان

 المطٌري ردن هادي إٌمان

 العنزي ربح عبدهللا بتول

 العازمً ناصر براك بدرٌة

 الناصر عبدالوهاب بدور

 العتٌبً عبدهللا صقر بسام

 البدٌوى فهد عبداللطٌؾ حصة

 المهٌنً أحمد مسعد حصة

 بوعركً إبراهٌم خلٌل حنٌن

 عبدالرحٌم قاسم حسن حوراء

 المجرن دخٌل أحمد خالد

 المعتوق ٌعقوب فٌصل خالد

 الرشٌد أحمد فوزي خلود

 العازمً ملٌح خلود

 سالم مطر أحمد خالد دانة

 الحمادي عبدهللا حامد دالل

 الرشٌدي سلمان راشد دالل



 الماجد سلطان سلٌمان دالل

 الجٌعان محمد صالح دالل

 العبٌد صالح عدنان دالل

 الٌاسٌن راشد أحمد راشد

 المطٌري جهز جفٌن رٌم

 الهزاع عبدالسالم رومً رٌم

 الفهٌد فهد عبدالعزٌز رٌم

 هادي عبدهللا محمد زهراء

 عواد حسٌن أحمد زهرة

 شٌبة ابو عبدهللا حمود زٌد

 مبارك عبدهللا خضٌر زٌنب

 سلمان أحمد عماد زٌنب

 خلٌفوه عمر عبدهللا سارة

 المطٌري بطٌحان محمد سارة

 العجمً فهٌد ناصر سارة

 بوبطن مرشد حسٌن سعد

 السندي عبداللطٌؾ سندس

 الجبري محمد مطلق شهد

 العودة عبدالكرٌم ولٌد شهد

 الروٌح عبدهللا صالح شوق

 هللا نصر كاظم محمد شوق

 الشاٌجً حمود صالح شٌخة

 المالك محمد مناور شٌماء

 الشمري مجبل نواؾ ضاري

 الحوطً مبارك أحمد طالل

 المطٌري دؼش مناحً طالل

 الفضلً مضحى عواد عائشة

 الحالوه إبراهٌم عبدالرحمن

 الكندري رمضان عبدالعزٌز

 الرشٌدي صقر عبدالعزٌز

 العنزي منصور عبدالعزٌز

 البحٌرى حامد سالم عبدهللا



 الصائػ علً محمد عبدهللا

 الحاتم اورنس عبداللطٌؾ

 الخرافى عبدالمحسن عبدهللا

 المطوع سعود خالد عبٌر

 الرشٌدي مرزوق بدر عفاؾ

 القنور محمد ناصر عمر

 العنزي عناد عبدهللا عهد

 المؽربى محمد فوزي ؼالٌة

 العازمً فالح محمد ؼدٌر

 المطوع فهد ٌوسؾ ؼدٌر

 الخضاري حمود جاسم فاطمة

 امٌر سلٌمان داود فاطمة

 العلوي سٌد محمد فاطمة

 البذالً سعد ناٌؾ فاطمة

 السجاري ٌعقوب ٌوسؾ فاطمة

 هللا مال عبدالعزٌز فجر

 الكندري إبراهٌم عٌسً فجر

 السالم مبارك محمد فجر

 المطٌري ؼزاي جهٌم فرح

 الصنوٌن عاٌض مبارك فواز

 الحمدان خالد علً لطٌفة

 الثاقب فالح ناصر لولوة

 العدوانً فدٌع محمد لٌلى

 كاٌدى محمد جاسم محمد

 سلٌمان علً حسٌن محمد

 اسماعٌل إبراهٌم شعبان محمد

 دشتً محمد خلٌل مرٌم

 المري محمد سالم مرٌم

 حٌاه محمد طالل مرٌم

 الرشٌدي عبدهللا عبٌد مرٌم

 الهزٌم جالل محمد مرٌم

 سالم عبدهللا ولٌد مرٌم



 العجمً عبدالرحمن حمد مشاعل

 العنزي خلؾ صبحى مشعل

 العجمً محمد حسن مطلق

 العنتري ادخٌل عراك منار

 الحمٌدة سالم أحمد منٌرة

 البسام حمد صالح منٌرة

 الهدبان ناجً إبراهٌم ناجً

 الشمري طلٌحان خلٌفة نجالء

 النشمً محمد خالد نشور

 الداود فالح طاهر نعٌمه

 السهلً دعفس منٌؾ نوال

 الؽمالس عبدالرحمن عٌسى نورا

 الماجد عبدالمجٌد أحمد نورة

 العصفور عبدهللا علً نورة

 ساٌر سعود هادي نورة

 الروٌشد عبداللطٌؾ أحمد نوؾ

 المطٌري حٌالن فاٌز هدى

 الكندري محمد عبدهللا هدٌل

 الٌاسٌن مهلهل محمد جاسم هٌا

 الزعبً محمد سعد هٌا

 الدٌٌن عبدهللا ٌوسؾ هٌا

 فرٌدون علً إبراهٌم والء

 حمد بو عبدهللا شاكر ٌاسمٌن

 البلوشً سعٌد ٌعقوب ٌوسؾ

 

 النفط وزارة

 العازمً سعد مفلح أبرار

 الرمٌضٌن جاسم ناصر أحمد

 حمادة عبدالوهاب ثنٌان أسماء

 ٌوسؾ عبدالرسول ٌحٌى جنان

 المطٌري ؼازي الفً خلود

 الرفاعً معٌوؾ أحمد دالل



 المقهوى عبداللطٌؾ عبدالعزٌز دالل

 النصار سالم منصور زٌاد

 العنزي مطر ضاحً سارة

 العنزي مالبش محمد شروق

 الرفاعً عبداللطٌؾ عبدهللا

 الدهٌم خالد طارق عبدالوهاب

 العجمً عبدهللا مانع عهد

 البلوشً مهدي ٌوسؾ فاطمة

 العنزي مرضً خالد فواز

 العنزي خلؾ عبٌد مشاعل

 الظفٌري مرعً عقٌل مشاعل

 الخدٌر محمد صالح منٌرة

 الضفٌري حنتوش صٌوان هدى

 .العجمً شاجع فهٌد وضحى


