
 لإلحصاء المركزٌة اإلدارة

 

 ًأسماء سلمان سعٌدان السلٌمان
 يالجوهرة معٌض فنٌخر العنز
 يبدور دوخى رفاعً الرشٌد
 ًحنان عواد خمخٌم العازم

 يخالد عبدالهادي ؼالب الدوسر
 ةدالل بدر سلٌمان الخلٌف

 ندالل عبدالرحمن عبدهللا الشوٌال
 نزهراء عبداللطٌؾ عبدهللا محمد السلما

 ًسهٌل ناصر عبدهللا الصقعب
 يشوق خالد معجون العنز
 يشٌماء فالح راشد العنز

 ًشٌماء ناصر عطٌة الفضل
 هصادق محمود ؼلوم خاج

 يطالل فهد سعود السعٌد
 هعائشة زهٌر عبدالرحمن الربٌع
 دعبدالرحمن ولٌد فاضل المطرو

 ًعبٌر عواد هجاج العازم
 دعفاؾ عبدهللا منصور محم

 يلمرؼدٌر صالح حمد ا
 يفاطمة خالد مجعد المطٌر
 ًفاطمة مرزوق خلؾ الفج

 يفجر خالد ؼازي الشمر
 يفجر سعود فرحان المطٌر
 ًفجر منصور موسى العتٌب

 ًفرح فالح مرشد الشالح
 ًفهد مبارك فالح العازم

 ًكوثر حسٌن عبدالرضا عل
 ًلطٌفة عاٌض فالح العجم

 ًمحمد خالد عبداللطٌؾ السهل
 ًازممرزوقه محمد سالم الع

 يمرٌم جاسم محمد الشمر
 ىمرٌم عٌسى عبدالوهاب العٌس

 ًمرٌم فهد الدباغ العازم
 لمرٌم منصور محمد العد

 ًمزنة هادي مبارك العازم
 يمشاعل عقٌل مرعً الظفٌر

 نمشاعل ناصر بدر الفرحا
 ًمنٌرة عبدالهادي مهنا العازم

 يمها عبٌد محمد المطٌر
 ًمى حمود حسٌن العازم
 ًمى خالد علوش العازم

 ًنادٌة مرزوق رزٌق العتٌب
 ضهناء محمد خلؾ عو

 سهند خمٌس عاشور خمٌ
 يوضحة جاسر راشد الهاجر

 

 ءلإلطفا العامة اإلدارة
 ممحمد فاضل عباس الهزٌ

 لٌوسؾ سلٌمان دروٌش اسماعٌ

 

 للجمارك العامة اإلدارة



 

 ًأبتسام أحمد فرٌج السلٌمان
 يشٌدأحمد خالد رجا البؽٌلً الر
 سأسماء جمال صالح بوؼٌ
 ًأفراح أحمد ناشً العازم
 ًأفراح عبدهللا راشد الحرب
 نأفراح عٌد مرزوق الهرا

 ًالجوهرة فراج مبارك العجم
 ىأمانً عٌد عبدهللا البراعص

 يأمانً عٌد مداد الحضٌر
 ًأمانً مصلح عاٌض الشالح

 ةأمثال بدر مرشد الدوٌل
 ًامل ناصر حماد العجم

 نحسن باروانتصار ٌوسؾ 
 يأنوار بداح محماس الدوسر

 دانوار رٌاض عبدهللا مال محم
 ىإٌمان صادق عبدهللا العباس
 يإٌمان صالح محمد الجالو

 يإٌمان فهٌد عواض الرشٌد
 ًبتال حرٌمٌس سلمان العازم

 يبشائر خالد رجا الرشٌد
 ىتهانً فاضل سعٌد البطحان

 ىحسٌن عٌسى حسٌن اشكنان
 ىخالد محمد حمد العتٌق

 يخزنة محمد همٌج المطٌر
 يخزنة هجاج مطلق الرشٌد

 يخلود حماد فٌاض العنز
 يخلود سعد صحن الرشٌد

 ردانة أنور عبدهللا العمٌ
 ًدالل سالم منصور العجم

 ًدالل عبدهللا مبارك العدوان
 يرفعة سالم فالح الهاجر

 يروان سلطان نزال الشمر
 ًروان سمار فالح العتٌب
 دسارة حسٌن علً محم

 ًرة بدر فهٌد العازمسا
 دسارة جاسم سلٌمان الفهٌ

 ًسارة سعد خالد العازم
 يسارة هادي سعد الهاجر

 يسامٌة مطر رحٌم المطٌر
 ًسلمى مرزوق عوض العازم

 يسناء سعود سند الدوسر
 يشوق علً سالم الهدفه المر
 يطراٌؾ موسى ؼاٌب الرشٌد
 ًعائشة عبدهللا دهٌران العازم

 ًعفاؾ خلؾ جدعان العازم
 دعنود بدر عبدهللا المر

 يعواطؾ رحٌل سالم العنز
 ةؼالٌة عٌد عواد الدوٌل

 يفادٌه جازي باتل المطٌر
 ًفاطمة جظعان مقبل العازم

 دفاطمة حسٌن ناصر راش
 يفاطمة عبدهللا أحمد الكندر



 يفاطمة فارس مبارك الرشٌد
 رفجر نبٌل عبداللطٌؾ الناص

 ًمحمد عباس حسٌن سبت
 ًلسبٌعمرٌم حاكم سعدون ا

 يمرٌم سراح مطلق الرشٌد
 جمرٌم مسلم ؼنٌم ابو عنٌ

 ًمشاري مطلق مبروك الدٌحان
 يمعالً محمد عٌاد الجنفاو

 ًمناٌر طالل صالح العتٌب
 ىمنى بدر مبارك الجالو
 ًمنى عامر سعود العجم

 يمنى فرحان جزاع الشمر
 يمنٌرة محمد الحمٌدي المطٌر

 يمها اهتٌمى عبدهللا الهاجر
 ًمها محمد ؼزالن العازم
 ًمها وسمً سعد العازم

 ًموضً هادي فهاد العجم
 يمى حضٌرم سعود الهاجر

 ًمى عبٌد مبارك العازم
 ينجالء بندر عواد الشمر
 ينوال فٌصل بجاد الهاجر

 ننورة رٌاض عبدهللا الحمٌضا
 ًنورة عٌد سعود العازم
 ينورة فالح حمد الهاجر
 ينوٌر فالح حمد الهاجر

 ًمد بدر السبٌعنوٌر مح
 نهاجر مطر حسٌن دؼٌما

 ًوجدان محمد ردٌن العجم
 ًوسمٌة محمد عبدهللا العجم
 موسمٌة مرضى بردى ؼنٌ

 يوضحة طالب محمد الهاجر

 

 ًالمدن للطٌران العامة اإلدارة

 

 إسراء عذبً عبدالكرٌم المال
 ًاشواق هادي عبدالرحمن العجم

 ًأمثال فهد مبارك العازم
 ًالعدوانأنفال عادل حمود 

 يأنفال مطلق الحمٌدي المطٌر
 يتحرٌر عبٌد سلطان المطٌر

 ًحصة عجران فدؼوش العجم
 يروان فارس أحمد العنز

 ًرٌم مطلق جدعان العازم
 نعبٌر راشد عبدالهادي الحجٌال

 ًؼدٌر معدي هجاج العازم
 يمرٌم حمود فهد الرشٌد

 يمى سعدون عوض الهاجر
 ًنادٌة محمد عبدهللا العازم

 ًشافً محمد العجمنورة 
 ًنورة مبارك محمد العجم

 ًنوؾ بداح عاٌد العازم
 دوضحة شالح سوٌد حم

 



 لألوقاؾ العامة األمانة

 

 يأفنان ناصر نداء المطٌر
 يسارة نٌاؾ بداى المطٌر

 

 ةوالتنمٌ للتخطٌط األعلى للمجلس العامة األمانة

 

 ًأبرار خدعان شبٌب العازم
 دادٌبه سالم مبارك زٌ

 يأسماء علً عوض المطٌر
 ًأسماء مهدي صٌاح العازم
 يالبندري سالم خلٌؾ الشمر

 ًالعنود نواؾ محمد الحرب
 ًالهنوؾ منٌر سالم العازم

 ًامل سالم زافور العازم
 يآمنة عبدهللا رحٌل الظفٌر
 ًانوار الفً ناصر العازم
 ناٌه صالح إبراهٌم الحس
 ًبدرٌة منٌر عواد العازم

 ًعتٌببدور سعد مطلق ال
 نبشاٌر محمد سلٌمان حس

 دحصة عبدالعزٌز محمد الحم
 ًحٌاه فهد ثامر العازم

 يراوٌه بطٌحان قرٌان المطٌر
 ًرشا حمود سٌؾ العازم

 نزهراء حمٌد محمود حسٌ
 يسارة علً جمعان الدوسر
 نسارة فهد مبخوت الدرعا

 ًسارة محمد فهد العتٌب
 ًسارة مهدي محمد العجم
 ًمسلمى عبود ردعان العاز
 ًسلوى محمد حماد العازم
 يشهد عبدهللا مطر المطٌر

 نشٌماء عبدالمحسن منصور القطا
 معبدهللا صقر محمد الخش

 نعلً حسٌن علً المذ
 ًعنود فالح بخٌت العتٌب
 ًعهود ثامر سعٌد العازم

 ًفتون ضاوي محمد العتٌب
 يكوثر محمد مصحب الظفٌر

 يمرٌم سعود بدر المطٌر
 يمرٌم فهد سعود الدوسر

 يمشاعل حسٌن ناٌؾ العنز
 دمشاعل خلٌفة سعد عبٌ
 يمعالً عٌاد عٌد الرشٌد

 يمنصور محمد منصور بذال الرشٌد
 ًمها محمد فالح العتٌب

 ًنفله عبدهللا محمد السبٌع
 ننواؾ عبدالرحمن عبدهللا الصفرا

 ًنورة خالد منصور العجم
 يهنوؾ الفً عبدهللا الشمر

 يوالء فالح عبدالهادي المطٌر

 



 بواآلدا والفنون للثقافة الوطنً مجلسال

 

 ؾأبرار صاحب محمد الصرا
 دإسراء حمود عبدهللا سعو

 يأمل فهد زاٌد المطٌر
 ًبدور صالح علً العتٌب

 ىحصة عبداللطٌؾ فهد البدٌو
 بحصة عدنان محمد المحار

 دحنان اٌاد اسحق محمو
 ندالل محمد شلوان الشلوا

 يرٌم سعود علً المطٌر
 رٌم االمٌشهد خلٌل إبراه

 يعائشة نزال فخرى الرشٌد
 ًعبٌر علً حماد العجم

 مؼدٌر علً اسماعٌل إبراهٌ
 ًفاطمة طلق محمد العازم
 مفاطمة مطلق محمد الدؼٌ
 هقفله حسٌن محمد العاقل
 نلولوة خالد حمد العدها

 ًمشاعل علً مروى العازم
 ًمنال حجً خلؾ الحرب

 ؾمنٌرة دؼش فالح الحجر
 دمنٌرة دؼش منوخ بجا

 يموضً دجران هادي المر
 ًمً متعب فالح العازم

 ًنورة رجعان فراج العازم
 ينورة منصور ناصر الهاجر

 ههبة بدر ٌعقوب شبكو
 حهٌا أحمد فهد مفر

 

 رالقص لشؤون العامة الهٌئة

 

 يالهنوؾ جابر عامر المر
 شانوار خلؾ ؼربى نؽمو

 يرسما ؼصٌن هادي الدوسر
 دروان خالد أحمد الراش

 يعبدهللا الكندر سارة أحمد
 يشوق عبدهللا نجم المنصور

 يضحى مرتضى قدٌر الجد
 ًعائشة طلق فرحان العازم

 يعهود شرٌد براك هاد
 ًمنال مصطفى ناجً العازم

 يمناٌر عوٌد هاشم العنز
 ًمها ظاهر حضٌرم العازم

 يوضحا صٌاح مطلق المطٌر

 

 ةاإلعاق ذوي لشؤون العامة الهٌئة

 

 يخالد عبٌد جدٌع الضفٌر
 نعائشة أحمد محمد الجٌرا

 يعبدالعزٌز عبدهللا محمد المطٌر
 ًمرٌم نافع محمد الشتٌل

 يمشعل بعٌجان خضران المطٌر



 يمالك رباح قوٌزان المطٌر
 يهنوؾ عبدالحمٌد شٌحان الشمر

 

 بوالتدرٌ التطبٌقً للتعلٌم العامة الهٌئة

 

 يخلود الحمٌدي مطر المطٌر
 سدالل مبارك عبدالعزٌز القمال

 ااع مبارك سعد القبشع
 يعبٌر فالح موسم المطٌر

 يعبٌر محمد عبدهللا الهاجر
 ًفاٌزة سعد راشد العازم
 ًمعالً خلؾ سعد العازم
 ًوضحة عٌد فهٌد العازم

 

 ةللرٌاض العامة الهٌئة

 

 نسٌلفٌانا لٌل الدٌن بلوا
 نعبدالهادي فالح عبدالهادي الحجٌال

 

 ةالسمكٌ والثروة للزراعة العامة الهٌئة

 

 ًأسماء عاٌض ناصر العجم
 ًبدرٌة فالح عبدهللا العجم

 نحامد أحمد عبدالصمد حسٌ
 ًمحمد فاضل عباس عل

 

 اوعلومهم النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن ونشر بطباعة للعناٌة العامة الهٌئة

 

 ًامل عواد خمخٌم العازم
 ًحسٌن رجاء حسٌن العجم

 يعبدالرحمن عبدهللا فالح الباد
 دأحمد بوحمعبدهللا صادق 

 دعبدهللا مرشد عبدهللا المرش
 معلً عبدهللا علً جاس

 ًمحمد عبدالمجٌد هاشم العوض
 نمحمد مهدي عبدالكرٌم العرٌا

 ًمً علً حسٌن العل
 يمً مصلط مطلق المطٌر
 ًنشور خالد محمد النشم

 يهاجر محمد عبدهللا المطٌر

 

 ةالعامل للقوى العامة الهٌئة

 

 يالمها راضً سعد العنز
 ينة خلؾ فازع الرشٌدآم

 يآمنة فضً ظاهر الرشٌد
 سآمنة محمد علً طالب عبا

 ًأمٌنة فاٌز عبدهللا العل
 يبتول عبدهللا ربح العنز

 ًبشاٌر صوٌلح صالح العتٌب
 بٌبً محمد ٌوسؾ المال
 ًجمٌلة هادي سعد العازم
 ًدانة علً حسٌن الثوٌن



 ددالل صالح إبراهٌم محم
 ًرٌم محماس خاتم العازم

 رمحمد سعٌد ناصرٌم 
 دزهرة أحمد حسٌن عوا
 حسارة جابر سعود الصبا
 ًسارة حسٌن فهد العتٌب

 نشٌماء اسماعٌل خلٌل فرم
 هعبدهللا محمد صالح العبو
 ًعبٌر مبارك فرج العازم
 يؼدٌر زبن ملوح المطٌر

 دفاطمة ٌعقوب ٌوسؾ مرا
 يكنوز عقاب جفران المطٌر

 ًمرٌم عبدالمحسن عبدهللا البلوش
 يمرٌم عٌسى عبدالواحد الفٌلكاو

 يهاشمٌه سٌد إبراهٌم سٌد علً الرشٌد
 ًهٌا عبدهللا فهاد العازم
 ًوضحى جابر صالح عل

 ىٌاسمٌن ناصر محمد الجوٌسر

 

 ةالمدنٌ للمعلومات العامة الهٌئة

 

 ًإبراهٌم عبداللطٌؾ محمد سلٌمان الخلٌف
 ًأحمد بدر أحمد العوض
 رأحمد فؤاد حمٌد الصفا

 يحمد خلٌؾ الشمرحمود م
 يخالد محمد ناٌؾ الشمر

 نراشد صقر حمود الحربا
 مسالم حسن عبدعلً اإلبراهٌ
 سلمان بدر سلٌمان الجار هللا

 ىلطٌفة جاسم حمد البصٌر
 ًمحمد حمود سعود السبٌع

 ًمحمد عبدالمحسن محمد الفضل

 

 ةوالتؽذٌ للؽذاء العامة الهٌئة

 

 دأسماء حمزة عباس الحدا
 ًلق العازمالعنود عواد مط

 نحلٌمة مصطفى عبدالرسول الوزا
 ًسارة بدر ناصر العدوان

 يمنٌرة عبدالهادي فالح الهاجر
 ًنورة راشد محمد العجم

 روضحة فهد حقان بن ناص

 

 عوالتشرٌ الفتوى إدارة

 

 نجمانة سلٌمان خالد الوزا
 ًرٌم سٌؾ سعٌد العازم

 مسارة مجبل فالح الداهو
 ًسامٌة فهٌد مبارك العازم

 ؾاء حسٌن سعٌد خلصف
 ًمرٌم مطلق مبارك العازم

 دمنٌرة ناصر راشد الزٌ
 يمها علٌان حنس المطٌر



 ًهوٌا براك فهٌد العازم

 

 تالكوٌ بلدٌة

 

 ًإبراهٌم محمد بطً الزعب
 حاثٌر ولٌد عبدالمحسن الروٌ

 يأحمد صلفٌج شطً العنز
 يأمثال جاسم راضً المطٌر

 دامٌن عبدالحمٌد محمد امٌن أحم
 يبشاٌر عبدهللا وضٌحان الرشٌد

 هبلقٌس عباس محمد حسٌنً زاد
 يجمٌلة شارع حجاج المطٌر

 نحمد سلطان مهنا سلطا
 ًحمد عبدالحمٌد محمد الخلٌف
 رحوراء محمد سلمان العرٌع

 يخالد طالب عٌد العنز
 دخلود فوزي أحمد الرشٌ

 مدانة باسل مكً العبدالرحٌ
 ردٌما جابر حنٌؾ جاب

 رد الجسادٌنا محمود خال
 مراوٌه خلؾ مبارك السال

 سرقٌة محمد رجا المٌا
 ةرقٌة محمود سالم الوهٌد

 مزبٌدة علً حٌدر ٌتٌ
 ىزهراء زٌد طاهر الشمال

 ًسارة اسماعٌل إبراهٌم التمٌم
 ًسعد فٌصل ؼازي العتٌب

 يشهد حامد مرزوق المطٌر
 عشهد خالد مزٌد الصان

 دشهد محمد مبارك القعو
 ؾراشٌماء طالب حسٌن الص
 ًشٌماء ؼنٌم مناور العتٌب

 يصالح بدر طالل شداد المطٌر
 نعلً اسماعٌل خلٌل فرم

 يعلً حسن عباس منصور
 ًعمر عبدالعزٌز دروٌش الشط

 نفاطمة جاسم محمد السلٌما
 يفاطمة عبدالرحمن عبدهللا الكندر

 طفجر فواز ٌوسؾ النشٌ
 يفواز شمالن نؽٌمش عبدهللا الضفٌر

 تمحسن بركة محمد البخٌ
 ػمحمد علً محمد الصائ

 ًمحمد فالح الحمٌدي السبٌع
 ًمحمد مصبح ناصر العازم

 يمعاذ منصور الفً النجد
 رمنٌرة صالح عٌد العصفو

 ةناصر زٌد محمد العراد
 يناصر ٌوسؾ سلٌمان العبدالهاد

 يهاٌل أحمد حسٌن العنز
 ًهبة مرزوق حٌالن الحرب

 ًهٌا محمد عامر العتٌب
 يولٌد خالد مطلق الرشٌد

 لٌعقوب سلٌمان ٌعقوب علً اسماعٌ



 نٌوسؾ فوزي علً القطا

 

 ماإلعال وزارة

 

 زأبرار حسٌن علً الحر
 يأبرار عٌد هوٌدي الهاجر

 ياحالم بدر جابر واد
 يأحمد خالد أحمد المجاد

 ًأحمد خالد راشد الشحوم
 ًأحمد عباس حسٌن حاج

 يأحمد عمر خالد أحمد الشرقاو
 يأحمد متعب طبالن الرشٌد

 ًج حجً مران الحربارٌ
 ؾإسراء حسن كاظم القال
 ؾإسراء عادل ٌعقوب خل

 يأسماء سلطان سفر السمٌر
 ًأفراح سعد فالح العدوان
 ماالء طاهر صالح ابودها

 نآالء عبدالوهاب عبدهللا العطوا
 ىاالء محمود اسد عبدالباق

 ًألطاؾ دخٌل ثنٌان السلٌمان
 يألطاؾ هندى تركً المطٌر

 يٌم حمدان الفٌلكاوالعنود محمد إبراه
 ًأمار محمد جواد عباس قل

 يأمانً مطر خالد المطٌر
 يأمثال متعب راشد المطٌر

 كامل أحمد حبٌب السما
 يامل سعد سعود الماجد

 ًامل سعود جمعان العازم
 يامل سعود مشعل الشمر

 ًأمل مفلح فهم النومس
 رآمنة سمٌر مقطوؾ جاب
 دأمٌنة خالد عبدهللا أحم

 يانتصار أحمد زعال الضفٌر
 ًانتصار خلٌفة منصور العازم

 ؾأنفال أحمد سلطان القال
 ًأنفال بندر إبراهٌم الزند العتٌب

 ًأنفال ضٌؾ هللا ثامر العتٌب
 ًانوار سعٌد طلق العازم
 ًإٌمان سعد مطلق العتٌب
 نإٌمان فتحً سعود حس

 لاٌناس فوزي عبدالجلٌل جبرٌ
 عاٌه ٌعقوب طاهر المطو

 نعبدالمحسن محمد الشرهابدر 
 يبدرٌة سعد عقاب العنز
 ًبدرٌة فهٌد مقنع العازم
 يبدور علً عٌد المطٌر

 نبشاٌر جاسم محمد العرٌفا
 نبشاٌر حسن عبدهللا الحس

 ربشاٌر عواد عطٌة جب
 ًبشاٌر ٌوسؾ أحمد المدٌن

 ضبندر شخٌر نزال عو
 يتهانً عوٌد نهار المطٌر



 عثامر بدر عبدهللا الشوٌ
 بحمد جمال الخطٌجمال م

 ًجنان محمود علً بن نخ
 يجهٌر سٌؾ ناشً الحماد
 دجواهر عكرش عٌد محم

 ًجواهر مهدي عبدهللا البذال
 ًجوزه سعود مشٌلح الدٌحان

 ًحسٌن علً مطنً الفضل
 ًحصة مساعد هلٌل الحرب

 محنان حاجً محمد قاس
 ًخالد شلفان منصور العازم

 نخدٌجة بدر ؼلوم عبدهللا حس
 نوب ٌوسؾ محسٌخدٌجة ٌعق

 ًخزنة بشٌت سند العازم
 ًخمٌس حسن سعٌد العجم

 يخوله حمد عبدالهادي العبدالهاد
 مدانة خالد أحمد مطر سال
 ًدانة شافً عبدهللا العجم
 يدانة عبدهللا عامر الشمر
 ًدانة فهاد حسٌن العجم
 يدانة محمد حمد الهاجر

 يدالل اسماعٌل حسٌن الكندر
 ددالل حامد حسن الحدا

 يدالل حرٌمٌش حمود الهاجر
 حدالل خالد محمد المسبا

 يدالل دبٌس مجٌد الظفٌر
 ندالل صالح محمد الجٌعا

 ددالل عبدهللا خلٌفة المرٌش
 ددالل عدنان صالح العبٌ

 يدالل عٌسى حسن الكندر
 يذٌب ؼازي ذٌب الهاجر

 ًرقٌة سلٌمان عبدهللا الثوٌن
 ًرٌانه فهد محمد القحطان

 ًواغ العازمرٌم خالد سعود الص
 عرٌم رومً عبدالسالم الهزا

 ىرٌم عبدالرحمن ماجد الزعاب
 يرٌما عساؾ مناع الدوسر

 رزهراء عادل جاسم امٌ
 ًزهراء عدنان مبارك عل
 ؾزهرة حمٌد ناصر القال

 دزهرة عبدالكرٌم حسٌن محم
 سزٌنب عباس علً عبا

 ضزٌنب عبدالحمٌد حبٌب عو
 يسارة أحمد علً الضفٌر

 دمد السٌسارة السٌد مح
 ًسارة راشد محمد العازم
 نسارة صقر عوض العدوا

 جسارة عبدهللا مبارك الخرٌن
 دسارة عبدالهادي عبٌد المسعو

 ًسارة فراج مدعث العجم
 رسارة محمد صالح الجب

 ًسارة ودٌد مهدي القحطان
 مسارة ولٌد إبراهٌم السلٌ



 مسارة ٌعقوب ٌوسؾ بومرٌو
 رسارة ٌوسؾ رشٌد العطا

 ًهٌم سعد العتٌبسامٌة إبرا
 عسبٌكه عبدالرحمن عبدهللا المان

 نسعاد عودة سالم العورٌ
 ًسعاد ؼنام سعد العازم

 ىسعد إبراهٌم حسٌن دشت
 نسعد إبراهٌم شٌحان حمٌدا
 يسعد عبدالعزٌز عاٌد العنز
 ًسعد محمد مشعان العتٌب
 نسعود شاٌع صالح الحٌا

 يسلمى سلطان عوض المطٌر
 اسلٌل حسٌن علً مٌرز

 حسماح محمد عبدالعزٌز الربا
 يسٌهام مسلط الفً المطٌر

 ىشروق عبدالوهاب ناصر العٌس
 يشروق محمد مالبش العنز
 ًشرٌفة عدنان محمد البلوش

 رشرٌفة سعود حسٌن علً باق
 بشمالن عبدهللا خالد االٌو
 ًشمه حسٌن محمد العازم

 يشهد حامد زبن المطٌر
 ًشهد سعٌد بتال السبٌع

 ًالعازمشهد ماجد فالح 
 حشوق صالح عبدهللا الروٌ

 دشٌخة انور علً المزٌ
 ًشٌخة تركً بلٌق العازم
 بشٌخة خلؾ محمد الجعٌ

 ًشٌخة صالح حمود الشاٌج
 ًشٌخة عبدهللا دخٌن العدوان

 دشٌخة ولٌد عٌسً العو
 ًشٌماء سعود عبدهللا الحرب

 كشٌماء مناور محمد المال
 لصفٌه عقٌل حٌدر جما
 ًمطالل فهد حرمل العج

 رعائشة جاسم إبراهٌم العم
 ًعائشة جلوي محمد الدٌحان

 يعائشة خالد رجا الرشٌد
 ًعائشة ؼازي محمد العجم

 دعالٌة ضحوي هوٌر عاٌ
 لعاٌشة أنور سعود اسماعٌ

 يعبداالمٌر هاشم عبداالمٌر المزٌد
 يعبدالرحمن احسان نهار الشمر

 ًعبدالرحمن سمٌر عبدهللا العوض
 ى الخزعبدالعزٌز خالد عبدهللا

 ًعبدهللا خالد مبارك الشط
 معبدهللا صالح عبدهللا المسٌل
 يعبدهللا ؼرٌب مرجى العنز

 رعبدالمجٌد عادل منصور الصفا
 رعبدالمحسن خلٌفة أحمد الصق

 نعبدهللا أحمد صالح حس
 دعبٌر عٌسى ؼلوم أحم

 دعذبه عبدهللا منصور حمو



 ثعلً حسٌن علً الؽٌ
 رعلً حمزة علً اكب

 ضاٌض عوعلٌا راشد ع
 ىعلٌاء علً محمد اشكنان

 لعهد مد هللا عجٌل مد هللا عجٌ
 يعهود سعود فٌحان المطٌر

 يعٌدة عٌد زعٌل المطٌر
 ؼدٌر محمد حسٌن عبدهللا

 نؼزوه فهد هجاج العٌبا
 نؼصون فواز شاهٌ

 ًفاتن فاضل هاشم الرفاع
 سفاطمة أحمد علً ال عبا

 نفاطمة ٌعقوب حسٌن العبدالرحم
 بفاطمة بدر صالح الشها

 ىفاطمة تقى سٌد طالب مصطفو
 رفاطمة جاسم محمد اكب

 ًفاطمة حسن محمد السبٌع
 دفاطمة صالح جعفر بومجدا

 رفاطمة عبدالصمد جواد الصفا
 ًفاطمة عبدهللا ناصر الطرٌق
 ًفاطمة عماش محمد العجم

 يفاطمة محمل ضٌؾ هللا المطٌر
 نفجر إبراهٌم جعفر بوخمسٌ

 يجدٌعان العنزفجر ارشود 
 يفجر عٌسً إبراهٌم الكندر

 مفجر محمد مبارك خلؾ السال
 نفجر محمد ناصر العمرا

 ًفجر مرزوق محمد العجم
 سفرح أحمد حسن بوعبا

 يفرح أحمد صالح عبدالرحمن التوٌجر
 مفهد أحمد صالح الحات
 ًفهد علً شاجع العجم
 ًفهد مزٌد محمد الحرب
 رفوز خالد سلطان البك

 يد المطٌرفً فالح شدا
 غفٌصل خالد سعٌد الصوا

 ًقماشه سالم عبدالرحٌم العوض
 مكوثر عبدهللا فرٌدون رست

 نلطٌفة علً خالد الحمدا
 يلطٌفة ٌوسؾ إبراهٌم الهاجر

 بلولوة ناصر فالح الثاق
 بلٌنا جمٌل محمد ذٌا

 محمد خلٌفة ٌوسؾ عبدهللا
 نمحمد عادل حسن حسٌ

 جمحمد فهد خلؾ العال
 ًالعازممحمد مطلق زاٌد 

 يمراحب أحمد ؼٌالن الشمر
 ؾمرٌم جابر أحمد اشر

 يمرٌم حسٌن عبدهللا حسٌن الكندر
 يمرٌم حمود مذود الشمر

 يمرٌم سعد عبدهللا االنصار
 دمرٌم طارق محمد التوحٌ
 نمرٌم محٌسن بخٌت صفنا



 ًمسفر مبارك فالح العجم
 يمشاعل عبٌد خلؾ العنز

 يمشعل سند ملٌح العنز
 يمضحى ملهاب عٌد الرشٌد

 ًمعالً حمد حسٌن العازم
 رمعالً محمد أحمد بند

 ىمنار حمد عبداللطٌؾ الحدار
 لمنار فهد صالح الصال

 نمنار ولٌد عبدالعزٌز القطا
 ًمنال ضاوي فهد العازم

 يمنال محمد عوض المطٌر
 يمنال محمود حسن العنز

 يمناٌر سلٌمان محمد المطٌر
 ًمنى فهد بداح العجم

 ىى محمد عبدالرحمن القطٌفمن
 ًمنٌرة عبدهللا محمد العجم
 ىمنٌرة فالح مجبل الشنٌط

 ًمنٌرة منصور فالح العازم
 يمنٌفه حداد سلٌمان العنز
 يمها فهد سماوى الضفٌر

 يمها فهد شافً الدوسر
 ىمها ٌوسؾ خالد البؽٌل

 مموضً أحمد سلطان السال
 يموضً ولٌد رشٌد الشمر

 رمى سعود عودة الهرٌ
 ياصر حمود فالح الحتٌته المطٌرن

 ؾنبٌل إبراهٌم عبدالرحٌم معرو
 ننداء عادل عبدالكرٌم الشرها

 ًنمشه حزام فهٌد العجم
 بنهى علً حسٌن عر

 ينوار حمود فهد الموٌزر
 سنوال إبراهٌم عبداللطٌؾ الدرٌ

 نوال إبراهٌم نجم عبدهللا
 ًنور مطر عبدالرحمن العتٌب

 ينورة داود طاهر الشمر
 يعبدهللا مدوس الدوسر نورة

 دنورة عٌسى سعد العربٌ
 ينورة محمد عوض المطٌر

 ًنورٌة قٌس بطً العتٌب
 ىهاله عبدالقادر أحمد الؽربلل

 يهدى أحمد علً العنز
 يهدٌة سعد جبار المطٌر

 يهدٌل أحمد حسن األنصار
 بهنادي حسن علً حجا

 بهناى عبدهللا عبدالكرٌم الوهٌ
 ىهنه محمود عبدالفتاح عٌس

 يهنوؾ مفرح سعد الهاجر
 لهٌا سلٌمان علً ابا الخٌ
 يوسمٌة فهد سعد المطٌر

 ًوضحة دؼٌم محمد الزعب
 يوضحة سالم زاٌد الهاجر
 يٌسرى بدر عبدهللا بوشهر
 دٌعقوب عبدهللا ٌعقوب بولن



 نٌوسؾ إبراهٌم مطر الحردا
 ًٌوسؾ خالد ٌاسٌن الردٌن
 نٌوسؾ محمد بدر الشاهٌ

 

 ةالعام األشؽال وزارة

 

 ًأسماء سالم محمد العجم
 ببدر سالم فارس الحطا

 يبدر عابد عبدهللا الرشٌد
 نحصة عبدالحمٌد عبدالرحمن البلها

 بصالح محمد سعود المعص
 يطفلة حمد فالح الهاجر

 حعبدالعزٌز عبدهللا علً الروٌ
 ًعبدالرحمن حمود مطلق العازم

 للطٌفة ولٌد عبدهللا الزام
 مرٌم عدنان راشد المال

 جمصطفى عبدالعزٌز فر مرٌم
 ًهادي علً مبارك العجم

 

 ةاإلسالمٌ والشؤون األوقاؾ وزارة

 

 ًأحمد حسٌن أحمد عل
 رإسراء ٌوسؾ ٌعقوب المنصو

 رألطاؾ خلؾ مطشر مط
 ًامل حمد ذٌاب العتٌب

 يأمٌنة حسن مهنا العنز
 ناٌوب اسماعٌل محمد بهم

 ربدرٌة محمد حسٌن مط
 ًبسام عوٌض فالح العازم

 يعد عطا هللا المطٌربشاٌر س
 رجاسم محمد مطر مط

 ًجمالء طنؾ عماش العتٌب
 يحسن ضوٌحً سرور الرشٌد

 ًحسٌن نوري علً السالمة الفضل
 ًحصة دلٌل بٌان العتٌب

 يحصة لطٌؾ خلؾ الضفٌر
 ةحمد بدر سعود الهبٌد

 ًحمد عبدالرحمن حمد الحوط
 ًحمود فهد حسن العجم

 ًحمود ٌوسؾ إبراهٌم الشاٌج
 ًدالل فرحان معدي العتٌب

 ؾراشد سٌؾ الدٌن عبدهللا السٌ
 يرثعاء سعد محمد الدوسر
 ًرخٌه حجاج عالً العازم

 ةرفعة فهد محمد احماد
 يسالم جمعة محمد كٌا

 نسالم خالد سالم المجر
 لصالح سٌؾ ناصر مقب

 يضاري نصار ساٌر الضفٌر
 سضاوي منصور عباس مقام
 ًعائشة ؼافل مطلق الصلٌل

 يفواز عاٌض الدوسرعائشة 
 ًعبدالرحمن جاسم عبدالرحمن العل



 نعبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالعزٌز الحقا
 لعبدهللا فٌصل رخٌص المهم

 كعبدهللا محمد ماطر مبار
 ًعبٌر محمد حمد العجم

 لعمران بدر منصور الدال
 ةعنود ٌاسٌن اسود سالم

 يعهد محمد مشل العنز
 يؼزوه حمود زاٌد هاد

 ًعجمفهد ناصر فهد ال
 بمحمد سٌؾ صعفق الخشا

 ًمحمد فهد محمد العجم
 يمحمد ماجد حمٌد واد

 يمحمد مبارك راشد العمٌر
 نمحمد محمود عٌدان عبدهللا عٌدا

 يمدٌحه شفاقة مجول العنز
 ةمرٌم رفعت مصطفى نعم
 دمشعل حسن عباس محم

 امشعل عبدالرحمن أحمد المهن
 رمنصور إبراهٌم محمد نها

 كرمنٌفه راشد حربً مبا
 يمها شفاء الهٌلم العنز
 يمها مسعود قماد المر

 ةمٌثاء حمد عاٌض الوهٌد
 ًناصر ولٌد امٌن العوض

 تنمارق علً ٌوسؾ الٌاقو
 ينور فرحان سارى العنز
 ًنورة جوٌعد حسن العجم

 رهبة خلٌفة مرٌح شاه
 لهداٌه عبداللطٌؾ خالد العجٌ

 ًوضحة عبٌد دؼٌم العدوان

 

 ةوالصناع التجارة وزارة

 

 ًأبرار محمد ؼلوم العوض
 نإبراهٌم عبدالعزٌز إبراهٌم الحسٌ

 نأحمد ؼلوم علً حسٌ
 زأسماء عبدالرضا محمد البزا
 ًاشواق صالح حمود العازم

 ؾاالء علً مختار الصرا
 رالجوهره فهد سلٌمان المنصو

 لأمٌنة صالح سعد الما
 ىإٌمان عبدالكرٌم علً الجد

 دبدر حسٌن سالم محمو
 ح صالبدر ناصر عبدهللا

 نبٌبى سلطان محمد سلطا
 يتهانً ملفً حمود الرشٌد

 محمد أحمد سعد السوٌل
 نحمد عبدالعزٌز إبراهٌم العزرا

 هحوراء عامر صالح العبو
 سخالد عبدالعزٌز محمد الدرٌ

 ًخلود فهد حمود السبٌع
 ًخلود ملٌح عبدالرحمن العازم
 يدانة عبدالعزٌز محمد بوشهر



 ًدالل خلؾ عقٌل عل
 مٌصل مناحً الدؼٌشروان ف

 ًزهراء عارؾ اسحاق البلوش
 ؾزٌنب جاسم محمد شرٌ
 ًسارة راشد صالح الشط
 بسارة سالم فارس الحطا
 ًسارة عدنان عبدهللا العل

 يسارة فهد مهنا الخالد
 ًسارة ناصر جمعان العازم
 ىسند راشد جمعة العوٌص

 يشوق جاسم محمد اإلبراهٌم الفٌلكاو
 رشٌماء جابر زاٌد شاه

 نعائشة سلٌمان صالح السلٌما
 ًعبدالرحمن مسٌر ماطر الحرب

 بعبدالعزٌز حمد صالح الشها
 حعلً كاظم محمد صال

 دعمار عبدالرحمن عبداللطٌؾ السعٌ
 يفاضله مسفر سعد الهاجر
 يفاطمة سالم جابر المطٌر
 رفاطمة سهٌل مطشر سهٌ
 نفاطمة محمد ماجد بوطٌبا
 ًفاطمة هادي عبدهللا العتٌب

 يدهللا حمد العنزفهد عب
 رلطٌفة عدنان أحمد شٌ

 يمحسن سٌد عباس سٌد حسن المهر
 يمحمد أحمد مكً الدوسر

 همحمد فهد سعد قرٌط
 ًمراحب علً عتٌق الدٌحان

 دمرٌم جمال خلؾ العٌ
 همرٌم حمٌد علً صرخو

 يمرٌم عبدهللا منصور بذال الرشٌد
 سمرٌم محمد تركً الخمٌ
 ًمسفر انور مسفر العتٌب

 لمر سلٌمان البالومشعل عا
 يمناٌر عبدالرحمن محمد المطٌر

 يمنصور علً حسٌن الخالد
 حمنى علً حسٌن صال

 ًمنٌرة سبٌت عٌد العازم
 يمى فهد عماش المطٌر

 ًناصر محمد جابر العجم
 ًنجد ناصر راشد السهل
 ًندى محمد فالح العازم

 عنورة عادل محمد المطو
 ننوؾ جمال محمد الهرا
 يطٌرنوؾ ناصر طامً الم

 تهاجر ٌعقوب سبت السب
 ىهبة ناصر خمٌس الزعاب

 ىهنادي عبدهللا صالح الجطٌل
 ًهند ناصر عواض العتٌب

 ًهٌا خالد خلٌل الشط
 ًهٌا فهد محمد العجم

 نوالء إبراهٌم علً فرٌدو
 ٌاسمٌن عبداللطٌؾ جاسم عبدهللا



 ًٌوسؾ خشمان عبدهللا الحرب

 

 ةالتربٌ وزارة

 

 ًأبرار محمد ؼلوم عل
 ىإبراهٌم طارق محمد الطوار

 ًإبراهٌم محمد إبراهٌم الفارس
 مإبراهٌم نوري حسن عبدالكرٌ

 ًاحالم عبدالرحمن سعود العجم
 يأحمد حسن زٌدان العنز
 يأحمد خالد ارفاده العنز

 رأحمد عبدالرزاق خضر طاه
 ًأحمد عبدالمحسن محمد الفضل

 ىأحمد ؼلوم محمد اشكنان
 لأحمد قبازرد نجؾ ؼلوم جما

 ًاروى خالد مطلق الحرب
 يارٌج سالم خلؾ العنز

 ًاستبرق توفٌق خلؾ الحوط
 يإسراء حماد علً الشمر

 ًإسراء عبدهللا كامل الفضل
 ًاسالم حربً عاٌد الشبٌل

  أسماء الشرقاوي بلبصري

 ًأسماء بسام محمد الخلٌف
 يأسماء عبدهللا حٌالن المطٌر

 نأسماء عمر ٌوسؾ العثما
 يالدأفراح حمٌد طعمة الخ

 مأفراح محمد حسٌن سال
 رأفنان أحمد جاسم الخنف

 راقبال منصور محمد منصو
 ناالء سعدي عثمان العثما
 ىالبتول جاسم محمد معرف

 ؾالبندري مبارك ناصر الحجر
 رالجازي عبدهللا جابر الجاب

 يالجازي محسن هزاع المطٌر
 مالجوهرة رمضان رمضان ؼلو

 يالجوهرة ؼنام هزاع المطٌر
 معقوب حبٌب اإلبراهٌالحسٌن ٌ

 سالزهراء عبدالرسول عبا
 مألطاؾ أحمد ظاهر كر

 ًألطاؾ شجاع فراج العتٌب
 ًألطاؾ فوار صٌاح ضوٌح
 ًالعنود عبدهللا علً العجم
 يالعنود محمد عٌاد الرشٌد
 ًالعنود مسلم فالح العدوان
 يالعنود ناٌؾ بدر المطٌر
 نالهام سعٌد ٌوسؾ القطا

 رالهام عبدالمحسن محمد قمب
 يالٌمامه ٌوسؾ عبٌد العنز
 يأمثال علً علوش المطٌر

 يامل بشٌر خلٌؾ العنز
 ًأمل راشد كلٌب الحسٌن

 دآمنة محمد مرتضى بهزا
 ًامهلً حٌالن علً الحرب



 ىأمٌنة سلطان ٌعقوب الفودر
 ًانتصار فهد فاهد العتٌب

 يانتصار مفلح مطلق الرشٌد
 يلمطٌرانتصار منصور هذال ا
 ًأنفال علً سعود الحرب

 ىانهار عبٌد عوض الشبل
 دانوار باسم انور الفه

 ًانوار خلؾ محمد القحطان
 كانوار ولٌد سلٌمان التنا
 ًإٌمان حمد بلٌه العجم

 يإٌمان ساهر راضً العنز
 نإٌمان صالح محمد السعدو

 سإٌمان عبدهللا ؼلوم رئٌ
 يإٌمان محمد إبراهٌم الشمر

 ًدٌس الحسٌنإٌمان مزٌد انوٌ
 يباسل داود سلٌمان الكندر

 يباسل عبدهللا ؼنام العنز
 يباسل مبارك صلبً المطٌر

 مبتول أحمد محمد مقٌ
 ًبخٌته مسعود مسفر العجم

 ؾبدحه هٌؾ مبارك الحجر
 دبدر اسعد صالح السعٌ
 حبدر عبدهللا أحمد الربا

 يبدر عبدهللا شهاب الخالد
 ًبدر علً مسعود العازم

 يمد الدوسربدر مبارك مح
 حبدرٌة عبدالرحمن راشد الربا

 يبدرٌة محمد ضٌدان المطٌر
 ًبدور ؼافل خلؾ مناح

 يبشاٌر شٌحان محمد العنز
 ًبشاٌر عدنان ٌوسؾ العل

 ًبشاٌر مصلح محمد العجم
 نبشاٌر ولٌد مطلق الختال

 يبالدى هاٌؾ ظاهر الظفٌر
 ًبٌبى ثابت ٌوسؾ عل

 ًبٌبى علً حٌدر عل
 يجابر محمد عجٌل الشمر

 اجابر محمد علً المهن
 مجمال عبدالرحٌم حسٌن سلٌ

 زجمانة ٌعقوب علً الخبا
 يجمعان شاٌم ثانً الرشٌد
 يجمٌلة عبدهللا نجر المطٌر
 يجواهر طراد مرٌجب العنز

 شحسن حسٌن عبدالصمد االرب
 شحسناء مصطفى عبدالرسول االرب

 دحسٌن ٌوسؾ عبدالرضا قبازر
 قمد عبدالرزاحصة أحمد مح

 ىحصة صالح داود الحزام
 ًحمد قٌس حمد الشط
 نحمد نبٌل حمد العو

 يحنان شباب عبدالعالً الرشٌد
 يحنان مالك ساٌر العنز

 نحنان محمود عباس حسٌن رمضا



 حوراء حمٌد طاهر العبدهللا
 يخالد اسماعٌل فلكناز كندر

 دخالد جوعان عاٌد خال
 نخالد ربٌعه عبدهللا سنا

 نحمٌد إبراهٌم العثماخالد عبدال
 عخالد عبدهللا فرج اللمٌ

 يخالد فالح عبدهللا الرشٌد
 زخالد ولٌد عبدالوهاب الخرا
 هخدٌجة محمد شكرى حمادٌ

 يخلود خالد عبٌد الدوسر
 يخلود معٌوؾ خالد السعٌد

 لخوله فهد عبدالرحمن جحٌ
 ًدانة جلعود ضمن القحطان

 سدانة عبدهللا اسماعٌل الخمٌ
 يحبٌب العنزدالل سلٌمان 

 ندالل عادل ٌوسؾ الدوٌسا
 يدالل عادل ٌوسؾ الكندر

 سدالل عبدالرحمن علً عبا
 ًدالل مصطفى عٌسى اللوؼان

 ًدالل ولٌد جاسم الجاسم الجناع
 يرثعاء محمد سٌؾ الزٌاد

 حرحاب عبدالحمٌد عبدهللا الربا
 نرحاب فاضل عبدالكرٌم بدرا

 يرشا جضعان سعٌد العنز
 يرقٌة عبدالرحمن عبدهللا الكندر

 ًرقٌة عدنان ٌعقوب الرفاع
 ًرهام محمد إبراهٌم العتٌب
 ىروان عادل أحمد المراؼ

 دروان محمد ؼانم محم
 يروان ٌعقوب ٌوسؾ العمٌر
 ًرٌم الحمٌدي محمد الدٌحان

 عرٌم بدر ناصر المطو
 يرٌم خلؾ تركً المطٌر

 ًرٌم راشد عبدهللا السبٌع
 يلهوٌدرٌم فهد مبارك ا

 ًرٌم فٌصل امٌن العوض
 ًرٌم الفً عٌد العازم

 يزهراء جمال سٌد علً الموسو
 ىزهراء عبدهللا ؼلوم ؼضنفر

 ىزهراء علً محمد دشت
 مزهرة توفٌق طاهر الهزٌ

 نزهرة عبدالخالق عبدهللا العطوا
 رزٌاد طارق محمود الباق

 رزٌاد منصور سالم النصا
 بزٌنب جاسم محمد نصٌ

 ًلمحسن العلزٌنب هاشم عبدا
 يسارة ٌعقوب عبادي المجاد
 ىسارة أسامة إبراهٌم المعٌل

 ىسارة امٌر عبدالرحمن معرف
 ىسارة جاسم محمد الهند
 ًسارة شافً محمد العجم

 مسارة صالح أحمد عبدالرحٌ
 يسارة عبدهللا فالح الهاجر



 يسارة عبٌان عٌد الرشٌد
 يسارة عثمان عبدالرحٌم الكندر

 دسارة محمد فهد بالو
 ًسارة محمد مطلق العدوان

 ًسارة مزعل هالل العتٌب
 يسارة مٌزر محمد العنز

 ؾسارة ٌعقوب حبٌب ٌوس
 ؾسالم طالل بندر الخطا

 نسالم محمود سالم حسٌ
 اسجى فهد محمد بوخرم
 يسحر سعد عبدهللا الكندر
 يسطام محمد عبدهللا المر

 دسعد سالم سعد الولٌ
 ًسعد علً سعد العازم

 يسعود عبدالعزٌز عبدهللا الموٌزر
 يسعود علً فرٌح الشمر

 يسعود مبارك دعسان الشمر
 يسلمان بدر عبدالرحٌم الكندر

 عسلمان عودة بداح البزٌ
 يسمر فرحان سالم الظفٌر
 نسٌؾ عادل مطلق الختال
 ًشاهه أحمد محمد السبت
 ًشاهه محمد ؼنام العجم

 يشهد صالح مناحً الرشٌد
 دؾ محمشهد علً عبداللطٌ

 رشهد محمد أحمد الناص
 ًشوق أحمد علً الخشت

 يشٌخة سعود سعد الهاجر
 رشٌخة ضامر سعد الضام
 نشٌخة علً ؼرٌب الحسٌ
 لشٌخة محمد ناصر الهال

 لشٌخة مشعل ٌونس الكحٌ
 ًصالح مثٌب مرزوق العبدل

 يصالحه مفضً عرنان العنز
 يصٌتة محمد منٌؾ الهاجر

 ؾطالل حسٌن علً الٌوس
 يمان عبٌد الرشٌدطالل سلٌ

 يطالل عواض بعٌجان المطٌر
 نطالل نواؾ فراج اسمٌرا

 عائشة أحمد اسماعٌل عبدهللا
 يعائشة سعد عشوي العنز

 دعائشة ناصر عبدهللا األحم
 يعادل ساكت شوٌت السعٌد
 يعالٌة مرهج ردٌؾ الظفٌر
 ةعاٌدة علٌان عاٌض الوهٌد

 ىعباس محمد حسن عباس قل
 يالمطٌرعبدالرحمن خالد مناحً 

 دعبدالرحمن عبدهللا محمد الحمٌ
 ًعبدالرحمن ولٌد حمزة الروم

 يعبدالرزاق برجس جابر المطٌر
 رعبدالرزاق محمد ؼلوم مٌ

 دعبدالعزٌز أحمد اسماعٌل أحم
 دعبدالعزٌز سعود جلٌدان الحم



 ًعبدالعزٌز سعود عبدهللا العتٌب
 نعبدالعزٌز عبدهللا محمد الحردا

 يلٌل الفٌلكاوعبدالعزٌز عبدالواحد خ
 يعبدالعزٌز علً عبدالمجٌد العسكر

 ًعبدالعزٌز قعٌد حشاش العتٌب
 يعبدالعزٌز متعب صاوى الشمر
 ًعبدالعزٌز محمد طلٌحان العتٌب

 معبدالعزٌز محمد طه إبراهٌ
 يعبدالعزٌز هالل فراج السعٌد
 رعبداللطٌؾ هانً سعود المٌ

 ًعبدهللا جمعان سعد العازم
 دعبدهللا سالم مبارك سعٌ

 يعبدهللا سعود عبدهللا الشمر
 يعبدهللا صالح جبار العنز
 دعبدهللا عادل خلؾ السعٌ

 عبدهللا عدنان مشاري عبدهللا
 رعبدهللا علً حسٌن الناص

 يعبدهللا فاٌز هزاع العنز
 ىعبدهللا محمد أحمد خشاو
 ىعبدهللا محمد حمد الجنوب

 يعبدهللا معٌض فنٌخر العنز
 ًالهادي اكلٌفٌخ ناصر العجمعبد

 رعبدالوهاب محمود علً حٌد
 ًعبدالعزٌز بدر مرزوق العتٌب

 يعبدالعزٌز عصام حسن الكندر
 نعبدالعزٌز ناصر محمد المزٌ

 ًعبدهللا محمد خلٌفة العازم
 لعبدالوهاب طارق عبدالوهاب الدخٌ

 ىعبٌر الحمٌدي عمر الجحٌدل
 نعبٌر خلٌؾ مرضً ظبٌا

 العبدهللاعبٌر عادل مرزوق 
 يعبٌر عواد ؼالب الشمر

 رعدنان محمد نوري بك
 يعذاري علً فراج الرشٌد

 يعطا هللا عبدهللا المطٌر
 ًعلً ابجاد مرزوق العتٌب

 دعلً أحمد إبراهٌم مرا
 ًعلً أحمد هادي الحرب

 ًعلً عبداللطٌؾ عبدالكرٌم العوض
 لعلً عبدهللا عٌسى النوف
 هعلً فٌصل حسن الخواج

 ىن مٌرزا علً السلٌمعلً كمال الدٌ
 ًعلً محمد كمٌل الفضل

 ؾعلً منصور عبدالرسول الشوا
 ىعلٌاء صبٌح سامً العٌس

 سعلٌه سالم سعد ادبٌ
 جعمار خالد عبدالمحسن الفر
 رعمر أسامة جاسم العصفو

 معمر حامد حمد الهٌ
 معمران مصطفً أحمد كر

 ًعهد سعد عٌاد العتٌب
 يعهود علً زاٌد الشمر

 دعواطؾ رشٌد شرٌؾ محم



 يعواطؾ محمد ضٌدان المطٌر
 لعٌد ضٌدان الحمٌدي ابو عد

 ًعٌسى راشد قبالن العازم
 ىعٌسى زٌاد عٌسى الؽربلل

 يؼالب محسن ؼالب الرشٌد
 يؼدٌر محمد حسٌن السٌد عباس الموسو

 يفارس سعود عبدهللا الشمر
 ًفاضل سعود فاضل العجم

 ًفاطمة سعود سٌؾ اللمٌع العازم
 نطمة عبدالرحمن محمد شمس الدٌفا

 ًفاطمة خالد حسٌن البؽل
 لفاطمة خالد زامل الزام
 نفاطمة خالد علً حس

 يفاطمة خزٌم عواد العنز
 قفاطمة زٌد حسن صاد

 ًفاطمة صنهات ضٌدان القحطان
 نفاطمة طالب حسٌن حسٌ

 ىفاطمة عبدهللا صالح الجطٌل
 نفاطمة علً حسٌن الوزا

 يفاطمة عواد حنون الشمر
 يفاطمة فاضل نجم الشمر
 نفاطمة محمد ناصر العلبا

 يفالح فهد ظافر الهاجر
 ًفجر أحمد عبدهللا العدوان

 يفجر عاٌد ناٌؾ المطٌر
 يفجر عبدالرحمن مطر الشمر

 يفجر محمد عبٌد الدوسر
 ىفجر مطلق رجعان الخصٌل
 يفجر ناصر عبدهللا المطٌر
 ىفرج مبارك فرج الساهل

 هفرح جمال عبدالكرٌم شمو
 حفرح حمود ؼنٌم الصوٌل

 ىفرح صالح إبراهٌم الهنٌد
 ًفهاد محمد عامر العجم
 لفهد أحمد ٌوسؾ المٌا

 ىفهد خالد عبداللطٌؾ بورسل
 ًفهد خالد مطلق العازم

 كفهد خلؾ هذال الدما
 ًفهد صالح ضافر العجم

 يفهد صالح عنٌزان الرشٌد
 ًفهد عاٌد الخوى الحرٌج

 يفهد عبدالعزٌز مرزوق الخالد
 يهد عبدهللا محمد العنزف

 قفهد عبٌد فجرى مرزو
 يفهد محمد فالح الرشٌد
 يفهده ناصر خلؾ الشمر

 يفهٌد عائد شرٌد عاٌد فهد المطٌر
 يفواز فرحان سعود المطٌر

 رفواز فالح منصور سف
 نفواز مساعد عبدهللا النقٌثا

 ًفى سلٌمان علً الضاح
 يفٌصل خلؾ رضٌمان الظفٌر

 نفٌصل سعدون عبدالرحمن الصفرا



 يفٌصل طالل محمد المطٌر
 رقاسم محمد عبدهللا جوه

 ةقٌروان عبدهللا عبدالمحسن ابو شٌب
 ركرار أحمد محمد االمٌ

 دكوثر عبدالرضا إبراهٌم الحدا
 نكوكب هاشم محمد حسٌ
 ًلطٌفة محمد زٌد الدٌحان

 نلطٌفة ناصر إبراهٌم النخٌال
 ًلولوة محمد مبارك العجم

 دلٌلى حسٌن محمد العبا
 ًماجد بشٌت سند العازم

 يمبارك سالم مبارك الشمر
 يمبارك عباس هبر الشمر

 يمبارك عبدهللا مبارك الهاجر
 ًمتعب بندر زهٌان الشالح
 يمجد شافً فالح الدوسر

 ًمحسن سعود محسن العتٌب
 ىمحمد إبراهٌم ٌوسؾ المزروع

 يمحمد باتل حسن الرشٌد
 يمحمد ثامر خلؾ البراز
 رمحمد جاسم عباس أكب

 يمحمد جاسم محمد المطٌر
 دمحمد جواد حٌدر مرا

 همحمد خالد محمد خلٌفو
 ىمحمد خلٌفة محمد بوعرك

 يمحمد دبٌان عوض المطٌر
 ًمحمد صالح سعود العازم
 دمحمد عادل محمود محم

 ًمحمد عاٌض محسن القحطان
 ضمحمد عبدهللا أحمد العو

 غمحمد عبدالجلٌل ٌوسؾ جرا
 ًلٌان عاصً الحربمحمد ع

 ًمحمد فرحان سعد العازم
 جمحمد فالح عجٌب المفر
 ىمحمد فالح مبارك الدلٌم

 يمحمد فٌصل محمد المطٌر
 ًمحمد مبارك مفرح العازم
 جمدعج أحمد مساعد المدع

 يمرام نداء ناصر المطٌر
 عمرٌم بدر خالد المطو

 ًمرٌم توفٌق حسٌن العوض
 دمرٌم خالد أحمد المرا

 ًمرٌم سعٌد عبدالوهاب حج
 يمرٌم سمحان علً السمحان الهاجر

 ًمرٌم ضوٌحً فالح العجم
 نمرٌم عبدالعزٌز أحمد المذ

 يمرٌم مجبل حمد العنز
 رمرٌم محمد سالم صالح الحٌم

 يمرٌم محمد شحاذه العنز
 ؾمرٌم محمد علً ابو زلو
 ًمرٌم ناصر محمد العجم

 ةمزنة حمود محمد الشرٌد
 بدهللا الخشامزون مبارك عب



 ةمساعد حامد مساعد محمد الحمٌد
 نمشاري هشام جاسم الدخا
 يمشاعل زاٌد عامر المطٌر
 يمشعل رمضان منٌؾ العنز
 يمشعل عٌد عوض المطٌر

 ًالحرب مشعل فالح ؼٌث
 يمشعل نافع مزعل الشمر

 نمعاذ حمد محمد الحمدا
 ًمعالً خلؾ مانع الدٌحان

 ًمعٌض عوض مهدي العجم
 ًالنؽٌص العازممفلح االسود 

 يمالك ملفً علً المطٌر
 دملوك صالح أحمد بولن

 يمناحً تنى فالح الدوسر
 حمنار بدر أحمد الكو

 يمنال حمدان معطش العنز
 رمنال سعود عودة الهرٌ

 ًمنال منصور رباح العتٌب
 منال ٌوسؾ سلطان عبدهللا

 نمنتهى فالح سند السٌحا
 ىمنصور سعد منصور الخراف

 يعنزمنى عوض فالح ال
 ضمنى ناصر محمد عو

 نمنٌرة خلؾ محمد الدرٌبا
 ًمنٌرة فاٌز فالح العجم

 ًمنٌرة محمد فهاد العجم
 عمنٌرة ٌعقوب ٌوسؾ المطو
 لمها ٌوسؾ عقٌل خلٌفة عقٌ

 ًمهدي حسن محمد العجم
 لموضً باسل ٌونس الكحٌ
 دموضً محمد محمد العربٌ

 ىموضً ناصر ٌوسؾ المناع
 ىموضً نجٌب محمد الهول

 لمٌاده وسمً صالح محمد الزام
 بمٌمونه محمد ناصر الخل

 نائل صالح نصر هللا النصر هللا
 ًناصر بدر ناصر البرٌك
 ًناصر بدر ناصر الشط

 يناصر بدر ناصر المطٌر
 مناصر جمال ناصر الطخٌ
 ًناصر مارق بجاد العتٌب
 دناصر محمد أحمد األحم

 يناٌفه ضوٌحً صحن الظفٌر
 يشمرنجاح عٌادة هدٌسان ال

 ىندى عبداالمٌر عبدالحمٌد ماتق
 ندى عبدهللا فالح عبدهللا

 ًنواؾ حسن عبدالنبً محمد عل
 دنواؾ عبدهللا سالم محم

 دنواؾ عبدهللا ناصر العربٌ
 ًنواؾ فٌحان عبدالرحمن العتٌب

 ينواؾ مسٌر رشم الشمر
 ينوال عاٌض مشحن العنز

 دنوال عوض خلؾ الجال



 ينور حاكم عبٌسان المطٌر
 يسالم الشٌخ الهندنور 

 عنور عبدالعزٌز محمد السرٌ
 ينور ٌوسؾ دلً العنز

 ننورا انور عبدالرزاق الٌاسٌ
 سنورة أحمد عبدهللا الخمٌ
 ًنورة سالم شجاع العجم

 منورة عبدهللا ناصر اإلبراهٌ
 ينورة عبدهللا علً الحمٌد
 ينورة فالح محمد الهاجر

 ينورة مصلح الحمٌدي محمد المطٌر
 يرجا الرشٌدنورة نافع 

 ىنوؾ علً محمد العمان
 يهاجر حمود رحٌم الشمر
 ًهاجر سعود راشد العازم

 ىهبة حمد علً الجطٌل
 ىهبة سالم محمد السدان
 ؾهند عبدهللا أحمد الخل

 سهنوؾ محمد عبدالعزٌز الحوٌ
 نهٌا راشد سعد الطعا

 يهٌا فالح مبارك المطٌر
 دهٌا فهد سعد الهبا

 يوضحة سالم فجحان الدوسر
 يوضحة سعٌد محمد الهاجر
 يوضحى بجاد أحمد الهاجر

 ًوضحى سعود صٌاح العازم
 ًوفاء محمد مشعل العجم

 يولٌد خالد فهد العنز
 نٌارا محمد عبدهللا المزٌ

 ًٌعقوب صالح ٌعقوب الشط
 نٌوسؾ أحمد عباس بن حسٌ
 يٌوسؾ حمود ؼٌاض الضفٌر
 ًٌوسؾ عوض مشخص العتٌب

 ىٌوسؾ فهد صلبً شتٌو
 نم عبدهللا الؽضباٌوسؾ قاس

 حٌوسؾ ناصر مرزوق الطحٌ

 

 ًالعال التعلٌم وزارة

 

 يأبرار متعب جهز المطٌر
 ًأحمد حماد زٌد العفاس

 ىأحمد محمد علً المرتج
 ًأفراح عاٌد مطلق العازم

 يأفراح عبٌد عواض الرشٌد
 ًآمنة حمدان مجٌدل السلٌمان

 ةأمٌرة مطلق مفلح الهبٌد
 لبدر ناصر خالد نزا

 ًي سالم علبدر هاد
 ًبدور حمد شرٌؾ الحرب

 دبدور محمد عبدالقادر الرشٌ
 يبشاٌر أحمد منوخ الشمر
 ةبشاٌر علً حسٌن سالم
 ؾبشاٌر مبارك راشد الزنٌ



 ًتهانً مسلط ربٌج العتٌب
 رجراح نوري فاضل الباذ

 نجمال ٌوسؾ سعد السلٌما
 ىحسن حٌدر حمزة اسٌر

 ىحسٌن عبدالصمد علً وحٌد
 ًحسٌن ناصر عبدهللا عل
 وحصة ناصر زاٌد السه

 ىخدٌجة عبدهللا صالح التق
 ىخلود مزٌد صحن الساع
 هدانة عبدهللا عاٌد العمٌر

 يدالل نافل بدر المطٌر
 يدٌمه مخلد مناحً المطٌر

 مدٌنا عبدهللا أحمد المسل
 خرهؾ سلٌمان محمد الصرٌ
 دروان إبراهٌم حسن المقصٌ

 رزٌنب حاتم امٌري نصا
 لنب محمد أحمد السلٌزٌ

 يسارة عبدالرزاق جاسم البنا
 يسارة علً محمد العنز

 ًسارة عوض فهد العازم
 يسارة فهد شبٌب الخالد

 ًسارة ملفً شبٌب السبٌع
 ًسعد عاٌض فراج السبٌع
 لسعود علً مشعاب سحلو

 يشروق زٌد خلٌؾ العنز
 حشهد حبٌب محمد الٌحٌو

 ؾضحى سمٌح إبراهٌم القال
 نمد الفوزاعائشة سعد مح

 يعائشة رفاع محمد الرشٌد
 يعاٌض عوض سبٌل الرشٌد

 ًعبدالرحمن بدر خلٌفة الفقم العازم
 يعبدالعزٌز سعود سعٌد المطٌر
 ًعبدهللا عبدالسالم عبدهللا العل

 دعبدالرحمن فهد عبدالرحمن محم
 نعبدالعزٌز عادل سالم الٌاسٌ

 ىعلً حسٌن أحمد اشكنان
 ىعلً خالد عبدهللا النجد

 نسى فاضل بندر السلماعٌ
 يؼدٌر ثامر الهاده الرشٌد
 ًؼدٌر ٌوسؾ علً العازم
 ًفاطمة محمد زٌد الدٌحان

 ًفجر فهد فرحان ونٌان العازم
 ًفرح مطٌران مساعد العازم

 ًفهد عامر حٌدر الوثٌق
 دفواز فهد فراج العربٌ

 صفٌصل أحمد سعد صالح زٌد الرخٌ
 مكوٌت عبدالصمد سامً عبدالسال

 ًلطٌفة بدر عبدالسالم العدسان
 يمحمد عبدالحمٌد محمد الموسو

 ًمحمد عٌد مجحم العازم
 ًمرٌم محمد أحمد الفارس

 يمشاري تراحٌب فاٌح المطٌر
 يمشاري مطلق ضٌدان المطٌر



 يمشعل مطرد محمد العنز
 ًمعالً مرزوق زاٌد العازم

 يمنال علً راشد الهاجر
 جمنال الفً ؼنٌم ابوعنٌ

 ًحى الصوٌلح العازممها محمد صب
 ينادٌة رحٌل فالح الرشٌد
 ًناصر خالد ناصر العجم

 ينجود عبدهللا مسعر الشمر
 ًنورة عبدهللا شبٌب العجم
 ًنوٌر مفلح مدؼم العازم

 يهدى فرحان عبكلً العنز
 ةهنوؾ سلطان سعود المطرق
 ًوضحة شافً شوٌمً السبٌع

 ًوالء حسن أحمد العوض
 عٌوسؾ بسام خالد المطو

 يمبارك عماش الشمر ٌوسؾ

 

 ةالداخلٌ وزارة

 

 رابتسام خالد علً جعف
 نابتهاج مصطفى علً بوفتٌ
 يابتهال سلٌمان سلوم العنز
 ًابداح عاٌض محسن العجم

 نأبرار أحمد حسٌن حس
 نأبرار عبدالحمٌد ؼلوم حسٌ
 ًأبرار عبدهللا مبارك العجم

 ىأبرار عدنان إبراهٌم الحساو
 ًأبرار فالح عاٌد الدٌحان
 يأبرار فهد دؼٌم المطٌر
 دأبرار محمد علً العبٌ

 لأبرار محمود أحمد عبدالرسو
 رإبراهٌم اسماعٌل إبراهٌم الصفا

 مإبراهٌم عباس إبراهٌم سال
 ًإبراهٌم ناصر مهدي العجم

 دأحالم محمد المهدي عبدالعزٌز محم
 يأحمد إبراهٌم ؼالم باقر

 مأحمد أسامة أحمد محمد عبدالرحٌ
 ًأحمد جلوي ؼنام العازم
 ؾأحمد حبٌب حسٌن القال
 حأحمد خالد عبدهللا الشرا

 رأحمد خلٌل عبدالكرٌم الضاه
 يأحمد سلطان نشمً الضفٌر

 يأحمد شاٌم معتق الرشٌد
 ىأحمد طارق عبدالرزاق الدلٌم

 دأحمد عبدهللا إبراهٌم األحم
 ؾأحمد عبدهللا سلٌمان الخرٌ

 دأحمد عبدهللا محمد عٌ
 ندهللا هاشم الحمداأحمد عب

 هأحمد عبدالمجٌد جاسم شمسا
 دأحمد عبدهللا عٌد بن زاٌ
 يأحمد علً محمد القبند
 رأحمد عماد ٌوسؾ البك

 ًأحمد فهد جدعان العازم



 مأحمد محمد أحمد إبراهٌ
 تأحمد محمد أحمد النوٌب

 نأحمد محمد صالح أحمد القطا
 دأحمد مطلق ؼالى راش

 دأحمد هانً حسٌن الحدا
 شحٌدر حسٌن اتاروي 

 ياروى ناصر سلٌمان المصر
 ىارٌج خالد محمد السرد

 مإسراء عادل مزٌد عبدالرحٌ
 نإسراء فتحً سعود حس
 ًاسرار ماجد نجم الفضل

 ًأسماء جابر أحمد الصقعب
 يأسماء رفاع محمد الرشٌد

 ًأسماء عبدهللا سعود العازم
 ًأسماء عبدالهادي منٌر العجم

 ًأسماء فالح الدباغ العازم
 يأسماء منصور هذال المطٌر

 ًأسماء ولٌد علً قحطان
 ىأسٌل أحمد خلٌفة الموس

 يأسٌل عبدالرحمن عبدالكرٌم العنز
 ياشواق عواض رفاعً المطٌر

 ياصاٌل سعد متعب المطٌر
 ًأفراح علً مطر الهرشان

 بالجازي سلٌمان فهد الرجٌ
 حالزٌن محمد خالد الصبا

 دألطاؾ راشد عبدهللا مظفر راش
 يسعود سمٌر المطٌر ألطاؾ

 يالعنود سالم راجح الهاجر
 بالعنود صالح بشٌر نصٌ

 مآمال عبدالرسول عباس كر
 يآمال ناهً عكاش العنز
 يأمثال خالد حمود الخالد

 يامل خٌري دبٌس الظفٌر
 ًامل سعود سعد العازم
 يامل فهد عبدهللا المطٌر
 ةأمل مطلق ثانً الوهٌد

 يامل موسى راضً مشار
 ةآمنة مبارك موسى جمع

 يآمنة ٌوسؾ ٌعقوب القبند
 ىأمٌرة ارهٌؾ اكٌاد هنٌد

 يأمٌنة حمود عبدهللا المطٌر
 ًأمٌنة سعٌد صنهات العتٌب
 عأمٌنة كفاح صادق المطو

 بأمٌنة محمد جاسم الدو
 مانسام جواد كاظ

 يأنفال أحمد فالح العنز
 يأنفال خالد ولٌد الحماد

 ؾأنفال علً اسماعٌل الصرا
 مفال عٌسى شهاب سالأن

 عانهار أسامة علً المطو
 عانوار سعود سعٌد المٌ

 يانوار صالح حمود الضفٌر
 اانوار عبدهللا محمد مٌرز



 ًانوار فهد محمد العجم
 يانوار محمود محمد البنا

 ىانوار مشاري عبدهللا السنعوس
 يانوار مضحى مسٌر الشمر

 يانوار ناصر فرحان العنز
 ؾانوار ولٌد حسٌن القال

 ًانور مطلق محمد العازم
 ماوراد عبداللطٌؾ عبدالرزاق الهاش

 ياٌات أحمد جاسم الشمر
 ًإٌمان حمود ؼازي العتٌب
 نإٌمان سالم صؽٌر وطٌا

 اإٌمان سلٌمان عبدالخالق بن رض
 يإٌمان فهٌد عواض المطٌر

 دإٌمان محمد مصلح جرٌبٌع زاٌ
 ًآٌه فٌصل علً الشرٌف

 يباسل مشعل مطلق المطٌر
 بخالد ٌوسؾ مال هللا رج بتول

 نبتول طاهر عبدالمحسن الوزا
 ربتول محمد عبدالهادي بند

 ًبجاد سعد مشعان العتٌب
 يبدر عبدالجلٌل إبراهٌم المسر

 ًبدر عبٌد جزا الدٌحان
 ًبدر علً عبدالرزاق عل
 يبدر علً محمد الكندر

 ًبدر محمد حجرؾ العتٌب
 يبدر موسى سعدون الهاجر

 ًبدر ناصر عطٌة الفضل
 مبدرٌة راشد فرحان سال

 عبدرٌة عماد سعدون المطو
 جبدرٌة محمد ظاهر الهجا
 يبدرٌة ناصر عبٌد المطٌر

 يبراك عبدالمحسن محمد البنا
 ربسمه ؼازي عبدالرحمن العم

 مبسمه نوري جمعة السال
 مبشائر علً عبدالرزاق السال

 يبشاٌر باسم حسٌن الكندر
 يلرشٌدبشاٌر جراد فهد ا

 يبشاٌر خلؾ فضل المطٌر
 دبشاٌر عاٌش روٌضان محم

 ًبشاٌر عبدهللا فالح العجم
 ًبشاٌر مطر جعٌالن الزعب

 يبندر جلٌل مثقال السعٌد
 يبندر حمود عٌاد المطٌر
 يتحرٌر فالح عاٌد الظفٌر

 ىتؽرٌد محمد طارش السمٌر
 يتواد عبدهللا عوض الهاجر
 يثاري محمد مفضً الشمر

 يراهٌم الشمرجابر زاٌد إب
 يجابر عبدهللا مسفر المطٌر
 يجراح سعود ؼنٌم المطٌر

 كجراح عبدالعزٌز مالك المال
 يجراح مشعل عوض الهلفً الرشٌد

 ًجلٌدان الفً جلٌدان الحرٌج



 ًجمانة اكبر شٌخان عل
 يجنان علً مبارك البؽداد

 يجواهر حمد بطاح الضفٌر
 يجواهر مجبل محمد المطٌر

 ىلجالوجواهر مساعد مبارك ا
 شحبٌبه حبٌب بٌراٌ

 يحسن باسل عبدعلً الجد
 ًحسن عاٌض ناصر العجم

 زحسن عبداالمٌر عبدهللا الحر
 رحسٌن جاسم عبدهللا الحم
 دحسٌن حاجً خضٌر محم

 ًحسٌن صالح عبدالكرٌم الحرب
 دحسٌن صالح فهد المحم

 نحسٌن عبدالحمٌد حسٌن السلٌطٌ
 ًحسٌن علً حسٌن اشكنان
 ؾحسٌن محمد جعفر الشوا

 ًحسٌن نسٌم حسٌن الزعاب
 عحصة عبدالعزٌز عبدالرحمن الشاٌ

 ؾحصة بدر عبدالرسول القال
 يحصة ترٌحٌب ذواد الهاجر
 كحصة حسٌن تركً المترو

 ًحصة خالد ناٌؾ العتٌب
 يحصة زٌد علً المر

 محصة عبدهللا راشد الطرمو
 جحصة عهدي سلٌمان الساب

 ىحصة فؤاد عٌسى العباس
 دحصة محمد أحمد السٌ

 يحصة نافل شعوؾ المطٌر
 دحلٌمة ٌاسٌن ادرٌس أحم

 بحمد رشٌد سعود الوهٌ
 دحمد عادل حمو

 دحمد عبدالعزٌز حمد العربٌ
 رحمد عماد مزعل نصا

 يحمد محمد بانً السعٌد
 لحمد معجل عبكل العبك

 نحمد نبهان إبراهٌم النبها
 ىحنان جمال أحمد الضلٌع

 رالشماحنان محمد عبدهللا 
 نحنان مساعد محمد الربٌعا

 رحنان نبٌل حمد العما
 يحنٌن خلؾ جدوع العنز

 لحنٌن خلؾ سلطان المندٌ
 احنٌن سعد منٌر المهن
 رحواء حمٌد اسد ناص

 يحور مهدي عبدالصمد عباد
 محوراء جاسم سالم السال

 ضحوراء جواد عبدالوهاب العو
 نحوراء صالح محمد القطا
 ى المزدحوراء عبدالحمٌد عبدهللا
 ًحوراء منصور محمد عل

 يحٌاة رجا عاٌد الماجد
 ةخالد صالح جاسر العراد
 يخالد صالح سالم الشمر



 ًخالد طالل مطلق الدٌحان
 لخالد عبداللطٌؾ دٌنار خلٌ

 بخالد عبدهللا راشد الوهٌ
 ًخالد عٌد سارى العازم

 رخالد عٌسى إبراهٌم النجا
 يخالد فهد معجب الهاجر

 نخالد قاسم عبدالكرٌم الجرٌدا
 ًخالد مبارك مصبح العازم
 يخالد محمد مدعث الدوسر

 هخزنة متعب عٌد الهبل
 ًخلود أحمد عبدهللا العازم
 ًخلود حسٌن مانع العجم

 يخلود خالد دوان العنز
 يخلود خالد زبن العنز
 رخلود محمد سعد نوا

 ًخلود محمد مسعود العجم
 يخلود ناصر مفرج الدوسر

 يٌه جاسم محمد العنزخٌر
 ًدالٌا حامد سلٌمان القناع

 ددالٌا فٌصل ؼلوم محم
 ردالٌا محمد إبراهٌم النجا

 ددانة أحمد ؼلوم محم
 ندانة باسل أحمد الهارو
 ًدانة جاسم عبدهللا دشت

 ًدانة حمد فالح القرٌنى العازم
 ؾدانة رشٌد خلٌفة الهاٌ

 ردانة شرحبٌل محمد الصد
 ًدانة صالح عٌسى الثوٌن

 ددانة عبدالجلٌل نوري الراش
 جدانة عبدهللا محمد الساب

 ندانة عدنان عبداللطٌؾ الخرسا
 ةدانة فٌصل أحمد عٌاد

 يدانة ماضً نعمة الشمر
 ًدانة مهدي طامً العجم
 كدانة ناصر جمعة الكعا

 يدانة ناصر سعد الزرٌق الخالد
 ردانة ولٌد خالد العسك

 هدعاء حمزة عباس خداد
 نكرٌم الفرحادالل حسن عبدال

 ردالل خالد أحمد مط
 ًدالل سعد عٌسى الحرب
 ًدالل علً ثوٌنً ثوٌن

 ًدالل فؤاد عبدالوهاب الزنك
 لدالل مبارك عبدالرحمن المٌا

 ًدالل محمد زٌد الدٌحان
 ندالل محمد سالم صوما
 ؾدالل محمد قبالن العرٌ

 يدالل منصور عجٌل الشمر
 ددالل نادر ٌوسؾ العٌ

 ردٌما محمد إبراهٌم النجا
 نراشد أحمد راشد الٌاسٌ
 ًراشد فهد محسن العجم
 سراشد محمد راشد جرٌ



 عراوٌه ولٌد ٌوسؾ الشاٌ
 ًرفعة خلؾ مطلق العازم

 سرقٌة خالد ضوٌحً الرسٌ
 مرقٌة عبدالحسٌن محمد ؼلو

 يرمال عبدهللا أحمد الحماد
 ىرنده علً محمد المكٌم
 ًرواء ولٌد خالد الضاح

 ًأحمد حسن الحرب روان
 جروان خالد ٌوسؾ الفلٌ
 يروان سالم مطر الخالد

 ًروان سعود عبدالعزٌز الحرب
 مروان شاكر عباس الهزٌ

 صروان صالح إبراهٌم الرخٌ
 ىروان صالح أحمد الحمل
 نروان عدنان ؼلوم حسٌ

 ًروان عصام علً النعمان
 ىروان علً إبراهٌم المعٌل

 مروان علً سلٌمان المسٌلٌ
 يفراج فٌحان المطٌرروان 

 ةروان فواز محمد عقل
 نروان مساعد صالح مهاوش سلما

 ىروان مسٌر مطٌران الحبش
 يروان ناصر حسٌن الشمر
 تروان وائل إبراهٌم الٌاقو
 ًروزة محمد علً العجم

 ًرٌم خالد سعٌد العل
 ًرٌم خالد صقر آل بن عل

 شرٌم عبٌد مبارك عاٌ
 ىرٌم فالح شاهر البؽٌل

 ًرب العازمرٌم فهد محا
 يرٌم ولٌد حسونى الشمر
 يرٌهام بدر حمدان المطٌر

 ىزهراء أحمد عبدالكرٌم دشت
 ًزهراء أحمد محمد الحسٌن

 ةزهراء اسماعٌل سٌد مرتضى سٌد حمز
 ًزهراء عباس إبراهٌم حسٌن عل

 رزهراء علً منصور المنصو
 شزهرة ناصر جواد االرب

 دزهرة حبٌب طربوش مطرو
 ردالؽفوزهرة عبدهللا محمد عب
 ةزٌاد أحمد عبدهللا العود

 يزٌد خالد زٌد الخالد
 ًزٌنب حسن خمٌس

 ضزٌنب سلمان ؼلوم عو
 مزٌنب شاكر حمزة الهزٌ
 رزٌنب عادل محمد العطا
 مزٌنب فهد عبدهللا إبراهٌ
 زسارا عدنان طاهر الحر

 يسارة فرحان مسلم العنز
 ىسارة ناشً دابوك الدوا

 ىسارة حمٌد أحمد الهندٌان
 يسارة خالد عبدالمجٌد الدوسر

 دسارة خالد محمد بودرٌ



 ىسارة سالم حمد العٌس
 يسارة سعٌد مزٌد المطٌر

 يسارة ضٌدان رقدان المطٌر
 ىسارة عبدهللا محمد العٌس

 ىسارة علً حسٌن دشت
 دسارة علً خالد المسعود الفهٌ

 دسارة ؼالب عبداللطٌؾ الفه
 نسارة قاسم محمد نور الدٌ

 اهٌم العبدهللاسارة محمد إبر
 يسارة ناصر تركً المطٌر
 مسالم أسامة سالم السوٌل

 ةسالم راشد سالم الدوٌل
 بسالم فٌصل جاسم الوهٌ

 يسامً سعود حمٌدي العنز
 يسامً سماح رابح الرشٌد

 دسبٌكه عبدالعزٌز عبدهللا المسعو
 ًسبٌكه عدنان سالم الروم

 ىسبٌكه ولٌد خالد الجر
 رسحر عماد عبدالرضا امٌ

 ًاد أحمد ٌوسؾ السٌد أحمد الرفاعسع
 يسعد علً سعد المطٌر

 يسعد فردان نمشان . الرشٌد
 يسعد محمد خلٌؾ العنز

 ىسعد مطر محمد العارض
 ًسعود عبدالعزٌز بدر القناع

 قسعود عبدالعزٌز موسى العبدالرزا
 يسعود علً حسٌن الخالد
 يسعود علً سماح المطٌر
 يسعود فٌصل تركً الشمر

 ًعامر العجمسلطان برؼش 
 ًسلطان تركً خالد الدٌحان
 يسلمى عبٌد محمد الشمر

 ىسلوى هاشم سٌد مرتضى القزوٌن
 ىسلٌمان بدر سلٌمان العتٌق

 يسمٌه عبدالرحمن عبدهللا الكندر
 سنٌن خالد عباس عبدهللا

 ةسهى عبدهللا مرزوق عود
 ةسوسن مصطفى عبدهللا حاجٌ

 بسٌؾ سعد فرحان شخٌ
 ًشافً سلمان محمد الرفٌدي العجم

 ىشاهه الفً سعد الجر
 ةشجون علً عبدهللا الشٌح

 نشرٌفة عارؾ عبدالعزٌز الحسٌنا
 ًشموخ ناٌؾ بعٌجان العتٌب

 ؾشهد خالد حنٌؾ حنٌ
 يشهد سحمً فهد الهاجر
 نشهد عدنان عٌسى القطا
 ًشهد مبارك سعد العازم

 دشهد ولٌد خالد الحم
 يشهد ٌحٌا ظافر العنز

 دوق أحمد سلٌمان الحمش
 دشوق طالب خلٌفة العربٌ

 يشوق ماجد عبدالكرٌم العنز



 ًشوق ناصر محمد الزعب
 ءشٌخة سعٌد محمد الشرفا
 ًشٌخة صالح أحمد الروم
 ةشٌخة عدنان أحمد حماد
 يشٌخة عٌد مطلق المطٌر
 نشٌخة ؼنٌم هذال العٌبا

 سشٌخة قمالس مطلق القمال
 نشٌخة ماجد سلطان الفرحا

 ًمحمد ملفً العدوانشٌخة 
 رشٌخة محمود ٌعقوب محمود ناصر الناص

 مشٌرٌن ٌوسؾ عبدالرضا ؼلو
 رشٌماء خلٌفة مرٌح شاه

 يشٌماء عبدالعزٌز محمد الكندر
 نصالح شاٌع صالح الحٌا

 دصالح عبداللطٌؾ صالح الفه
 مصالح ٌوسؾ عبدالعزٌز البراهٌ

 ػصفٌه ٌوسؾ محمد الصائ
 يضاري حمدان صالح الرشٌد

 ًي فهد سعد العازمضار
 يضحى بدر سالم الهوٌد

 ًضحى حمود فالح العازم
 كضحى عادل مزٌد العبدالمل
 نضحى مهدي مجول حسٌ

 ًطاهره جعفر عبدالجلٌل الحسٌن
 مطالل إبراهٌم عبدهللا عبدالكرٌ

 ىطالل عبدهللا ٌعقوب الفودر
 يطالل متعب محمد الرشٌد
 ىطٌبة ٌوسؾ مبارك القبند
 يطٌؾ سعود فواز المطٌر

 نطٌؾ فوزي عبدالحمٌد التتا
 تعائشة زهٌر عبدالخالق البخٌ

 دعائشة سعود جلٌدان الحم
 نعائشة صالح علً الكهٌدا

 ىعائشة عبدهللا إبراهٌم الهنٌد
 ًعائشة عبدهللا حمود العصٌم

 يعائشة عبدالهادي عبدهللا الهاجر
 يعائشة عبدالهادي محمد العنز

 ًحاجً العوض عائشة عبداللطٌؾ
 معادل حسن عبدالرحمن قاس
 يعادل مبارك حصٌنى الشمر

 يعالٌة جزا سعود المطٌر
 ًعامر عبدالكرٌم هاشم عل
 ًعاٌد مصلح مطر الحرٌج

 لعاٌشة أحمد عبدهللا المجٌد
 رعبدالخالق زهٌر عبدالخالق الٌس

 نعبدالرحمن جابر صالح القطا
 يعبدالرحمن خالد بركة المطٌر

 هل ثنٌان االذٌنعبدالرحمن عاد
 ثعبدالرحمن عبدهللا راشد الؽٌ

 ًعبدالرحمن عبدهللا عوٌد الصلٌل
 ًعبدالرحمن عبدهللا محمد الٌحٌ

 بعبدالرحمن ماهر أحمد السٌ
 ًعبدالرحمن محمد مطٌران العازم



 نعبدالرزاق جاسم عبدالرزاق الحس
 هعبدالعزٌز حمد عبدالخضر خداد

 ةعبدالعزٌز سعود عبٌد العٌاد
 لزٌز عبدهللا سلطان المندٌعبدالع

 ىعبدالعزٌز عماد عبدالعزٌز الصرعاو
 يعبدالعزٌز فٌصل محمد المطٌر

 ًعبدالعزٌز محمد بتال السبٌع
 ىعبدالعزٌز محمد حامد الهطالن

 لعبدالعزٌز محمد زٌاد السرب
 ًعبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز العتٌب

 دعبدالعزٌز محمد مرشد محمد المرش
 بعبدالوها عبدالعزٌز نجٌب محمد

 يعبدالكرٌم فٌصل تركً الشمر
 يعبداللطٌؾ شاٌم معتق الرشٌد
 رعبداللطٌؾ نهار مفلح الجسا

 نعبدهللا جاسم عبدالعزٌز الرشٌدا
 رعبدهللا حسن اسد حٌد

 ػعبدهللا حسن خلٌل الصاٌ
 نعبدهللا خالد سعد الحٌال

 لعبدهللا طارق إبراهٌم اسماعٌ
 لعبدهللا طارق جاسم سهٌ

 ًعبدهللا عبدالهادي مبارك العجم
 ًعبدهللا محمد عبدالرحٌم عل

 ىعبدهللا محمد معرف
 ًعبدهللا محمد عبدهللا العتٌب

 نعبدهللا محمد عبدهللا ؼلوم بن حس
 يعبدهللا محمد منشد الخالد
 ىعبدهللا محمد مٌاح العرك

 معبدهللا مساعد عبدالعزٌز البسا
 يعبدهللا مطٌلج محمد العنز

 راصر فالح الناصعبدهللا ن
 لعبدهللا ٌحٌى عبدالخضر عبدا

 نعبدالوهاب صقر شمس الدٌن شمس الدٌ
 نعبدالوهاب عباس شرهان حس

 رعبدالوهاب عبدالكرٌم عباس حٌد
 سعبدالوهاب ولٌد عبدالكرٌم المنٌ
 معبدالرحمن جاسم محمد المسل

 ًعبدالرحمن حسٌن عبدالرضا عل
 معبدالرحمن حسٌن محمد الخوٌتٌ

 نمن حمزة عباس حسعبدالرح
 بعبدالرحمن عٌد مساعد المجر

 ىعبدالرحمن فهد خالد المقهو
 يعبدالرحمن مساعد فالح الشمر
 يعبدالعزٌز أحمد عبدهللا الحماد

 يعبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز الشمر
 يعبدالعزٌز حمود سعود المطٌر

 سعبدالعزٌز صالح مصطفً محمد الرٌ
 ًعبدالعزٌز عاٌد هتالن العازم

 لعزٌز عثمان جدعان الزهامٌعبدال
 يعبدالعزٌز محمد حسن الكندر

 دعبدالعزٌز محمد عبدالوهاب محم
 ةعبدالعزٌز محمد مطلق الهدب

 لعبدهللا سلٌمان اسماعٌل اسماعٌ



 ىعبدهللا عبداللطٌؾ عبدالرحمن القدٌر
 ىعبدهللا عبدالمحسن عبدهللا الخراف

 بعبدهللا محمد عبدهللا شعٌ
 يرشٌدعبدهللا محمد فهد ال

 يعبدهللا ٌوسؾ عبدهللا البنا
 ًعبدالمحسن منٌر مهدي العجم

 يعبدالهادي محمد عبدالهادي الجر
 ًعبدالهادي منٌر مهدي العجم

 يعبٌد سلمان عبٌد الرشٌد
 دعبٌر عواد موسى عوا

 قعبٌر عواض عوض مطل
 يعبٌر محمد فهد المطٌر

 اعثمان جمال ٌوسؾ المهن
 نعذاري سامً لزام العبدا

 عذاري عبدهللا مزعل عبدهللا
 ًعذاري مبارك محمد العازم
 لعذاري ولٌد إبراهٌم الجوٌه

 بعذبه حمد صالح الشها
 ععذوب محمد عبدهللا الشاٌ
 يعروب أحمد عبدهللا الكندر

 نعزٌزة سلٌمان زٌد السلٌطٌ
 يعفاؾ عبدالرحٌم عبدهللا الكندر

 ًعقاب خالد مانع العجم
 رعلً إبراهٌم مختار خضٌ

 لبدر حسٌن اسماعٌ علً
 نعلً بكر محمد حسٌ
 ًعلً جواد علً دشت

 ًعلً حسن علً بن نخ
 ىعلً سعد علً الشختل

 نعلً سعد علً وبران سٌحا
 ًعلً عبدالكرٌم هاشم محمد عل

 يعلً فالح مطلق المطٌر
 جعلً محمد علً فر

 سعلً موءٌد حسٌن بوعبا
 نعلٌاء سامً محمد الحس
 دعلٌاء محمد جمعة أحم

 ًد علً العازمعمر خال
 ىعمر عبدالرحمن سلٌمان الخبٌز

 نعمر عبدالسالم خالد العبٌدا
 ىعمر عبداللطٌؾ ٌوسؾ الضلٌع

 يعمر علً ناشً المحٌش الرشٌد
 ًعمران رجب حسٌن عل

 يعهد محمد حجاب المطٌر
 ًعهود سعٌد صنهات العتٌب

 رعهود ناصر عباس البك
 يعٌسى سالم ثجٌل الشمر
 ىشاٌجعٌسى عبدهللا سلٌمان ال

 ىؼدٌر سلٌمان عامر الجبعر
 يؼدٌر طالب جاسم الحمٌد
 دؼدٌر محمد حسن كمشا

 نؼدٌر محمود عبداالمام سلٌما
 زؼدٌر ٌوسؾ علً الحر

 ًؼزٌل شالش سعود العجم



 ىؼنٌمة فتحً صالح االثر
 دفاطمة أسامة محمد اس

 ًفاطمة بداح ناصر السهل
 يفاطمة دخٌل عبٌد المطٌر

 ةفاطمة رائد جبر الفضال
 يفاطمة سعد عٌد الخالد

 يفاطمة طراد سلٌمان الشمر
 نفاطمة عبدالعظٌم القطا

 دفاطمة عبدالكرٌم حسٌن بولن
 ًفاطمة عبدهللا عبدالرحمن المزٌن

 طفاطمة عبدالرحمن اسعد خرٌب
 ًفاطمة علً حسٌن دشت
 رفاطمة فهد خلٌفة الخض

 رفاطمة محمد فهد الجمهو
 يفً المطٌرفاطمة محمد ال

 يفاطمة مهدي خالوى العنز
 ًفاطمة هادي مفلح العازم
 ؾفاطمة ٌوسؾ حبٌب القال

 رفالح فهد ؼرٌب فالح الجسا
 يفالح فهٌد قنٌفذ الهاجر

 مفجر إبراهٌم عبدهللا الخزا
 بفجر خالد ؼانم الذٌا

 مفجر طالل عبداللطٌؾ النها
 يفجر محمد ناٌؾ الشمر

 رفجر مشعل عبدالعزٌز العٌا
 ير موسى سعدون الهاجرفج

 يفراس ناصر طاهر الشمر
 ةفرح حامد أحمد حماد

 ًفرح صالح سلطان الحمٌض
 دفرح فرٌد بدر العٌسى السع

 ًفرح محمود حومان
 يفالح سرور فالح الرشٌد

 يفهد حسن عاٌد العنز
 بفهد خالد عبدهللا الؽرٌ

 يفهد رمٌح شباب الموٌزر
 ًفهد عبدالعزٌز خالد الجناع

 مود السالفهد علً سع
 يفهد عوٌد محمد الرشٌد

 ةفهد عٌاد سالم الفضال
 يفهد قبالن مشعل الرشٌد
 ىفهد محمد دحام الرحٌل
 كفهد مناور محمد المال

 جفهد ناصر صحن الخرٌن
 ىفواز عبدالحمٌد محمد النام
 ًفواز علً فالح جامع العازم

 يفواز فارس عاٌد العنز
 ىفواز مساعد إبراهٌم العبٌالن

 يفوزٌة عاٌد ساٌر العنز
 يفوزٌة فالح فهد الخالد

 دفى إبراهٌم سلٌمان الرشٌ
 يفٌصل أحمد حسٌن العنز

 نفٌصل سعٌد محمد امٌ
 ًفٌصل هادي عوٌضه العجم



 نفٌصل هادي مبارك السدحا
 ًفٌصل هزاع عواد الفضل

 يقٌروان فهد الهاده البؽٌلً الرشٌد
 كوثر جاسم محمد عبدهللا

 للهنداكوثر فرحان منشد ا
 رلجٌن عبدالمطلب عبدهللا السٌد عم

 يلطٌفة سلٌمان ثنٌان العمٌر
 ًلطٌفة صالح إبراهٌم الصاف

 جلطٌفة عمر صالح الدعٌ
 يلطٌفة ؼزاي جبر العنز
 ًلطٌفة فالح فالح العازم

 علطٌفة محمد عبداللطٌؾ الشاٌ
 رلولوة سالم علً الصق

 ًلولوة ضرار علً المال عل
 دلولوة طارق محمد الرشٌ
 ىلولوة فرج محمد الحوٌل
 دلٌلى رحٌم جبورى نزا

 علٌلى عبدالرحمن عبدالعزٌز المطو
 يماجد نشمً ؼازي الشمر
 رمبارك بدر مبارك العصفو

 مبارك فٌصل ٌوسؾ سعد هللا
 يمبارك محمد سلٌمان الرشٌد

 يمثاٌل أحمد مسٌر العنز
 ًمحمد بكر سلٌم الدٌحان

 ًمحمد حمود مناور الحبٌن
 يهجاه الرشٌدمحمد خالد ج

 يمحمد راشد حامد العنز
 نمحمد ردعان خالد الردعا
 يمحمد ركاد عبدهللا الظفٌر

 يمحمد زاٌد راوى العنز
 يمحمد زٌد محمد الكفٌد

 ًمحمد سالم جاسم موالن
 ًمحمد سامً مجبل العازم

 رمحمد سعد خلؾ العام
 ًمحمد سلمان زنٌفر العازم

 لمحمد صالح علً الصال
 نلوقٌامحمد عادل سعود ا

 ىمحمد عباس حسن الدوخ
 ممحمد عباس حمزة الهزٌ

 دمحمد عبدالعزٌز جاسم الموٌج
 ًمحمد عبدهللا عاٌض العازم

 نمحمد عبدالرحمن محمد شعال
 يمحمد عبدهللا راشد الهاجر
 يمحمد عبٌد حمود الهاجر
 يمحمد فضل سمٌر العنز
 صمحمد فٌصل عبدهللا البو

 ىمحمد مصطفى محمد مصطف
 يمحمد ناصر حنٌؾ الهاجر

 دمحمد ناصر عبدهللا حاجٌة محم
 نمحمد هادي بانً النمشا

 ؾمحمد هادي محمد علً بوخل
 حمرام مشعل صالح المطوط
 يمرزوقه عبٌان عٌد الرشٌد



 دمروة اٌمن فهد العبٌ
 دمرٌم جاسم محمد أحم

 ًمرٌم حماد عامر العجم
 ًمرٌم حماد منصور العجم

 يمرٌم خالد أحمد الكندر
 يمرٌم خالد علً السعد

 يمرٌم سعود مطلق الرشٌد
 دمرٌم شاكر عبدهللا بوحم

 يمرٌم صالح عبدهللا الموٌزر
 ًمرٌم صالح عوٌجان عل

 ًمرٌم عبدالرضا علً البلوش
 دمرٌم عبدالمجٌد حسن مال عبدهللا أحم

 نمرٌم عصام أحمد الٌاسٌ
 دمرٌم علً عبدالعزٌز مرا
 يمرٌم عوض سبٌل الرشٌد

 رل عبدالجلٌل الباقمرٌم فٌص
 رمرٌم محمد حسٌن مط

 يمرٌم محمد علً الفٌلكاو
 ًمرٌم محمد الفً الصلٌل
 ىمرٌم محمود ؼالم ؼالم
 ًمرٌم مرٌؾ صالح البذال

 مرٌم مساعد ؼانم مال هللا
 رمرٌم منصور محمد المنصو
 رمرٌم نصر حسن عباس نص

 نمرٌم ٌوسؾ ٌعقوب الدبٌا
 يمزٌد ؼنام الفً المطٌر

 ًشد شرٌان اللوؼانمساعد را
 لمشاري عبدهللا محمد العجٌ
 ًمشاري عمر مشاري النعٌم

 يمشاري ماجد البٌد العنز
 رمشاري محمد عباس البك
 يمشاري ناٌؾ تركً العنز
 يمشاعل حمد محمد المر

 صمشاعل فالح سعود الحرٌ
 يمشعل أحمد حسٌن العنز

 يمطلق مطلق فدؼوش المطٌر
 يمعالً جاسم محمد الشمر

 يمعالً مداد دخٌل العنتر
 ًمالك عمر مطلق العتٌب
 ؾمنار جابر علً الصرا

 يمنار حمدي مضحً الرشٌد
 ًمنار خالد عتٌق السلٌمان

 دمنار خماس فرج السع
 دمنار مبارك محمد السعٌ

 يمنال خالد سلطان المطٌر
 ًمنال صٌاح عجٌل الحرب
 ممنال طه إبراهٌم اإلبراهٌ

 نمنال مشعل علً الختال
 يعبدالعالً منور المطٌر منور

 خمنى جابر زٌد مكم
 ًمنى راشد سالم العازم

 ىمنى عبدهللا محمد الفودر
 يمنى مروى خلؾ المطٌر



 ممنٌرة بدر خالد المخٌزٌ
 ًمنٌرة جابر نصار الشرٌف
 ىمنٌرة حمد جاسم الحبش

 نمنٌرة خالد عبدالمحسن العلٌا
 ًمنٌرة عدنان محمد عل
 نمنٌرة علً خلٌفة المذ

 ىة عٌسى محمد النٌبارمنٌر
 ًمنٌرة محمد ٌوسؾ الشط
 يمنٌرة ولٌد أحمد الضفٌر
 يمنٌرة ولٌد حسن الكندر
 يمها سلٌمان داود الشمر
 يمها فواز عوض المطٌر
 يمها متعب طالل المطٌر
 يمها مسلم سالم الرشٌد

 ًمهدي صالح عباس دشت
 ؾموسى كاظم موسى الصرا
 دموضً فٌصل علً المسعو

 يخالدمى بدر ناصر ال
 ىمى عبدالسالم علً النق

 يمى محمد علً الكندر
 رمٌثم موسى جواد العطا
 ممٌس عادل محمد السال
 ًناجً علً ناجً العازم
 نناشً عٌد ناشً شحٌتا

 يناصر بدر سعدون المطٌر
 يناصر بدر منصور الشمر
 ًناصر سلطان عزٌز العتٌب

 ًناصر عبدهللا مرزوق الحرب
 مناصر محمد ناصر البسا
 ًناٌؾ حماد مطلق العجم
 يناٌؾ عراك عنتر الظفٌر

 ًنجاح راشد مرشود الحسٌن
 بنجالء أحمد خلٌفة الؽرٌ

 انجالء عبدالعزٌز خلٌفة الشنف
 لنجمه عبدالرحمن عبدهللا جما

 ننجود ماجد راشد المضٌا
 حندى عماد عٌسى الروٌ

 رندى محمد علً محمد نصا
 ىندى محمود السٌد الطبطبائ

 مد علً كرنرجس ٌوسؾ أحم
 ًنسٌبه عٌسى أحمد الشط

 ىنعٌمه طارق محمد الطوار
 ينواؾ ثمٌل خمٌس العنز
 ينواؾ فٌاض محمد العنز
 ًنواؾ ناصر مهدي العجم

 ًنوال سعٌد سالم العجم
 ًنوال شافً فهد العازم

 ينوال صالح مجبل الرشٌد
 ينور حامد محمد الماجد
 زنور حسٌن ؼلوم فٌرو
 منور خالد عبدهللا السطا

 شور خالد موسى االربن
 ننور عامر اسماعٌل الشرها



 انور عبدالحمٌد علً زكرٌ
 ىنور محمد عبدالحمٌد الهند

 ىنور نزار ناصر التوٌجر
 ؾنور ولٌد خالد النص

 ًنورا السٌد مؤٌد ٌوسؾ الرفاع
 عنورا حٌدر حسٌن المطو
 ننورا سامً راشد السنا

 ىنورا عبدالسالم محمد العماو
 هنورس قٌس ٌاسٌن ط
 ًنورة حمد ناصر العجم

 ينورة حمود حسن المطٌر
 دنورة زٌاد خالد الحم

 دنورة سعود جلٌدان الحم
 ينورة عبدالهادي علً المر

 ًنورة فهٌد عبدهللا العجم
 ينورة محسن محمد المطٌر
 ًنورة محمد هالل أل بن عل
 جنورة محمد ٌوسؾ العرو

 ننوؾ أحمد عبدالكرٌم الجرٌدا
 حنوؾ جاسم محمد الشرا
 ًنوؾ خالد ماجد العدوان

 ىنوٌر براك إبراهٌم البطحان
 ًنوٌر ناصر ضٌؾ هللا العتٌب
 يهاجر حمود بخٌت المطٌر
 ًهاجر سعد مدعج الدٌحان
 ًهاجر سٌؾ مطلق العازم

 لهاجر عبداللطٌؾ عبدالرضا المٌ
 نهبة شهاب عبدهللا الكنعا

 مهبة عبدالرسول فرٌدون رست
 هبة فٌصل إبراهٌم عبدهللا

 معبدالرحٌم أحمد قاسهدى 
 مهدى عبدهللا محمد السلو
 ًهدٌل حمد فرحان العازم

 يهدٌل صباح مدلول الخالد
 رهدٌل محمد ٌعقوب كلند

 ؾهمام بدر عبدهللا شرٌ
 ؾهناء سلمان أحمد القال

 ًهند بدر عبدهللا البراعص
 ًهند سالم محمد الحرب

 ًهند منصور ذٌب الفضل
 ًهند ناصر فالح السبٌع

 يعٌل فٌصل الخالدهنوؾ اسما
 يهنوؾ فهد دهٌرب الشمر

 ًهنوؾ نواؾ مسٌر الدٌحان
 ههٌا حمود حرفان الحرف
 يهٌا سعد رجٌان الرشٌد

 رهٌا طالل محمد الحٌد
 ًهٌا عبدهللا صالح البط
 ضهٌفاء جاسم محمد عو

 يهٌفاء خلؾ بنٌان الخالد
 يوسمٌة مبارك مفرح المطٌر

 ًوضحة محمد فالح العجم
 ًالصلٌلوعد محمد مطلق 



 يوقٌان فرحان مطر الشمر
 نولٌد خلٌل إبراهٌم عبدالرحم

 زٌاسمٌن خالد عبدهللا عبدالعزٌ
 ًٌاسمٌن خالد عبدهللا العتٌب

 يٌعقوب ٌوسؾ حاجً عبدالهاد
 يٌعقوب ٌوسؾ دلى العنز

 ىٌعقوب ٌوسؾ عبدالمحسن الشاٌج
 ًٌوسؾ إبراهٌم حمود الحبٌن

 ؾٌوسؾ امٌن سٌد ٌوس
 يٌوسؾ عبدهللا حاكم الشمر
 ًٌوسؾ محمد سعد العازم

 ىٌوسؾ مروان عبدالجلٌل البحر
 بٌوسؾ مصطفى حسٌن الشها

 رٌوسؾ ٌعقوب ٌوسؾ التما
 هشرٌفة بدر سعود الهدب

 

 لوالعم االجتماعٌة الشؤون وزارة

 

 يابتسام ناصر محسن العنز
 لتسنٌم عماد سعود العقٌ
 ًدانة محمد بندر الدٌحان

 نعبدهللا العثما دانة صالح
 ىدالل محمد راشد السدان

 ىسارة أحمد خلٌفة الموس
 ًسارة ناصر فهٌد العجم

 نشٌخة أحمد صالح الجٌرا
 ىعائشة جاسم إبراهٌم الٌتام
 يعبٌر ناصر عاٌض المطٌر

 ًعذاري هاشم ؼلوم عل
 نعلً فاضل ٌوسؾ محسٌ
 ًعنود مبارك بطاح العازم
 مؼالٌة مصبح مجبل جؽٌث

 ردالرزاق الخضٌفجر مبارك عب
 يمرٌم فٌحان سحمى المطٌر
 ًمرٌم معٌوؾ طلق السبٌع
 ًمشاري علً ثامر الفضل

 ًمشاعل مرزوق مطلق العازم
 هموضً خالد أحمد المطاوع
 يموضً فالح محمد الرشٌد

 يناصر بدر مرجً المطٌر
 يناصر سالم جابر المطٌر

 ًناصر فاضل مجٌد العل
 لهاجر عبدالرحمن نومان الزهامٌ

 تعادل خالد الٌاقو وضحة
 نٌوسؾ شمالن ٌوسؾ الشمال

 

 ةالصح وزارة

 

 ًابتهال حسٌن علً الدٌحان
 دأبرار عبدالحمٌد خلٌل أحم

 قإبراهٌم عبدهللا معتوق المعتو
 ًإبراهٌم فالح فهٌد العازم
 يإبراهٌم ناصر بدر العنجر



 ياحالم عبدهللا فرحان العنز
 ًاحالم مزٌد حمدان البذال
 يأحمد خالد هجاج الشمر
 نأحمد صادق علً القطا

 ىأحمد عادل عبدهللا الزعاب
 يأحمد عبداللطٌؾ حسٌن الكندر

 لأحمد عذبً سالم جحٌ
 بأحمد فالح راشد الؽرٌ

 يأحمد فهد محمد الرشٌد
 رأحمد محمد خمٌس الناص
 مأحمد منصور أحمد جاس

 ساروى أحمد عبدالرحمن الكو
 يإسراء مجالد عبدهللا الظفٌر

 يأسماء مذكر مزٌد البراز
 شأسماء ناصر حشر البرؼ
 ياسٌل خالد أحمد الفٌلكاو

 ياشواق عاٌد حابس المطٌر
 ًأفراح عبدالستار عبدالنبً بهبهان

 دأفراح نجٌب محمد الفه
 ىاالء أحمد عباس متول

 يالجازي مشعل سعد المطٌر
 ًالزهراء عبدالصمد اسماعٌل عل

 ًألطاؾ سالمة علً الحرب
 دعادل خلٌفة العربٌالعنود 

 يالعنود هزاع عبدهللا المطٌر
 لالفارابى خلٌل رٌس كما
 بالمها محسن عواض ذٌا

 قأمانً فرحان عبدهللا مرزو
 مأمانً منذر عبدالمحسن اإلبراهٌ

 نامل أحمد علً عبدالرحم
 ًأمل بدر عبدهللا العل

 يامل ضاحً عطٌة الشمر
 مآمنة أحمد سٌد فاضل سٌد هاش

 دد محمآمنة مصطفى أحم
 يأمٌنة ساهر راضً البدان العنز

 ًأمٌنة نهٌر عتٌق العازم
 يانتصار هادي ظاهر العنز

 لانوار اسماعٌل علً اسماعٌ
 ًانوار جار هللا فهٌد العجم

 عانوار عقٌل عبدالرحٌم المطو
 نانوار عقٌل محمد سلٌما

 هانوار ؼاٌب علً نعٌر
 دانوار فرٌح بلهان عوا

 ىانوار فٌصل حمد الؽضور
 ؾانوار ولٌد عبدالحمٌد القال

 مأنور راشد خمٌس هاش
 ىانور صالح محمد تٌفون

 انور عبدالوهاب سٌؾ عبدهللا
 مإٌمان أحمد حمٌد الحاج
 لإٌمان جمال حسٌن بال

 نإٌمان حسٌن مصطفى السلما
 ًإٌمان سعود محمد ضاح

 يإٌمان عبدالعزٌز عوٌد العنز



 ةإٌمان عبدهللا نابً الدوٌل
 ماسماعٌل كرٌاٌه حبٌب أحمد 

 يباسم ممدوح عٌادة العنز
 نبتول حسٌن علً رمضا

 ًبدر سالم عٌد العازم
 شبدر سامً محمد الحشا

 يبدر مبارك جعٌالن الرشٌد
 يبدر مبارك عبدهللا الرشٌد

 ربدرٌة عبدالمجٌد أحمد المنصو
 يبدرٌة مطلق عوٌد العنز

 ببدور إبراهٌم محمد المحط
 ًبدور خلٌل العنان

 يسٌان الدوسربدور رسام ح
 نبدور سامً محمد الحس

 ربراك عبدالمحسن عمر العم
 يبشاٌر دهام خلٌفة الشمر
 جبشاٌر سعود محمد الدما

 ًبشاٌر عوض فالح العازم
 يبشاٌر فهد خلٌؾ الرشٌد
 ًبشاٌر مبارك خالد العازم
 يبشاٌر محمد فاضل العنز

 ًبشرى عاٌد مناحً الصلٌل
 يبشرى محمد عواد العنز

 يمتعب المطٌر بندر موطان
 ربٌبى أحمد ؼلوم عاشو

 ًتحرٌر مطلق خالد العازم
 يتسنٌم اسماعٌل ٌعقوب الفٌلكاو

 يتهانً متعب خضٌر المطٌر
 ًتهانً مرزوق فهٌد العجم

 يثامر فالح مهدي الرشٌد
 يثمٌنه سعٌد زاٌد المطٌر

 رجابر عبدالرحمن عبدهللا الجاب
 ًجابر الفً مبارك العازم

 هجابر محمد عباس ؼلوم شا
 ًجاسم خالد جاسم البلوش
 كجاسم محمد هانً المترو

 يجبل سعد جبل المطٌر
 لجراح أحمد حسٌن الخزٌع

 نجمانة محمد اسماعٌل علً حس
 يجمٌلة شبٌب محمد الهاجر
 ًجمٌلة ؼازي فٌحان العتٌب

 ًجمٌلة معجب شمروخ العتٌب
 يجنان أحمد رجب الفٌلكاو

 كلمتروحسن عبدالنبً حسن ا
 محسن علً ؼلوم حسٌن حجً كر

 لحسٌن علً اسماعٌل اسماعٌ
 ًحسٌن علً حمود النوط العازم
 شحسٌن محمود عبدالعظٌم االرب

 ًحصة حسام عبدهللا العوض
 يحصة عادل علً المطٌر
 يحصة فٌصل خلؾ العنز

 نحلى مبارك سلٌمان السلما
 سحمد انور خلٌفة الخر



 محمد حسن علً البسا
 بح الصعحمد سعٌد فال

 ةحمد سٌؾ سعود الدوٌل
 يحمد ضحوي محٌل الضفٌر

 ححمد عوض حمد الصوٌل
 ًحمد مسفر حمد العجم
 غحمد ناٌؾ سعٌد الصوا
 يحمدة خلؾ حماد الشمر

 ًحمدة عبدهللا مسلم العازم
 احمزة حسن صالح مهن
 ًحنان دهام فهد العازم

 يحنان صالح عبٌد المطٌر
 يحنان عالً حمود المطٌر

 دٌوسؾ الرشٌ حنان ٌعقوب
 ًحنٌن سند أٌوب عل

 دحوراء عادل علً محم
 ًحوراء ٌحٌى عبدهللا أشكنان

 دحٌدر محمود حسٌن محم
 نخالد أحمد محمود عبدالرحم

 يخالد خلؾ مخلد المطٌر
 يخالد سهو مطلق الخالد

 نخالد عبدهللا إبراهٌم النفجا
 ىخالد قدٌر عبدالرزاق القدٌر

 سخدٌجة حامد أحمد الخمٌ
 ىخلود خالد صالح العبٌد

 يخلود علً أٌوب الفٌلكاو
 جخوله شدٌد ناصر فرٌ

 نخوله عوٌد عوض طٌنا
 يدارٌن سٌؾ راشد المطٌر

 شدانة خالد عبدهللا شل
 خدانة ؼانم خلؾ صلبو

 سدانة كامل عبدالحمٌد فر
 ىدانة محمد اكعٌد الخصٌل

 ىدانة محمد ٌوسؾ الشرقاو
 لدانة ناصر أحمد الدخٌ

 ىعلً دشتدانة ناصر 
 ادانة نبٌل أحمد المهن

 ةدعاء محمد أحمد حماد
 ًدالل أحمد ٌوسؾ بهبهان

 ددالل جابر علً الفه
 ندالل سالم أحمد السنا

 ًدالل سعد مساعد السهل
 يدالل سعٌد سعد بن عٌد المطٌر

 يدالل عدنان أحمد االنصار
 بدالل محمد إبراهٌم الكلٌ

 مدالل ٌعقوب ٌوسؾ المسٌلٌ
 ًشد العجمراكان ناصر را

 رراوٌه سلٌمان سالم المذكو
 ىرجاء ٌوسؾ كناكر

 ًرحمة علً خرصان العجم
 يرزوؾ ثنٌان حمدان الخالد

 مرقٌة عادل بدر إبراهٌم عبدالسال
 ًروان خالد عبداللطٌؾ بورسل



 نروان طالب ٌوسؾ ابو الحس
 ىروان علً أحمد خشاو

 يروان عوض عشوي العنز
 عروان ٌوسؾ أحمد الموٌن

 ًنهار العتٌبرٌم ثقل 
 يرٌم حمود خلٌفة الشمر

 درٌم عكرش عٌد محم
 نرٌم مزٌد مرزوق الجوٌدا

 ًزنٌفر جمعان زنٌفر العازم
 رزهراء إبراهٌم سامً جوه

 تزهراء علً عبدهللا السب
 مزهراء ناصر موسى الهزٌ

 ًزٌد حصوٌل زٌد العازم
 هزٌنب خالد عبدالواحد السدر

 دزٌنب عبدالوهاب أحمد كرم أحم
 سفاضل عباس بوعبا زٌنب

 نزٌنب فهد محمود حسٌ
 ًزٌنب محمد عباس العجم

 ًزٌنب محمد عبدالرحمن دشت
 نسارة أحمد علً مال حسٌ

 دسارة حسن حسٌن عبو
 ًسارة سعد مناحً العتٌب

 هسارة عادل عبدهللا الطرارو
 يسارة عوض راشد المطٌر

 ًسارة فالح محمد العجم
 ًسارة مبارك عبدهللا العجم
 ًسارة محمد سلٌم السبٌع

 ؾسارة منصور عبدالرسول الشوا
 ًسارة ناصر جهز العتٌب

 ًسالم بخٌتان خلؾ الحبٌن
 عسالم محمد سلمان الطوٌل
 دسامٌة خلٌؾ صعونه راش
 ىساٌر مفلح سعود المٌمون

 نسحر حسن رشٌد حس
 ًسعاد سٌاؾ محمد العتٌب
 يسعد خلؾ نعمة الشمر
 ًسعد عبدهللا صقر العتٌب

 يحمد صنت المطٌرسعد م
 ًسعود ارشٌد جمعان العازم

 ًسعود عبدالعزٌز محمد الثوٌن
 يسعود عٌد حمود الشمر

 يسعود موطان متعب المطٌر
 بسعود نادر جاسم الرجٌ

 ًسعٌد ؼافل عبدهللا العتٌب
 ًسلمان عٌد سلمان العازم

 يسلٌمان علً عٌد العنز
 دسند باسل عبدالوهاب سن
 ًسهام مبارك براك العازم

 ىٌد عبدهللا علً سٌد مرتضى القزوٌنس
 ًسٌؾ سالم محمد العجم

 يسٌؾ عبدالعزٌز حاجً محمد عبدالهاد
 ًسٌؾ ناشً سٌؾ العازم
 يشروق أحمد حسن القبند



 شروق علً حسٌن عبدهللا
 ًشهد زٌد هادي العازم

 ًشهد سعد عبدهللا العسعوس
 ىشهد عادل ٌوسؾ المنٌف
 مشهد عبدهللا ٌوسؾ النها

 موسؾ السوٌلشهد فوزي ٌ
 رشوق نبٌل عباس حٌد

 يشٌخة حمود عبدهللا الهاجر
 دشٌخة خالد إبراهٌم الماج
 نشٌخة صالح حمد السوٌدا

 دشٌخة علً محمد الزٌ
 رشٌخة محمد حسٌن مط

 ًشٌخة مشاري حسن الزنك
 ًشٌخة مطٌر هلٌل الحرٌج

 بشٌخة ناصر عبدالوهاب الشها
 لصالح سالم عنبر بال

 ىصالح علً صالح الخنٌن
 ًصالح محمد عبٌد العجم

 ًصالحه مطلق عباس العتٌب
 جصالح محمد مبارك مفر

 ىضاري طارق زٌد الشاٌج
 ًضاري موفى مطلق العدوان

 يضحً محمد فالح المطٌر
 يطالل عبدهللا مرضى الشمر

 سطالل فوزي عبدالعزٌز الخمٌ
 ًطالل منور مجبل الخٌوطى الحرب

 حلطٌبة محمد أحمد صا
 ًعائشة بسام خضر الشط
 ًعائشة حمد خلؾ العازم

 رعائشة عبدهللا محمد عبدالؽفو
 ًعائشة مرزوق مبارك العازم

 ًعادل شعٌب مبارك العل
 نعالٌة انور محمد العٌدا
 رعالٌة صالح أحمد المط

 ًعاٌض محمد مونس العتٌب
 دعبدالرحمن فٌصل إبراهٌم الراش

 رعبدالرحمن نجم عبدهللا حٌد
 يٌز حسن محمد الكندرعبدالعز

 يعبدالعزٌز سعد مشٌعٌب المطٌر
 ؾعبدالعزٌز عبدهللا محمد الحسٌنً الشرٌ

 دعبدالعزٌز هابس بهٌشان المخل
 يعبدالكرٌم زٌد خلٌؾ العنز

 ىعبداللطٌؾ حامد حمد بن عٌس
 بعبدهللا أحمد عبدهللا الحبٌ
 دعبدهللا أحمد محمد العبا

 يعبدهللا أحمد معلث الرشٌد
 مبدر مبارك السلٌعبدهللا 

 لعبدهللا خالد علً ابا الخٌ
 ًعبدهللا سلطان خلؾ العدوان
 تعبدهللا صالح دؼٌم المطٌرا

 ىعبدهللا صالح علً القٌالن
 يعبدهللا عادل سعد الحمٌد

 ًعبدهللا عادل عبدهللا الروم



 يعبدهللا عبدان الشبعان الدوسر
 قعبدهللا عدنان عبدالمحسن المرزو

 ًعبدهللا عمر مبارك العصٌم
 ًعبدهللا عٌد ؼنٌم السلٌمان

 دعبدهللا ؼازي عبدهللا السعٌ
 يعبدهللا مبارك حمد الهاجر
 ًعبدهللا مبارك مبرج العازم

 ىعبدهللا محمد عبدالمحسن الخبٌز
 ًعبدهللا مطلق جدوع العتٌب
 ًعبدهللا ناصر هزاع العتٌب

 ىعبدالمجٌد سامً عبدالمجٌد الجد
 ًن جزاء ؼائب العتٌبعبدالمحس

 يعبدالوهاب محمد عبدالرحمن المشار
 دعبدالوهاب ولٌد عبدالوهاب الحدا

 حعبدالرحمن بدر متعب الرمٌ
 ًعبدالرحمن كامل ضاحً الشط

 ععبدالرحمن مانع سعد المان
 لعبدالعزٌز أحمد عوض المهم

 دعبدهللا سعٌد سلطان سعٌ
 يعبٌر ؼازي صالح المطٌر
 سالنكا عثمان عبدالمحسن طاهر

 يعروب خالد علً حسن الكندر
 يعفاؾ عبدالرحمن براهٌم الهاجر

 ًعال خالد ناصر العتٌب
 دعلً أحمد علً الماج
 نعلً حاجً ؼلوم حس

 هعلً حسٌن علً الجبع
 رعلً محمد عبدهللا حٌد

 ًعلً مرزوق الهبى الحبٌن
 ًعلً مشعل مضحً الصلٌل

 يعلً مضحً عبدهللا الهاجر
 يعلً مهلهل علً الشمر

 علً موسى تركً مال هللا
 يعلٌاء بدر سعٌد العنز

 يعلٌاء فهد عبدالرحمن الدوسر
 يعمر عبدهللا فالح الهاجر

 ًعنود محمد جلعود القحطان
 ؾعهود خضر خلٌل ٌوس

 يعواطؾ صالح جلوي العنز
 عٌسً عبدالرحمن محمد النصر هللا

 بعٌسى عذبً عبدهللا ؼرٌ
 ًؼادة نهار عبدهللا العجم

 يحمدان الخالد ؼازي ثنٌان
 مؼالٌة إبراهٌم سالم إبراهٌ
 ًؼدٌر فٌصل ضاحً الفضل

 رؼزل عادل زهٌر خضٌ
 يؼنٌمة شمالن عبدهللا المطٌر

 لؼنٌمة معٌوؾ عبدالرزاق الهندا
 ىفاتن حسٌن المصر

 هفاطمة جمال أحمد مرز
 ؾفاطمة حسٌن ٌوسؾ الندا
 ًفاطمة حمود حمد العجم
 رفاطمة صادق علً الباذ



 ةفاطمة عبدالعزٌز مشاري العود
 ًفاطمة عبدهللا سفاح الشرٌف
 نفاطمة علً عبدهللا بن حس

 ًفاطمة فهد حسن العجم
 نفاطمة فوزي مرزوق العدوا

 يفاطمة مبارك عٌد الهاجر
 بفاطمة محمد حسٌن شها

 ًفاطمة مرزوق مطلق العازم
 ًفاطمة منٌخر هدمول العازم

 نفاطمة مهدي عبدالكرٌم العرٌا
 دة مهنا عٌسى الخوالفاطم

 ًفاطمة ولٌد محمد العل
 يفجر بدر خلؾ البراز

 رفجر جاسم محمد المنصو
 فجر حسن ضبعان عبدهللا

 لفجر حسٌن علً كما
 دفجر حمد محمد الراش

 يفجر فهد ؼازي المطٌر
 ؾفرح حمٌد محمد الصرا
 ةفرح راشد سالم الدوٌل

 مفرح راشد عبداللطٌؾ الحات
 ًفهد حمود سعود الصلب

 بهد سعد خالد الؽرٌف
 ًفهد سعود عبٌد العازم

 رفهد عبدالرحمن صالح الجاس
 ىفهد عبدالعزٌز سالم الردٌن

 دفهد عبداللطٌؾ فهد الفه
 ًفهد عبدهللا شطً العجم

 ًفهد علً فهد العجم
 رفهد مبارك محمد الساٌ

 ًفهد مجري حرباش العتٌب
 يفهد محمد عبدهللا العنز
 ًفواز عماد محمد السبت

 ًمحمد سوٌد العازمفواز 
 حفٌصل بدر إبراهٌم المصٌبٌ

 ةفٌصل جاسم محمد العطٌ
 نفٌصل فهد سلٌمان المشعا
 ًقٌروان صالح محمد الفضل

 ءكاتٌا فاٌز فوزي الخضرا
 ركوثر علً حمٌد بو صف

 يلجٌن محمد سعود الدوسر
 يلطٌفة ردن مرزوق المطٌر

 لطٌفة علً عبدالرحمن عطاهللا
 ًلطٌفة منسً راشد الصلب

 يلمٌاء سعود صاهود المطٌر
 علولوة أحمد عبدالرحمن الشاٌ

 ًلولوة ٌونس رجب الشط
 للٌالى صٌاح رحٌم فٌص

 نلٌلً عادل محمود سلطا
 يماجد عبٌد عمر الشمر

 هماجدة فاخر محمد الهوش
 ًمبارك حمدان سلمان العازم

 ةمبارك عٌد مبارك العراد



 ًمبارك مساعد ناصر العازم
 امبارك نصار سعٌد مهن

 ًمتعب حمود حنٌؾ العازم
 يمحمد أحمد شخٌر الهاجر

 يمحمد أحمد طنا العنز
 يمحمد بدر ندا المطٌر

 ممحمد جواد سٌد خلؾ سٌد هاش
 ًمحمد حبٌب ابرٌم العازم

 يمحمد حسن محمد األنصار
 ًمحمد حمود عامر العجم
 تمحمد راشد محمد السبٌ

 ًمحمد سعد عوض العازم
 دمحمد سلٌمان محمد حما

 ىعبدالرحمن إبراهٌم العبٌالنمحمد 
 ىمحمد عبدالقادر محمد طالب
 نمحمد عبدهللا محمد السلطا

 يمحمد فهد محمد الدوسر
 ًمحمد فهٌد محمد العجم

 شمحمد محمود عبدالعظٌم االرب
 دمحمد مطلق عبدهللا حم

 نمحمد مناور محمد حجٌال
 ًمحمد ناصر فهٌد جرٌس العازم

 لمرزوقه سلٌم هزاع هدمو
 ًد عبدهللا الشطمرٌم أحم

 لمرٌم خالد صالح البذا
 ةمرٌم خضٌر محمد العطٌ

 رمرٌم عبداللطٌؾ علً الجسا
 ًمرٌم علً حسٌن دشت

 سمرٌم فهد عبدالمحسن الخمٌ
 ًمرٌم مبارك مؽٌران العازم
 ًمرٌم محمد عبدالحمٌد السن

 رمرٌم مرتضى نصار طاه
 ًمرٌم مسعد فٌحان الدٌحان
 نمرٌم ولٌد أحمد عبدالرحم
 دمساعد مشعل حمد الحما

 ةمسعود ناجً مسعود الجمع
 يمشاري سامً ساكت العنز

 ممشاري محمد جالل حسٌن الهزٌ
 ًمشاعل حجب ماطر العصٌم

 نمشاعل عبدالكرٌم محمد النمرا
 ًمشاعل عصرى عٌاد عل

 يمشاعل عٌد سعدون الرشٌد
 يمشاعل مبارك ؼازي الرشٌد

 يمشاعل محٌا فالح المطٌر
 يً المطٌرمشاعل ناصر ترك

 يمشعل فرحان ناصر الشمر
 ًمشعل مفلح دخٌل العازم

 دمعصومه علً إبراهٌم محم
 ًمالك صلبوخ نمالن الروٌع

 يملٌحه ؼالً عطا هللا الهاجر
 ىممدوح محمد حبٌب الحمٌل

 ًمنار حمد ناصر العتٌب
 حمنار ولٌد عبداللطٌؾ الروٌ



 يمنال جاسم محمد العنز
 دمنال علً راضً الحمو

 هحان عٌاط السبعمنال فر
 يمنال هالل ؼازي المطٌر

 رمنصور عبدهللا بدر المنصو
 ًمنصور فهد ؼنٌم العجم

 يمنصور ناصر سعٌد الهاجر
 دمنٌر جهز فارس سن

 دمنٌرة رجا لٌلى مسٌعٌ
 عمنٌرة سعود فالح جام

 ًمنٌرة عبدهللا فهٌد العجم
 عمنٌرة فهد خالد المطو

 ًمنٌرة مسفر محمد القحطان
 يفالح الهاجرمنٌرة نعٌر 

 ًمها سعد سالم العالط
 جمها سعود محمد الدما

 جمها محمد إبراهٌم السرا
 يمها مطلق فالح المطٌر
 يمها معٌض فنٌخر العنز
 ًمها ملفً دحٌالن الحرب
 ممهدي حسٌن حسن ندو

 رمهدي فالح محمد عصفو
 يمهنا عاٌد مهنا الرشٌد

 دموضً انور سلٌمان الحدا
 يموضً سعٌد مدهللا المطٌر
 ًموضً معدي مٌرز العازم

 يموضً ناصر مهدي الرشٌد
 ًمى صالح عواض الدٌحان
 ينادر سرور فالح المطٌر

 ًناصر سلٌمان ناصر العبدالعال
 يناصر عبدهللا هذال المطٌر

 ًناصر محمد حسٌن علً اشكنان
 يناهد محمد علً الكندر

 حنبٌله سلمان صباح السالم الحمود الصبا
 ًنجالء جمعان مبارك العازم

 ًندى بطٌان سعود السحلول العازم
 دنرجس سالم حسن ملك آل هٌ

 منسٌبه أحمد صقر الؽان
 رنؽم ناصر عبدالعزٌز الجسا

 ًنمر مدؼم ناصر ناش
 ينواؾ خالد عبدهللا الهاجر

 ًنواؾ مطر سعد العازم
 ينوال سالم هدٌسان الشمر

 ننور عٌسى سعود العو
 للجمنورا حمد علً ا

 حنورة سالم عبدهللا الصبا
 ًنورة عاٌض مهدي العجم

 ننورة كمال عبدهللا القطا
 رنورة محمد ٌوسؾ المنصو
 نورٌة سعود رجب عبدهللا

 ًنوؾ زٌد مبارك العل
 دنوؾ عبدالحمٌد فاضل الرشٌ
 ننوؾ عبدالعزٌز جمعة سلما



 ًنوؾ عٌد فالح العازم
 ينوؾ قاسم محمد الهاجر
 يسرنوؾ متعب محماس الدو
 ىنوؾ مثنى عبدهللا العتٌق
 ًنوٌر عاٌد منٌر السبٌع

 ًنٌره مسفر محسن العجم
 ًهادي عٌد رجا فهد العازم
 يهبة ؼازي عوض الرشٌد
 دهبة محمد عبدهللا الرشٌ

 دهدى حمد محمد السع
 نهدى حٌدر حبٌب القطا
 ًهدٌل فالح ناصر العازم

 رهناء محسن ناصر بد
 يهنادي برجس حسٌن العنز

 يهنادي صقر عٌاد المطٌر
 دهنوؾ ولٌد سعد المسعو
 ًهوٌه حسن سعٌد العجم

 عهٌا حسٌن سالم المٌ
 مهٌا رسام سالم الرسا

 يهٌا سلٌمان ناصر الحمٌد
 نهٌا علً إبراهٌم المٌا

 جود حمد فرج الفر
 ىوسمٌة راشد مسعود البطحان

 ًوسمٌة عبدهللا محمد العجم
 ًوضحة خالد داهم القحطان

 هعواض الروٌلوضحة علً 
 نوضحة ٌوسؾ عبدهللا العثما

 يوعد علً عبدهللا الرشٌد
 دوعد ماجد سلطان فرحان محم

 يوفاء خلٌؾ ٌحٌى الرشٌد
 ةوله أحمد خالد العراد

 ًولٌد خالد رهٌؾ السبٌع
 ًولٌد خالد مبرك سعود مبرك العازم

 يولٌد عبدهللا فٌصل العنز
 ىٌارا ماهر هاشم الهنٌد
 زركٌاسمٌن هادي ظاهر م

 يٌاسٌن رشٌد محمد الرشٌد
 مٌعقوب ٌوسؾ مطر خات

 دٌوسؾ جاسم محمد بوحم
 دٌوسؾ عبدالرحمن جاسم الرشٌ
 رٌوسؾ علً عبدالوهاب العصفو

 لٌوسؾ علً محمد جندٌ
 ًٌوسؾ منصور مرزوق العازم

 ةٌوسؾ ولٌد ٌوسؾ حماد

 

 لالعد وزارة

 

 يابتسام براك كنٌهر الشمر
 ي الحمادأبرار دروٌش حجً إبراهٌم عبدهللا

 ًأبرار محمد كمٌخ العجم
 يإبراهٌم رباح فٌحان المطٌر

 ىإبراهٌم عبدالعظٌم محمد معرف
 نإبراهٌم علً ٌوسؾ سلٌما



 يإبراهٌم مشعان األدعس السعٌد
 أحمد توفٌق أحمد عبدهللا
 يأحمد ثقل بخٌت الدوسر

 ًأحمد خالد مرزوق الزرٌج العازم
 كأحمد سعد هللا سلطان مبرو

 دأحمد سلٌمان صالح العبٌ
 يأحمد عبدهللا عودة الشمر

 يأحمد مجمى سكران عتٌج الضفٌر
 ىأحمد محمد عٌسى الؽزال
 ًأحمد معزي ؼالب الدٌحان

 ًأحمد نؽٌمش مدلول عل
 ًارٌج سالم عوٌضه العجم

 دأسماء عبدالهادي عبٌد المسعو
 ًأسماء عبدالهادي فهد العجم

 ماصٌل محمد سالم صطا
 ًمبارك العازمأفراح مصبح 

 ًالجازي سعود بجاد العتٌب
 دالزهراء محمد نجؾ كمشا
 يألطاؾ حمد عبدهللا الشمر

 يامل بادي صالح الرشٌد
 ًأمل جمعان فالح العازم
 يامل مطر معتق المطٌر

 ًآمنة ؼانم اقرٌنى العازم
 ًأمٌرة معجب صالح العجم

 يانتصار محمد فرٌح المطٌر
 نأنفال صالح عبدهللا العرفا

 وال ماجد عبداللطٌؾ اللهأنف
 ًانوار سالم فنٌطل العازم

 دانوار نبٌل عاٌد العٌ
 ةأوضاح مفرج عوض الخلٌف

 يباتل حمود عٌد الرشٌد
 يبدر ظاهر سندى الرشٌد

 كبدر عدنان علً السما
 ًبدر محمد السهدى العجم

 دبدر هانً مختار محم
 لبدرٌة محمد دعبو

 يبراك سلمان براك الخالد
 يٌد الهاجربشائر سالم سع

 يبشائر فالح فٌحان المطٌر
 ًتركً علٌان عاصً الحرب
 يتهانً خلؾ مطلق الشمر

 ةتهانً نافل عاٌض نافل الهبٌد
 حثامر محمد حمد المسبا
 يجابر مبارك ظافر العنز

 ىجمٌلة مطلق نقٌع الخصٌل
 يجواهر سعود حمد الحمٌد
 يجوهره محمد علً العنز

 ًحسن عبدهللا حسن حمد العجم
 يحسن عٌد عبدهللا الرشٌد

 يحسن هدٌبان سلمى المطٌر
 ىحسٌن أحمد حسٌن دشت

 حسٌن جابر أحمد عبدهللا
 ىحسٌن عبدالصاحب سٌد حسٌن الطبطبائ



 ىحسٌن علً محمد الجد
 يحسٌن عٌسى أحمد األنصار

 نحصة طارق محمد المذ
 يحصة عبدهللا محمد النٌبار

 ًحمد سعود طراخم العتٌب
 نسٌحمد صادق عبدهللا ح

 ًحمد محمد زاٌد العدوان
 ًحمدان محمد حمدان الحرب

 ًحنان قبالن محمد العازم
 يحنان محمد فالح المطٌر

 يحنٌن حامد عبدهللا الحماد
 محوراء حسن قاسم عبدالرحٌ

 ؾخالد رائد عبدهللا الخرٌ
 ىخالد راشد فالح الفند

 دخالد ولٌد عبدالعزٌز الفه
 يخلؾ فارس عواد الضفٌر

 ندالمحسن عجٌر حمداخلود براك عب
 يخٌرٌه علً عناد العنز

 ددانة محمد علً محمد سع
 ًدعٌج خلٌفة محمد النعٌم

 ًدؼٌمه حمدان مجٌدل السلٌمان
 بدالل أحمد صالح حسن الؽرٌ

 ًدالل حمد زاٌد العجم
 سدالل حمد طاحوس طاحو

 زدالل عبدالرحٌم عبدهللا الحر
 ندالل علً محمد زما

 يدالل عوض بردان العنز
 طل ؼرٌب ؼانم الخٌادال

 يراشد سٌالن عاٌض العنتر
 ًرشا مطلق محسن العجم
 يرشا نمر هدروس السعٌد
 يرشٌد ملٌج رشٌد المطٌر

 ًرفعة فهٌد سالم العجم
 ًروان خالد إبراهٌم الحوط
 شروان فٌصل مرٌخان شال
 ًروان مٌاح مبارك السبٌع
 ًروان ناصر علً الضاح
 ًروان ولٌد حسٌن المراؼ

 يرٌم حمد هٌكل العنز
 ًرٌم فاضل ساٌر العتٌب

 يرٌم محمد مذكر المطٌر
 يزهراء حسن علً الجد

 ةزٌد حمود عبدهللا ابو شٌب
 قزٌنب دروٌش علم صاد

 رزٌنب عادل عبدالرسول االمٌ
 نزٌنب عماد أحمد سلما

 حسارة بدر سعود المطوط
 رسارة راشد مبارك بن بح
 هسارة عبدهللا عمر خلٌفو

 يعوٌض المطٌرسارة علً 
 يسارة محمد بطٌحان المطٌر

 رسارة مطلق مناحً الفزٌ
 يسارة نادر محمد الدوسر



 يسالم ساجى سالم الدوسر
 ًسالم فهد ناشً العازم

 رسبٌكه حسٌن علً العصفو
 يسطام مجحم دهش المطٌر

 ًسعد جدٌع سمٌر الفضل
 رسعد خالد سعد المنصو

 نسعد صالح محمد السعدو
 يشٌدسعد مطلق مبارك الر

 ًسعدة عبدهللا دهٌران العازم
 يسعود تركً عبدهللا العنز
 يسعود جدعان ؼنام العنز
 يسعود جمال علً الشمر
 ًسعود فهد سلٌم الدٌحان
 دسعود فؤاد حمود الحدا

 دسعود ناصر عبدالعزٌز أحم
 يسعود ناٌؾ رفاعً الدوسر
 ًسفر خرصان مناحً العجم

 ةسكٌنه ٌعقوب ؼلوم محمد حاجٌ
 يً سلطان المطٌرسلطان ترك

 ًسلمى شاٌع عواد العازم
 ًسمر عاٌد سعد الفضل

 يشافً طارق إبراهٌم الهاجر
 دشهد أحمد اسحاق كمشا
 يشهد عبدهللا خلؾ العنز

 عشهد عبدالوهاب فهد المطو
 يشهد مطلق محمد الجبر

 ىشوق عبدالعزٌز محمد النام
 ًشوق فاٌز راشد الركٌب

 ؾشوق ناصر فالح الحجر
 نلد سالمٌشٌخة ولٌد خا

 ىشٌخة صالح سلٌمان النام
 ًشٌخة عبدهللا مبارك العجم

 حشٌخة محمد حامد الروٌ
 بشٌماء عادل عبدالرسول شها
 ًشٌمه عبدالرحمن فراج العجم

 ًشٌمه فهد ؼنام الحسٌن
 صصالح أحمد صالح القفا
 نصالح سالم صالح اما

 يصالح ماضً جاسم العنز
 رضاري مبارك عبدالرزاق الخضٌ

 يضاري مضحى سفاح الظفٌر
 يطفلة عبدالكرٌم سلطان المطٌر

 دطالل محمد منصور المسعو
 يطالل مناحً دؼش المطٌر
 نطٌبة صالح محمود النبها
 ًعائشة فالح عاٌؾ العازم
 يعامر ضاري براك الشمر

 ًعبدالرحمن أحمد السٌد عبدهللا الرفاع
 ًعبدالرحمن أحمد العوض
 يعبدالعزٌز أحمد الشرقاو

 ًلعزٌز عبدهللا القحطانعبدا
 ًعبدالعزٌز فاضل الشالح

 دعبدالعزٌز مصطفى عبدهللا محم



 هعبدالعزٌز ٌوسؾ علً البشار
 ىعبداللطٌؾ ابركة حمد البؽٌل

 ىعبدهللا حمد براك البرٌك
 لعبدهللا خالد حسٌن الخزٌع
 يعبدهللا خلؾ مطلق الرشٌد

 ًعبدهللا طالل أحمد الشط
 يعبدهللا عادل عبدهللا العنز

 يعبدهللا عادل عبدهللا حسٌن حمود الشمر
 يعبدهللا عاٌد ساٌر العنز

 ؾعبدهللا عبٌد الشرٌ
 ًعبدهللا علً سعود العازم
 ضعبدهللا مبارك محمد العاٌ

 ىعبدهللا نادر اسماعٌل دشت
 نعبدهللا هٌثم عبدهللا العثما

 يعبدالهادي الفً هادي الظفٌر
 يعبدالرحمن حبٌب كاٌد العنز

 يعبدالعزٌز حاجً عبدالهادعبدالرحمن 
 نعبدالعزٌز ولٌد علً بارو
 يعبدهللا منٌؾ فارس العنز

 ؾعبدهللا أسامة عبدهللا الصحا
 ًعبدهللا سلٌمان عاصً عل

 ؾعبدهللا عبداالمٌر ٌوسؾ معٌو
 ىعبدهللا علً جاسم الحساو

 زعبدهللا ٌوسؾ عبدالمحسن المانع العبدالعزٌ
 هعبدالوهاب سعود فرهود الدرع

 ىعبٌدان مرزوق عبدهللا انصاف
 رعلً عبداالمٌر عٌسى الصفا
 ىعلً عبدالرضا محمد مسكت

 ًعلً فهد نافع العدوان
 ًعلً محمد بلٌه العجم

 يعلً محمد متعب الرشٌد
 ةعلً مصطفى عبدالرسول الجمع

 تعلً ٌعقوب ٌوسؾ الٌاقو
 دعمر خلٌل إبراهٌم الماج
 ًعنود سعد محمد العازم

 يمن المطٌرعنود نافع عبدالرح
 يعهد عبدهللا عناد العنز

 ًعهود فوزي انور العوض
 ًعهود مرزوق طلق العتٌب
 ىؼادة محمد راشد الشحوم

 يؼالٌة سعدون مشجر السعٌد
 ًؼانم فٌصل شلٌوٌح العصٌم

 ًؼدٌر بدر خالد العازم
 يؼدٌر ترحٌب خالد المطٌر

 ًفاطمة إبراهٌم حمد العل
 نفاطمة أحمد محمد بن حسٌ

 نسلٌمان الستال فاطمة بدر
 ًفاطمة براك سالم العازم

 سفاطمة جاسم محمد بوعبا
 يفاطمة دعٌج بوشهر

 نفاطمة سالم سٌؾ الحجٌال
 يفاطمة سالم صقر السعٌد

 ذفاطمة عبدالرحمن أحمد االستا



 ًفاطمة عٌسً عبدهللا عل
 ًفاطمة فالح سعٌد العازم

 ىفاطمة محمد عبدهللا العمان
 ًفاطمة محمد مانع العجم

 ًطمة محمود شاكر الشطفا
 نفاطمة هاشم ٌعقوب عرٌا

 سفجر خالد حمود البرج
 يفجر ولٌد ٌعقوب العنز
 دفجر ٌوسؾ علً الزٌ

 يفرح جهٌم ؼزاي المطٌر
 يفرح خالد عبدهللا بوشهر

 يفضة خالد ردن المطٌر
 ءفالح جمعان فالح الهبٌدا

 كفهد جمعان عبدالهادي مبار
 ًفهد حماد ؼنام العجم

 عفهد خالد عبدالمحسن الصان
 ىفهد سند فهد الراجح

 ىفهد صالح عبدهللا الزعاب
 حفهد عدنان عبدالصمد الفال

 يفهد ناٌؾ ؼنام العنز
 ىفهد ولٌد ٌوسؾ أحمد المكٌم

 يفهٌد فهد عوٌضه المر
 يفواز خالد منٌر المطٌر

 يفواز ساٌر عوٌن الشمر
 ًفٌصل جابر حسن الشط

 ًفٌصل محمد مبارك العجم
 يصل وحٌد عامر الشمرفٌ

 ىقٌروان أحمد سعد البحٌر
 يكهؾ محسن كهؾ المطٌر

 عكوثر ٌوسؾ إبراهٌم المطو
 حلجٌن ولٌد اسماعٌل الصال
 يلطٌفة خالد مطلق الظفٌر

 للطٌفة عبدالعزٌز عبدهللا الفض
 ًلطٌفة محمد ناصر العازم
 دلطٌفة وائل محمد الفرهو

 ًلمٌاء عمر مطلق العتٌب
 ىمطبقلولوة ؼانم سالم 

 ًلٌلى مبارك فالح البذال
 ضمبارك مرضى مبارك عوٌ
 ًمبارك نادر عاٌض العجم
 يمحمد ابداح مقعد الدوسر
 لمحمد أحمد عٌسى الصال
 لمحمد اسعد محمد مزٌع

 نمحمد براك محمود السلطا
 ًمحمد جاسم محمد البلوش

 ًمحمد حمد مطلق السهل
 ًمحمد راشد عواد الهطالن

 يمحمد سالم عبٌد العنز
 لمحمد شالل خلٌفة الشال
 ًمحمد صالح محمد العتٌب

 شمحمد عبدالعزٌز سعود الرٌ
 دمحمد عبدهللا محمد السرهٌ
 يمحمد عبدهللا مطلق المطٌر



 يمحمد عجمً رمضان الشمر
 يمحمد لطٌؾ وقٌان الشمر

 ًمحمد مانع حسن العجم
 دمحمد محمد رحٌم السعٌ

 ًمحمد هزاع مرزوق الدٌحان
 نامحمد ولٌد كاظم عثم

 رمرزوق عصفور أحمد العصفو
 ًمرزوق ؼازي مرزوق العتٌب
 ًمرٌم خلٌل محمد عبدهللا دشت
 لمرٌم سعد عبدالرحمن الصال

 يمرٌم عدنان عبدهللا الكندر
 ًمرٌم علً حسن العجم
 حمرٌم ولٌد علً الصال
 ًمزٌد بندر مزٌد العتٌب

 ًمشاعل ثالب ماجد الحرب
 ًمشاعل راشد هلٌل العدوان
 ًمشاعل ناصر محمد العازم
 ًمشعل بداي ؼالب الدٌحان
 ىمشعل عبدهللا خلٌفة الحمل

 ًمشعل مطنى زٌد األسلم
 ًمصعب اٌوب خضٌر العل
 ًمطلق فالح مطلق الزعب

 همطلق متعب جار هللا الجفٌر
 يمالك ناصر حسٌن الشمر
 يمنار عراك ادخٌل العنتر

 ًمنال خالد ذٌاب العازم
 نامنال فاٌز مرزوق العدو
 ًمنال محمد شبٌب العجم

 ةمنصور عبدالوهاب سلٌمان الخلٌف
 دمنٌرة باسم انور الفه

 يمنٌرة حمود سالم الرشٌد
 ًمنٌرة صعفق عٌد السقٌان
 ًمنٌرة فهاد حسٌن العجم
 طمنٌرة فهد محمد الصمٌ
 ًمها محمد مسفر العجم
 سمهدي هاشم محمد عبا

 همى خالد عبدهللا الطرارو
 حلصالمى سمٌر عبدالرزاق ا

 نناجً إبراهٌم ناجً الهدبا
 يناصر بدر سعد العنز
 رناصر خلٌل محمد اكب

 يناصر سالمة حلٌس العنز
 ًناصر محمد سعد العجم

 ًنافل سالم عبدالهادي العجم
 مناٌؾ كرٌدي هٌؾ المتلق

 ينجالء خلٌفة طلٌحان الشمر
 لنجالء سوٌد هورى الطرٌبٌ
 ًنجالء محمد مطلق العدوان

 يالعنز نواؾ جزاع عتٌق
 ينواؾ مطر منٌر جهٌمان المطٌر

 نور حسن علً عبدهللا
 ينورا راشد كمٌخ المطٌر

 ننورا عبدهللا فوزان الفوزا



 ةنورا عدنان إبراهٌم الشرٌد
 ننورة خلٌفة عبدهللا عوٌها
 ًنورة سعٌد خمٌس العجم

 نورة عبدالرزاق سنافً فالح العبدهللا
 رنورة علً عبدهللا العصفو

 ًنورة ناصر ثامر السهل
 رنورة هادي سعود ساٌ
 ىنورة ولٌد محمد الهند

 ينوؾ حسن سند الدوسر
 حنوؾ خالد سالم الصبا

 ينوؾ فهد سعران المطٌر
 ننوفه حامد محمد حمدا

 ينوٌر مطر حوٌان المطٌر
 ههادي سوٌد مساعد الزبدٌ

 ًهاشم عبدالعزٌز سٌد حسٌن سٌد عل
 اهالة نصار عناد مهن

 ححسن صال هانً هادي
 ههبة عواد مضحً الؽرٌب

 رهدى إبراهٌم سلٌمان الجمهو
 تهدى بركة محمد البخٌ

 يهدٌل عبدهللا محمد الكندر
 يهزاع بندر شرٌدة المطٌر

 يهناي بدر سعد المطٌر
 يهنوؾ خالد علً حسن الكندر

 ًهنوؾ ناٌؾ نزال العازم
 نهٌا ٌوسؾ عبدهللا الدٌٌ
 ًهٌفاء طارق حمود عل

 يالواحد الفٌلكاووسن خلٌل عبد
 يوضحة محمد مبارك الهاجر

 سوضحة فالح فهٌد ابو فا
 لوضحة محمد حمود هوٌش

 ًٌعقوب علً سالم عل
 اٌوسؾ فؤاد مهنا المهن

 يٌوسؾ محسن سٌار العنز
 ٌوسؾ ٌعقوب ٌوسؾ عبدهللا

 

 ءوالما الكهرباء وزارة

 

 دأحمد حسٌن علً العبا
 دأحمد طارق خلؾ محم

 لأحمد هانً ؼلوم عبدالرسو
 ًألطاؾ مجبل هادي العازم
 نبدر سعد أحمد بزٌع الٌاسٌ

 ًبدر عٌد عاٌض العتٌب
 ًبدر مانع صالح العجم

 ًبدر مبارك خمٌس العازم
 هجاسم نعمت هللا أحمد نعمت هللا زاد

 نحسٌن سعٌد علً حس
 ححسٌن صالح علً الصال
 ىحسٌن علً حسٌن الفٌل

 نحمد ٌوسؾ سعود العبٌدا
 يحمود هادي جمعان المطٌر

 يخالد محمد عبدهللا الكندر



 ررٌم مرزوق سعد الحج
 ىزٌنه ولٌد ٌوسؾ بورسل
 ًسارة عٌد مبارك العازم

 يسارة نواؾ عبدهللا المطٌر
 لسعود عبدالعزٌز علً الموٌ

 نسعود فالح عدس النمرا
 نسلٌمان عبدالعزٌز عبدالهادي المشعا

 ًسند إبراهٌم سعد العتٌب
 يقى مرزوق المطٌرشافً ن

 ىصفٌه أحمد إبراهٌم الدمخ
 ًصقر محمد عباس الهول
 ًطفلة محمد سراج العجم
 ًطالل إبراهٌم تركً الترك

 ىطالل ضوٌحً مصبح التٌس
 ًطلق عاٌض عواض العتٌب

 ًعادل فهد فٌحان العتٌب
 رعباس محمود عباس شٌشت

 رعبدالرحمن أحمد المنصو
 ًعبدهللا أحمد إبراهٌم العبٌدل

 يهللا محمد أحمد العجٌرعبد
 ًعبدهللا ٌوسؾ محمد سبت

 رعلً حسٌن محمد علً حٌد
 دعلً حمزة عباس خورشٌ

 ًعلً عبدالمحسن طاهر البؽل
 ىعلً محمد عبدهللا الدوخ
 ًعلٌاء مرود شداد العازم
 ًفارس خالد صادق سبت

 ىفهد جمال فهد السر
 رفهد سعد فهد بن شك

 رفهد عبدالعزٌز سعد شنٌب
 دسلٌمان الفهفهد فوزان 

 يفواز الفً خربوش المطٌر
 دقاسم عبدالجلٌل قاسم بولن
 قٌس داود سلمان العبدهللا

 نمبارك عبدالحمٌد جمعة سلما
 يمبارك الفً جعٌالن الرشٌد
 يمحمد حسن محمد الدوسر

 دمحمد خالد أحمد العبٌ
 ًمحمد رشٌد جابر اللوؼان

 ًمحمد علً مبارك الهاشمً العجم
 امحمد كمال عبدهللا المٌرز
 ةمحمد مهدي عمران الجمع
 ًمحمد مهدي محمد البحران
 دمشاري نوح سلمان بو حم
 عمشعل حجاب شالش الضاٌ

 ًمها فالح مطلق العازم
 رمهدي علً عبدالعزٌز الصفا

 يناصر مطلق محمد المطٌر
 ًناصر ٌعقوب رمضان مال عل

 ًنواؾ شافً عبدهللا العجم
 هي الجبعهٌا فٌصل عبدالهاد

 نوائل عبدالحمٌد محمد القطا

 



 ةالمالٌ وزارة

 

 ًانوار دحٌم حسن العتٌب
 دبدر محمد أمان سعٌ

 نحمد أحمد عبدالحمٌد التتا
 يخالد طلٌحان سمار المطٌر
 ىخالد عبدهللا شرٌؾ الصدٌق

 هخالد مرزوق عٌد ابوقذٌل
 ًخلؾ مطلق خلؾ العازم

 ًراشد سعود نجٌخان العجم
 ةلمحسن بوشٌبراكان مناحً عبدا

 سسامر علً عبدهللا بو عبا
 ًشوق صالح محمد العجم

 ًطالل حسٌب علً العل
 ىعبدهللا محمد سلٌمان النفٌس
 معبدهللا محمد ناصر اإلبراهٌ

 دعذبً صالح سٌؾ الفه
 ًعفاؾ الفً متروك العازم

 يعلً خالد حجر المطٌر
 مفهد عبدالرحمن محمد صرا

 نفهد عبدالعزٌز مهلهل الٌاسٌ
 ًفهٌد صالح فهٌد العجم
 امحمد علً محمد المهن

 ؾمشاري مساعد عبدهللا الخرٌ
 يمشعل محمد مشعل العنز

 ًمنال خالد عٌد العازم
 عناصر بدر ناصر الصان

 ًنجالء ناصر ضٌؾ هللا العتٌب
 ًهبة حسن إبراهٌم الفارس

 روائل بكر موسى البك
 يٌوسؾ صؽٌر رجا الرشٌد

 

 تالمواصال وزارة

 

 ًالعنانبدر خلٌل 
 ىسلمى أحمد محمد العلٌم

 نؼدٌر علً عبدالحسٌن بهم
 يوائل صلفٌج شطً العنز

 

 طالنف وزارة

 

 دإٌمان ناصر مفلح سعو
 ًبدور ؼازي محمد العتٌب

 يتهانً حسن أحمد الفٌلكاو
 نحنان عبدالحمٌد حسن الحس

 يخلٌفة صالح ملوح المطٌر
 ددالل نزٌه جاسم الضمٌ

 ًدٌما ضوٌحً سٌؾ العجم
 ًد فرج قبالن العازمرشٌ

 يسارة ذٌب بقان العنز
 سسالم ؼسان حسنً بٌد

 يسعد فٌصل عبدهللا الهاجر
 يصالح محمد عبدالرزاق العنز



 نعبداللطٌؾ اٌاد عبدالعزٌز البعٌجا
 مفاطمة حسن ؼلوم ندو

 ًفاطمة ضحٌان حواج العازم
 ًفهد سعد عٌد العازم

 رفواز عبدهللا محارب الجسا
 بن الؽرٌفٌصل أحمد عبدالرحم

 ًمحمد راشد علً العازم
 يمحمد زكرٌا مهدي الموسو

 ؾمحمد علً محمد الحسٌنً الشرٌ


