
 لالحصاء المركزٌة االدارة

 ناصر سعٌد صالح أرٌج•

 العازمً مجبل حسٌن افراح•

 الشمري سراي صباح االء•

 الشمري خلٌؾ سالم البندري•

 العدوانً حمود عادل انفال•

 الجمٌلً حفر هلٌل انفال•

 الزاٌر عبدالجلٌل ابراهٌم انوار•

 الهاجري ثقل علً انوار•

 الصوٌل فالح ظاهر اٌمان•

 الماجدي رجا عناد اٌمان•

 المذن محمد خالد اٌناس•

 المطٌري بهٌشان مطلق بسام•

 المٌاس عبدهللا سامً بشاٌر•

 المطٌري صلبً ضٌدان تحرٌر•

 الهاجري سالم هادي جوزاء•

 الوزان عبدالرضا جواد حلٌمة•

 الثنٌان حمد جمال حمد•

 الرشٌدي جرٌدي هللا مد حنان•

 الثوٌنً حسٌن علً دانه•

 الشطً محمد انور زهراء•

 العازمً ناصر مرٌخان سارة•

 السنافً علً صادق ساره•

 العازمً منصور مصبح ساره•

 الدوسري محمد نادر ساره•

 السالم سلطان ٌوسؾ سالم•

 العازمً خلٌفه رجعان سلوي•

 العازمً صالح زوٌد سلوي•

 الفٌلكاوي علً طاهر سمٌه•

 ردٌنً فهد احمد شٌخه•



 السلٌمانً حامد بانً ضحً•

 العازمً حماد راشد عائشه•

 العصٌمً حمود عبدهللا عائشه•

 العتٌبً سعد عبدالرحمن•

 المفرج احمد حامد عبدهللا•

 الحجٌالن فالح عبدالهادي•

 محمد محمود عبدالهادي•

 مطٌر سٌار مطلق عبدهللا•

 العجمً حماد علً عبٌر•

 الهاجري فالح مبارك عفره•

 العازمً هجاج عٌد ؼالٌه•

 العازمً عبدهللا مرزوق ؼدٌر•

 العجمً عبدالعزٌز فاطمه•

 العنزي مشل أحمد فجر•

 الهاجري حسن سعد فجر•

 النجدي علً باقر قدٌر•

 المطٌري مثال شجاع لطٌفه•

 الرومً عبدهللا ولٌد لطٌفه•

 سعدون حسن حاجً لٌلً•

 الفٌلكاوي محمد علً محمد•

 العازمً محمد طلق مرٌم•

 السدٌراوي محمد مانع مشاري•

 المطٌري عوض عٌد مشعل•

 السعٌد خلؾ عثمان منً•

 الؽنٌم بنوان عمران جبر منٌره•

 الهاجري فالح دهٌم منٌره•

 المطٌري شرٌد منور نادٌه•

 العبدهللا ابراهٌم خالد نور•

 العجمً محمد شافً نوره•

 العازمً الطواري فهد نوره•



 السهلً ثامر ناصر نوره•

 السبٌعً ضوٌحً مشنان نوٌر•

 العوضً عبدهللا ٌوسؾ هند•

 الدوسري ؼصٌن ؼنام هٌا•

 العتٌبً صالح ضٌدان وضحه•

 

 للجمارك العامة اإلدارة

 شمس حسٌن عدنان جمانه•

 العازمً عمر جامع عبدهللا•

 المرزوق انس عبدهللا محمد•

 

 المدنً للطٌران العامة اإلدارة

 العوضً محمد تقً احمد•

 ابراهٌم علً ٌوسؾ احمد•

 المطٌري مطر سعود سعد•

 راكب بن سعود مسلم سعود•

 المطٌري هالل عمر عامر•

 صالح شهاب عدنان عبدالعزٌز•

 العجمً فهد سالم عبدهللا•

 صالح مبرك براك فالح•

 الصواغ خالد عاٌش فلٌح•

 ذٌاب محمد صقر محمد•

 الشطً رجب خلٌل ناصر•

 الشرٌم عبدالرحمن ناصر•

 لألوقاؾ العامة األمانة

 المطٌري هزاع مجزع ساره •

 العنزي منٌخر محمد فوزٌه•

 

 والتنمٌة للتخطٌط األعلً للمجلس العامة األمانة

 العنزي مهدي رحٌم احالم•



 جمال علً منصور أحمد•

 الهاجري محمد صالح افراح•

 البشر محمد عبدهللا افنان•

 جابر مقطوؾ سمٌر امنه•

 الخالدي خلٌفه محمد أمٌره•

 العازمً مجبل مصبح انوار•

 المطٌري ردن هادي اٌمان•

 المطٌري محسن ذٌاب بتله•

 العتٌبً عباس مطلق بدرٌه•

 دؼمان مبارك سالم بشاٌر•

 الدٌحانً ؼالب محمد تحرٌر•

 الشمري مطلق خلؾ تهانً•

 العازمً سعد هادي جمٌله•

 محمد السٌد حسٌن خالد جنان•

 العتٌبً معٌض راجح حمد•

 المطوع خالد فهد خالد•

 الجذع شارع سعد خلود•

 المطٌري مطلق سعد دالل•

 الظفٌري طمٌش ؼرٌب رشا•

 المطٌري هجاج سعد رٌم•

 معرفً عبدالرحمن امٌر ساره•

 المطٌري خضران عبٌد ساره•

 الفزٌر مناحً مطلق ساره•

 الرشٌدي عبٌد ناصر ساره•

 العازمً سعد وسمً ساره•

 العتٌبً محسن حمدان سعد•

 العازمً مخلد وسام شٌماء•

 الحمٌدي عاٌد عقله عبدالوهاب•

 التمٌمً جاسم محمد علً•

 نعمه بن سعود مهدي علً•



 جؽٌثم مجبل مصبح ؼالٌه•

 العازمً محمد طلق فاطمه•

 الخالدي علً محمد فاطمه•

 المطٌري صلبً ضٌدان فاٌز•

 العازمً سٌؾ رجا فجر•

 العجمً نفل محمد فلوه•

 الهاجري عبٌد هوٌدي محمد•

 الجوٌسري مطلق مرزوق•

 العقٌلً ناصر عبدهللا مشاعل•

 العازمً مروي علً مشاعل•

 العازمً مجبل مشعان منً•

 بجاد منوخ دؼش منٌره•

 الهاجري محمد طامً منٌره•

 السبٌعً معدي ؼالً مً•

 السعٌدي عبدالرحمن نشمٌه•

 العمران علً خالد نوره•

 العازمً علً سوٌلم نوره•

 الزعبً شبٌب راشد نوؾ•

 المطٌري حوٌان مطر نوٌر•

 حسٌن محمد خلؾ هند•

 العصٌمً عٌاد محمد هنوؾ•

 السبٌعً شوٌمً شافً وضحه•

  

 للثقافة الوطنً المجلس

  واآلداب والفنون

 السلٌم علً احمد اسماء•

 العازمً حسٌن علً انوار•

 الحمد ناصر بدر تسنٌم•

 العجمً حمد حمود حبنه•

 العازمً فالح راشد حنان•



 العٌبان حمود سلطان حنان•

 المشعان عبدالعزٌز دالل•

 الهاجري جبر عٌد راشد•

 كوت طالب عبدالحمٌد ساره•

 العازمً فهد عوض ساره•

 العجمً سند ناصر سند•

 العازمً براك مبارك سهام•

 اللمٌع حربً محمد شٌخه•

 كرم علً حسٌن عادل•

 الشمري حمد فزاع عاٌده•

 جاسم عبدهللا عدنان عبدهللا•

 عوض عاٌض راشد علٌا•

 الرشٌدي مطلق مهدي مرزوق•

 عباس منصور حبٌب مرٌم•

 المطٌري بدر سعود مرٌم•

 العازمً عٌد خالد منال•

 العازمً مجبل حمود منٌره•

 العازمً الصوٌلح محمد مها•

 محسن محٌسن موضً•

 جافور مرٌسل فالح ندي•

 الحٌدر مبارك عبدالرزاق هبه•

 المجٌبل عٌد فوزي هلل•

 

 القصر لشئون العامة الهٌئة

 العازمً محمد جاسم جواهر•

 العنزي عشوي عوض روان•

 العازمً عبدهللا سفٌح فاطمه•

 الشالحً مرشد فالح فرح•

 العازمً عبدهللا فالح منال•

 المٌع فالح فهد منٌرة•



 اإلعاقة ذوي لشئون العامة الهٌئة

 الفضلً محارب جمال احمد•

 الخالدي صالح خالد احمد•

 الضفٌري جدٌع عبٌد خالد•

 البرازي صالح حمٌدي رٌم•

 الدٌحانً بركات دؼٌم سلٌمان•

 الفضلً عاٌد فاضل عبٌر•

 الحرٌجً حمود محمد فاطمه•

 خلؾ عجٌل منشد فاٌز•

 الفٌلكاوي عثمان ٌوسؾ فهد•

 العازمً مبارك علً محمد•

 الخالدي صٌوان خالد ولٌد•

 للرٌاضة العامة الهٌئة

 الصلٌلً بداح حمدان ؼالً•

 السمكٌة والثروة للزراعة العامة الهٌئة

 العازمً رفاعً خلؾ ابرار•

 السوٌلم احمد ولٌد صمود•

 العتٌقً سالم محمد عبدالعزٌز•

 عباس حبٌب محمد عبدهللا•

 العازمً سعد هاٌؾ مشعل•

               

 وعلومهما النبوٌة والسنة الكرٌم القران ونشر بطباعة للعناٌة العامة الهٌئة

 المرشود محمد صالح شٌخه•

 خزٌم عاٌض مسفر عائشه•

 اسماعٌل حسٌن عبدالعزٌز•

 عبدالرحٌم خالد عبدالعزٌز•

 مٌاحً عبدالكرٌم فاطمه•

 الهاجري مهنا براك مرٌم•

 مبارك رسمان فٌصل نصار•

 المعتقه شبٌب وبران نوره•



 العاملة للقوي العامة الهٌئة

 الرشٌدي عواض عبٌد افراح•

 العجمً فهٌد محمد امل•

 الشمري روضان محمد بتول•

 المطٌري سلطان عبٌد تحرٌر•

 العازمً ملٌح خلود•

 العازمً سعد عبود رفعه•

 المطٌري سعد فهٌد رٌم•

 العازمً فهاد محمد ساره•

 السند حمٌدي سند سعود•

 السبٌعً عبدهللا ذعار شرعاء•

 العازمً علً احمد شهد•

 العالطً محمد عبدالعزٌز•

 الرشٌدي محمد خلؾ عهود•

 العازمً سعٌد مبارك ؼدٌر•

 الحمادي حجً ٌوسؾ فاطمه•

 السوٌلم احمد ولٌد فجر•

 الحربً خلؾ حجً منال•

 البلوشً عبدهللا خلٌل منً•

 المطٌري زوٌد راشد منً•

 الرشٌدي فالح رحٌل نادٌه•

 مخلؾ ناصر طامً نور•

 الهاجري ناصر منصور نوره•

 الرشٌدي ؼانم ساٌر وفاء•

 والتؽذٌة للعذاء العامه الهٌئة

 الرشٌدي مجرش عبدهللا احمد•

 الحربً صلٌبان مناور اسماء•

 المطٌري هزاع ؼنام الجوهره•

 العازمً عبدهللا محمد حصه•

 السعٌدي فرحان بوٌش خالد•



 الحجً محمد علً خالد•

 المقاطع طامً عبدهللا•

 المباركً عبدهللا جاسم فارس•

 العكشانً ناصر قلٌفص فواز•

 الرشٌدي عٌاد عٌد فوزٌه•

 الشمري مبارك صباح مبارك•

 المطٌري محمد نواؾ محمد•

 المطٌري محمد خلؾ مشعل•

 العازمً مفلح عبدهللا مفلح•

 مدوه خالد عبداللطٌؾ ٌوسؾ•

 والتشرٌع الفتوي إدارة

 الموسً حسٌن حسن زهراء•

 الكوٌت# بلدٌة

 الدرٌوٌش عبدالرزاق احمد•

 الصباح احمد عدنان احمد•

 العازمً سالم فالح احمد•

 هللا مال علً خالد أسٌل•

 العجمً فاٌز عبدهللا العنود•

 البلوشً موسً عبدهللا أمٌنة•

 الفراع حمود مطلق بدر•

 روضان ؼدنان روضان حسن•

 مبارك علً انور حمد•

 العازمً سٌؾ مبرك حمده•

 القناعً سلٌمان حامد دالٌا•

 المهنا محمد جاسم دانه•

 الدوسري ذعار راجح دالل•

 المطٌري مناحً مخلد دٌمه•

 الشومان طه سعد روان•

 السٌؾ محمد حامد رٌم•

 العازمً علً سٌؾ سالم•



 العجمً فهد عصفور سالم•

 الحمدان سعد بدر سعد•

 ٌحًٌ ٌوسؾ عبدالحافظ سعود•

 االمٌر ابراهٌم خلٌل شهد•

 الهاجري سعد عبدهللا شٌخه•

 السرٌع سرٌع فٌصل شٌخه•

 السوٌلم أحمد آحمد خالد صالح•

 ؼلوم علً مصطفً ضحً•

 الشمري مذود حمود عائشة•

 العازمً محارب عبدالعزٌز•

 حسن جاسم عباس عبدهللا•

 الهوالن عبدالعزٌز عبدهللا•

 القدٌري عبدهللا عبدالرحمن•

 االٌوبً عثمان جمال عثمان•

 السعٌدي سعد محمد عواطؾ•

 الخزام منصور فهد ؼزٌل•

 عنٌزان حمد حمدان فاطمه•

 العجمً كروز سالم فاطمه•

 السنافً مطلق محمد فٌصل•

 علً عبدالرضا حسٌن كوثر•

 الخمٌس قاسم حسٌن مرٌم•

 العازمً مبارك هادي مزنه•

 الشمري حسٌن ناصر مالك•

 شرٌده ثوٌنً محمد منال•

 المطٌري فنٌسان سلطان منٌره•

 المزٌدي حسام ناصر•

 الشاٌجً محمد ٌوسؾ نور•

 العازمً سالم ابراهٌم نوره•

 المطٌري صعفك خلٌؾ نوره•

 ابل جعفر صادق نوره•



 رضً ٌعقوب فٌصل ٌعقوب•

 

 اإلعالم وزارة

 عربٌد حسن عربٌد ابرار•

 المطٌري جهز متعب ابرار•

 جبر اكبر عبدهللا احرار•

 الرشٌدي مفرح فالح احمد•

 المشاري محمد ولٌد اسراء•

 العدوانً علً حسٌن اسماء•

 الشمري خلؾ زٌد اسماء•

 العتٌبً حنس سٌؾ أسماء•

 المطٌري عوض علً أسماء•

 الرشٌدي خضٌر هادي اشواق•

 المطٌري زٌاد هادي اشواق•

 الكندري محمد ناصر افنان•

 العبدهللا عبدهللا البندري•

 المري عامر جابر الهنوؾ•

 العجمً فهد محمد امانً•

 العازمً باتل محمد انوار•

 القبندي عبدهللا محمد انوار•

 مالئً حسٌن اٌمان•

 نجؾ داود فٌصل اٌمان•

 العتٌبً ناصر مطلق بدور•

 الدوسري سعد مبارك بشاٌر•

 القالؾ ناصر بشاٌر•

 حسن سعود مبارك جابر•

 رجب هللا مال تركً رائد جراح•

 فرحان اسماعٌل سعد جمانه•

 العازمً حطاب مفلح جمعان•

 المزدي حسن احمد حسن•



 مبارك ٌاقوت حمٌد حصه•

 العجمً فدؼوش عجران حصه•

 العنزي الهٌلم نابً حصه•

 الدوسري حمد ابراهٌم حمد•

 ودعان سعد بداح حمده•

 الشمري شالح عزٌز خالد•

 العنزي رمضان علً خدٌجه•

 الحربً عبدهللا محمد دارٌن•

 المنٌع ناصر جمال دانه•

 بوعركً عثمان عادل دالل•

 الحربً سعٌد فالح دالل•

 الزامل خالد ولٌد دالل•

 الشطً راشد احمد ردٌنه•

 الشمري محمد حامد رفعه•

 الهاجري حمود علً رفعه•

 العبدهللا صالح علً رٌم•

 العنزي هطٌل كامل رٌم•

 عباس عبدهللا عادل زهراء•

 هادي عبدهللا محمد زهراء•

 نصار امٌري حاتم زٌنب•

 العجمً حسن صالح زٌنب•

 علوي مصطفً عباس زٌنب•

 صفر عبدالنبً محسن زٌنب•

 عٌسً بن علً احمد ساره•

 العدوانً ناصر بدر ساره•

 الخلٌفً محمد جمال ساره•

 الهاجري سعود راجح ساره•

 الحطاب فارس سالم ساره•

 العتٌبً مرزوق طالل ساره•

 المانع فٌروز ٌاقوت ساره•



 العنزي عوض فرحان سعد•

 المطٌري الحمٌدي محمد سلطان•

 الفودري عبدالرحمن فالح سناء•

 عباس ال عباس صالح سندس•

 الشمري فرٌح مرزوق شاهه•

 المطوع عباس شاكر شذي•

 العرٌفان زٌد خالد شرٌفه•

 المانع احمد حسن شهد•

 ألعنزي مشل أحمد شوق•

 فٌاض فالح مسلم شٌخه•

 العازمً رجا فالح طفله•

 الخنجً محمود بدر طٌبه•

 الكندري عبدالرحمن محمد طٌبه•

 العبٌد حسٌن عائشه•

 الدرٌوٌش محمد خالد عائشه•

 العازمً عتٌق نهٌر عائشه•

 العجمً محمد شبٌب عاٌشه•

 العنزي ملبس ناٌؾ عاٌشه•

 العجمً سلطان بجاد عبدهللا•

 الهارون سعود عثمان•

 الدوسري حمد مفرح عذاري•

 الؽرٌب مجٌد عبدالعزٌز عذوب•

 الجمٌلً عٌد مبارك عارؾ عفراء•

 السعد علً جمال علً•

 الصاٌػ أحمد رٌاض علً•

 الشمري سلٌمان حسن علٌاء•

 الرشٌدي مطلق عبدهللا عمر•

 الحسٌنان عبدهللا ولٌد عنان•

 دشتً سلٌمان عباس ؼدٌر•

 ابراهٌم عبدالخضر فوءاد ؼدٌر•



 العتٌبً بالل شقران ؼزٌل•

 الحرٌجً طاحوس ؼنادٌر•

 مراد عبدهللا اسد فاطمه•

 الزهامٌل مزبان سعد فاطمه•

 البقشً علً عبدالؽنً فاطمه•

 الحداد جاسم عدنان فاطمه•

 المطٌري الرمٌثً ماجد فاطمه•

 الموسً محمد فاطمه•

 المطٌري عبدهللا ناصر فجر•

 عبدالرحمن عبدالرحمن فهد•

 العجمً خالد عبدهللا فهد•

 الدٌحانً مشٌلح مضؾ فهد•

 العازمً محمد سالم لولوه•

 اجحٌل ٌعقوب صالح لولوه•

 المهري سٌد مرتضً لٌلً•

 حسن حسٌن حبٌب محمد•

 العازمً زٌد سلمان محمد•

 العجمً عبدالمحسن محمد•

 الزعبً فهٌد علً محمد•

 المطٌري تركً ناصر محمد•

 مبارك فرهود هشام محمد•

 الضبٌبً ابراهٌم خلٌفه مرٌم•

 المٌاس فرحان رجا مرٌم•

 العبدهللا مرزوق عبدهللا مرٌم•

 الرشٌدي عبدهللا عبٌد مرٌم•

 جاسم علً صادق مشاري•

 الشمري مجبل ناٌؾ مشاري•

 المطٌري هذال مجبل مشاعل•

 المرشد شامان مرؼل معالً•

 الجسمً علً خالد منار•



 العازمً ذٌاب خالد منال•

 العتٌبً ناصر صالح منال•

 العنزي هاشم عوٌد مناٌر•

 حمود فهد فالح منً•

 الحجرؾ فالح دؼش منٌره•

 سعٌد مبارك سالم منٌره•

 العازمً عٌد سبٌت منٌره•

 احمد عبداللطٌؾ حٌدر مها•

 الحسٌنً سلمان خلؾ مها•

 المطٌري محمد عبٌد مها•

 العازمً حسٌن حمود مً•

 المسند ناصر عبدالعزٌز ناصر•

 بورشٌد ناصر ناجً ناصر•

 المشعل سٌؾ سعد نعٌمه•

 االصٌمع سالم حمد نواؾ•

 العجمً محمد راشد نوره•

 الدٌحانً عاٌض سلمان نوره•

 العجمً حمد ناصر نوره•

 العازمً علوش عاٌض نوؾ•

 العنزي محمد هاشم نوؾ•

 العتٌبً عاٌض عبٌد نوٌر•

 الدوسري محمد سلطان هدي•

 الشاٌجً محمد بدر هدٌل•

 الفقعان مساعد حسٌن وسمٌة•

 المطٌري مطلق صٌاح وضحا•

 الهاجري راشد جاسر وضحه•

 الحساوي محمد جاسم وضحه•

 ناصر بن حقان فهد وضحه•

 محمد عطٌه صحن ٌاسمٌن•

 المذن راشد راشد ٌوسؾ•



 

 العامة األشؽال وزارة

 المطٌري رزٌق سٌؾ ابتسام•

 القبندي أحمد خالد ابرار•

 الصالح محمد مصطفً ابرار•

 المفرح مطلق سعد أحمد•

 العازمً عٌد عشٌبان أحمد•

 العازمً مطلق الفً احمد•

 الفجً خلؾ مساعد أسماء•

 الشمري عثمان ؼربً افراح•

 العنزي صاهود ٌوسؾ االء•

 العازمً هادي مجبل الطاؾ•

 الفودري ٌعقوب سلطان امٌنه•

 المطٌري الحمٌدي مطلق انفال•

 العازمً سالم صالح أنوار•

 محمد زٌد فهد انوار•

 المطٌري مشعل هادي أنوار•

 الشمري روٌتع رزاق اوضاح•

 البذالً عوض حمود اٌمان•

 الهاجري شافً محمد اٌمان•

 الفضلً عادل بارٌس•

 الصالح عدنان بتول•

 الحجٌالن خالد جمعان بشاٌر•

 ٌحًٌ راشد سلمان بشاٌر•

 المعٌلً محمد ٌوسؾ بشاٌر•

 العازمً سٌؾ حمود تهانً•

 المطرود راضً محمد حسن•

 الخمٌس علً عبدهللا حمد•

 حجٌالن فهد تركً حنان•

 مرزوق عبدالخضر بشٌر خلود•



 مطٌران فرحان فالح محمد دالل•

 المرزوق فرحان عادل رٌم•

 زاده مراد مراد محمد زهرا•

 العلٌمً محمد علً ساره•

 الشمري حسن محمد ساره•

 الماجد عبدالجلٌل محمد ساره•

 العجمً عوٌضه صالح سلطان•

 العجمً عبدهللا شاٌع سلمً•

 المطٌري صلبً متعب شروق•

 الشمري حمود سالم شهد•

 الرشٌدي سعد عادل شهد•

 العلً صالح نواؾ شوق•

 النكاس عسكر حسٌن شٌماء•

 المشري موءٌد شٌماء•

 حبٌلٌص رشٌد فٌصل طالل•

 العازمً سبٌل مفلح طالل•

 الهارون احمد عائشه•

 الراشد سالم انور عائشه•

 العازمً حمود عبدالرحمن•

 الفودري خالد عبدالعزٌز•

 العازمً ناصر راشد عبدالعزٌز•

 الهاجري علً سالم عبدهللا•

 الشالحً مبروك طالع عبدهللا•

 الصلٌلً هللا عطا فالح عبدهللا•

 الشمري دؼٌشم حمود عبٌر•

 المتلقم فالح عجمً عبٌر•

 المطٌري حسن ناصر عبٌر•

 حسٌن حسن رجب عثمان•

 الدوسري عثمان سعود عثمان•

 الجرباء ابراهٌم ثامر عذاري•



 ابورمٌه شجاع بندر عذبً•

 مرزوق عبدالخضر بشٌر عنود•

 الدوسري ابداح محمد ؼالٌه•

 القالؾ علً جاسم فاطمه•

 العازمً محمد سعٌد فاطمه•

 الكوت فاضل علً فاطمه•

 العنزي حسٌن محمد فاطمه•

 العازمً سعد جمعان فالح•

 العنزي عقله فهد فاٌزه•

 الدوسري فهد بداح فهد•

 العازمً جرٌس نصار فواز•

 الدٌحانً ناٌؾ الفً فً•

 العازمً علً حمد فٌصل•

 العازمً ناصر محمد لطٌفه•

 الصالل هللا مد علً لولوه•

 علً رضا محمد حبٌب محمد•

 الظفٌري منصور سلٌمان محمد•

 العازمً فالح علً محمد•

 العازمً الفً مسٌعٌد محمد•

 العازمً سعد نواؾ محمد•

 الخلٌفً عبدالرحمن خالد مرٌم•

 العباد حسن عبدهللا مرٌم•

 فراج صالح ولٌد مرٌم•

 الكندري محمد جاسم مساعد•

 العازمً شلٌوٌح علً معالً•

 العازمً زاٌد مرزوق معالً•

 العنزي عبدهللا أحمد مالك•

 العدوانً فدٌع فهد مالك•

 حمره بو عٌسً جمال منٌره•

 المطٌري مشعل هادي منٌره•



 العازمً مبارك مرزوق مً•

 العازمً ناصر عبدهللا ناصر•

 الدوسري ٌعقوب فهد ناصر•

 العازمً فراج سعد نور•

 المطٌر عبدالعزٌز اسامه نوؾ•

 الوزان عبدالمحسن طاهر هاجر•

 الدوسري كمٌهان مبارك هاجر•

 العجمً فهد خالد هدٌل•

 السبٌعً عبدالعزٌز محمد هٌا•

 العبدهللا عبدالرزاق هٌفاء•

 الهاجري سفر شافً وسمٌه•

 العنزي شٌحان عزام ٌعقوب•

 العازمً سلمان طالل ٌوسؾ•

 السعٌد مبارك عبدهللا ٌوسؾ•

 اإلسالمٌة والشئون األوقاؾ وزارة

 العنجري بدر ناصر ابراهٌم•

 المطٌري دعسان حمود احمد•

 الشطً ناصر سلٌمان اسامه•

 مهدي سعٌد ؼصٌن الجوهره•

 السعٌدي هدروس نمر امنه•

 جاسم محمد اٌمان•

 راضً مطر حسٌن تهانً•

 سوٌدان محمد عبداللطٌؾ جراح•

 العازمً عبدهللا مبارك حصه•

 العبدهللا ٌوسؾ ٌحًٌ حنان•

 العلً ابراهٌم ولٌد خالد•

 العتٌبً مطلق فهد خزنه•

 المٌع فالح فهد دالل•

 سٌركه حسن ربٌعه•

 الرشٌدي ضاحً فالح رجا•



 الهاجري جابر حمد روزه•

 عبدهللا محمد أحمد زٌنب•

 العازمً حماد راشد ساره•

 الرٌش سعود راشد سالم•

 الحشاش سالم عبدهللا سالم•

 فالح شبٌب فرحان سلوي•

 المرشود عبدالرزاق سلٌمان•

 الفضلً جبر ناهً سمٌره•

 ابراهٌم محمد السٌد صفاء•

 العجمً عبدالهادي صٌته•

 العتٌبً محمد عبدهللا ضاري•

 الدوسري عبدالهادي طعٌسه•

 الٌوسؾ علً حسٌن طالل•

 ثوٌنً ثوٌنً صالح طالل•

 عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن•

 الحماد عبٌد احمد عبدالعزٌز•

 البؽٌلً تٌعان شاهر عبدهللا•

 المطٌري عبدالرحمن عبدهللا•

 الصراؾ كنعان محمد عبدهللا•

 المطٌري مسعود محمد عبدهللا•

 عوض ناصر عادل علً•

 العازمً جازي ابرٌم علٌاء•

 المطٌري عبدهللا ؼدٌر•

 العازمً فارس محمد فارس•

 البذالً عبدهللا جمعان فهد•

 النطاش هادي عبدالمحسن فهد•

 المبارك حمد منصور فٌصل•

 العنزي عبدهللا اسماعٌل ماجد•

 العمٌري شعبان جاسم محمد•

 النشمً محمد خالد محمد•



 الظفٌري ملعب خالد محمد•

 الخٌل أبا علً عبداللطٌؾ محمد•

 العمٌري احمد عبدهللا محمد•

 القحطانً محمد ؼازي محمد•

 العتٌبً زٌد سعود مرٌم•

 السبٌعً فراج معجب مرٌم•

 العجمً شلعان مناحً مرٌم•

 الهاجري مفرح حمود مطر•

 العازمً مبرج محمد منً•

 العتٌبً سلٌمان بسام مٌس•

 العجمً عبدالمانع حسن ناجً•

 الجوفً مسلم سلٌمان نادٌه•

 الرشٌدي مطلق عٌد ناٌؾ•

 العجمً راشد مهدي ناٌؾ•

 القحطانً مترك كمٌخ نفالء•

 العازمً عتوان فالح نواؾ•

 الهاشم عبدالرزاق خالد ولٌد•

 العوضً عبدالرحمن فهد ٌحً•

 عنان احمد جاسم ٌوسؾ•

 الحسٌنً معاشً سعود ٌوسؾ•

 والصناعة التجارة وزارة

 الهرشانً دحٌم صؽٌر بدر•

 المطٌري جمعان ذٌاب حصه•

 المهنا محمد احمد حوراء•

 راشد ابراهٌم عبدالرحمن دالل•

 العجمً راشد رحٌان راشد•

 خاجه حسٌن محمود زٌد•

 العتٌبً حماد عبدهللا سلمً•

 العبدالهادي عٌسً سالم شٌخه•

 بندر خالد مانع عبدالمحسن•



 جاسم علً بن عباس عٌسً•

 الهاجري سعود خالد فواز•

 الشمري خلؾ عبدهللا مرٌم•

 العازمً السهدي هادي مرٌم•

 الرشٌدي نفاع سعود مشاعل•

 الدوسري بشٌر عبدالهادي مالك•

 البذالً ؼرٌب سعد منال•

 الشنفاء مرزوق هدٌب ناصر•

 القناعً سلٌمان حمدي هشام•

 

 التربٌة وزارة

 عبدالعزٌز مسلم ساٌر ابتسام•

 الدٌحانً صنت ؼرٌبان ابتسام•

 المطٌري مرزوق مسلط ابتسام•

 العازمً صالح زٌد ابتهال•

 الحجرؾ فالح علً ابتهال•

 الهاجري عاٌض بداح ابرار•

 العجمً فالح حماد ابرار•

 العازمً مبارك خالد ابرار•

 العازمً فالح دؼٌم ابرار•

 الشمالً حسٌن عبدهللا ابرار•

 العدوانً خضر عبدهللا ابرار•

 البشاره علً عصام ابرار•

 الرشٌدي مجبل مدهللا أبرار•

 العازمً سالم محمد مسلم ابرار•

 الرشٌدي حسن مطلق ابرار•

 الظفٌري فالح ممدوح ابرار•

 العازمً فالح بدر ابراهٌم•

 العنزي ثنً راشد ابراهٌم•

 العازمً ناصر راشد ابراهٌم•



 العنزي مضحً فاضل ابراهٌم•

 العنزي ابراهٌم محمد ابراهٌم•

 بوهندي ابراهٌم محمد ابراهٌم•

 المطٌري مٌاح مشعل ابراهٌم•

 الزعبً راشد مشعً ابراهٌم•

 العوٌد عبدهللا موسً ابراهٌم•

 حمره أبو ٌوسؾ ابراهٌم•

 العازمً مبارك عاٌش اجٌال•

 موازي مجهول صالح احرار•

 شخٌر ساٌر مالك احرار•

 الجنفاوي ناٌؾ زبن احالم•

 العازمً سٌؾ سعود احالم•

 الضفٌري ضحوي جابر أحمد•

 االستاد محمد جاسم احمد•

 عبدال عبدالعزٌز حسن أحمد•

 العنزي سحٌل حمد أحمد•

 العازمً سعود حمود احمد•

 الشحومً راشد خالد احمد•

 السعٌدي نزال خلؾ أحمد•

 المطٌري عوض دبٌان احمد•

 العازمً سعود راضً احمد•

 ابراهٌم محمد سبتً احمد•

 الحربً عواض سعد احمد•

 العازمً حمود سعود احمد•

 البحا افنٌطل صالح أحمد•

 العنزي كلٌب طراد احمد•

 العطٌه خلٌفه عبدهللا احمد•

 محمد سالم عبدهللا احمد•

 الجٌماز صالح عبدهللا احمد•

 المطٌري نجر عبدهللا احمد•



 الحرز طاهر عدنان احمد•

 البناي جاسم علً احمد•

 البذالً عابر علً احمد•

 الحمدان محمد علً احمد•

 الظفٌري عوض احمد•

 العنزي جاسم ؼالب أحمد•

 كرم محمد فوزي احمد•

 عباس حبٌب فٌصل احمد•

 السمحان فٌصل احمد•

 اتش حسن محمد احمد•

 محمود شرٌؾ محمد احمد•

 المرتجً علً محمد احمد•

 العنزي علٌوي مناور احمد•

 المحارب ٌوسؾ ٌعقوب احمد•

 العنزي عطٌة فالح ارواح•

 العازمً مخلد وسام اروه•

 العمر عقاب مشرؾ اروي•

 الشمري سالم جدٌع ارٌج•

 المطٌري علوش حمود ارٌج•

 الرشٌدي عوض عقٌل ارٌج•

 صالح مطر محمد استقالل•

 الكندري صالح احمد اسراء•

 العدوانً ضاهر بندر اسراء•

 الكندري أحمد جاسم أسراء•

 العنزي مفرح صالح اسراء•

 فرحان جعٌثن ضاحً اسراء•

 الصانع مبارك عبدهللا اسراء•

 الشمري خٌرهللا هزاع اسراء•

 الصفران احمد اسرار•

 مراد حسن جاسم اسرار•



 الحوال سعود عبدهللا اسرار•

 الخزٌم مبارك ابراهٌم اسماء•

 العطار عبدهللا جعفر اسماء•

 العدوانً هدمول حمدان اسماء•

 العدوانً عبدهللا خالد اسماء•

 البؽٌلً مبارك راشد أسماء•

 الشرٌع رؼٌان سعود اسماء•

 العنزي عاٌض سفاح أسماء•

 الزعبً جحٌش سلطان اسماء•

 فرحان محمد سلمان اسماء•

 الحربً مخٌلؾ سمٌر اسماء•

 العنزي سعٌد سٌار اسماء•

 العازمً سعد عبدهللا أسماء•

 المطٌري عبدالرحمن أسماء•

 خاجة ٌوسؾ عبدالكرٌم اسماء•

 الرشٌدي عوض ؼازي اسماء•

 العجمً سالم فارس أسماء•

 المطٌري مسفر مبارك أسماء•

 الشمري عبدهللا محسن اسماء•

 الدوٌهٌس ابطٌحان محمد اسماء•

 الهاجري حمود مطر اسماء•

 المطٌري فالح مطر أسماء•

 الدٌحانً سبهان مفرج اسماء•

 العازمً منٌخر مفلح أسماء•

 درباس موفق أسماء•

 البعٌجان عبدهللا ناصر اسماء•

 الفضلً رخٌص نواؾ اسماء•

 الحسٌنً عاٌش وجب اسماء•

 ناصر علً ٌعقوب اسماء•

 الكندري عبدهللا حسن اسماعٌل•



 الشمري خلؾ زٌد أسٌل•

 الشالش هللا جار سعود اسٌل•

 الكندري محمد ابراهٌم اشواق•

 البرٌكً عبدهللا فالح اشواق•

 السلٌمانً علً فرج أشواق•

 الرشٌدي علً فالح اشواق•

 العتٌبً مشعل فواز اشواق•

 العتٌبً سعٌد محمد اشواق•

 الشمري نصار ابراهٌم افراح•

 الشمري فهد أحمد أفراح•

 العنزي زبدان حسن افراح•

 الدٌحانً هللا ضٌؾ افراح•

 الرشٌدي هدبا مثعً عادل أفراح•

 العنزي أحمد فارس أفراح•

 الحربً دخٌل فهد افراح•

 العازمً علً مبارك افراح•

 العجمً محمد متعب افراح•

 الكندري علً محمد افراح•

 الرشٌدي علً مطلق أفراح•

 كندري أحمد حجً أفنان•

 العازمً محمد ملفً اقبال•

 الشمري موسً ثامر االء•

 منصوري عباس حمزه االء•

 هللا فتح محمد عبدالعزٌز االء•

 العجمً سلطان محمد االء•

 المطٌري ضحوي مسعد أالء•

 الخالدي محمد ناٌؾ االء•

 فرج سعد نعٌم االء•

 المفرج ابراهٌم ولٌد االء•

 الهاجري ذٌب راشد البندري•



 العجمً فرحان راشد البندري•

 ابوبطن صعفك سعد البندري•

 المطٌري منور عواض البندري•

 العجمً عوٌضه مسفر البندري•

 العنزي زاٌد ممدوح البندري•

 الشمري طعمه مناور الجازي•

 المطٌري محمد ناصر الحمٌدي•

 الشمري رحٌل حواس الرٌم•

 . عباس عبدالرسول الزهراء•

 العنزي علً سعود الطاؾ•

 الشمري محمد صالح الطاؾ•

 الهاجري محمد عٌد الطاؾ•

 الجمهور علً ؼنام الطاؾ•

 الهاجري ذٌب راشد العنود•

 الهاجري طالب سالم العنود•

 المري فرج سالم العنود•

 العوسً عبدالرحمن العنود•

 العازمً نزال علً العنود•

 الفرج خلٌفه كمبار العنود•

 الرشٌدي عاٌض مبارك العنود•

 العنزي محمد محسن العنود•

 مهٌنً محماس مطلق العنود•

 العازمً مدؼم مفلح العنود•

 الرشٌدي منصور ٌوسؾ العنود•

 الشمري بادي ناصر الفجر•

 العازمً نصار عبدهللا المها•

 العازمً نومان اضمٌد أمانً•

 الظفٌري عشٌوي حربً امانً•

 المطٌري مخلد خالد أمانً•

 الفضلً اجفٌن راشد أمانً•



 الخالدي ناصر سلمان امانً•

 قماشه ابو سالم صالح امانً•

 المطٌري شباب عبدهللا امانً•

 بوشهري عبدالحسٌن علً امانً•

 الرشٌدي مترج علً أمانً•

 الموٌزري شباب مبارك امانً•

 المري علً سالم امثال•

 العجمً حماد عبدهللا امثال•

 فالح صفوق محمد امثال•

 الزعبً شنار عبدهللا أمجاد•

 العجمً خالد محمد امجاد•

 دهراب عباس احمد امل•

 الشامري حسن حمد أمل•

 الشمري هللا عطا ؼازي أمل•

 العجمً سٌؾ ناصر امل•

 العازمً مرٌخان ناصر امل•

 الرشٌدي مهلً سالم امالك•

 الصالل محٌل محمد امنة•

 الحداد حمد احمد أمنه•

 مزٌعل سعد دندن بسام امنه•

 العجمً سالم حمد آمنه•

 الحسٌنً شالح سعد آمنه•

 الخلٌفً محمد ناٌؾ آمنه•

 المطٌري ؼزاي نماي امنه•

 محمد ؼلوم عٌسً أمٌرة•

 الرشٌدي عبدالعزٌز أمٌره•

 العبوه خلٌفه ماهر امٌره•

 الدلكان عبدالحمٌد محمد امٌره•

 الصقر محمد فٌصل امٌنه•

 الهاجري حمد محمد امٌنه•



 الصفار مهدي محمود امٌنه•

 الهجرس محمد ولٌد امٌنه•

 الرشٌدي محمد سعد انتصار•

 الرشٌدي سلٌمان شعؾ انتصار•

 الشعالنً محسن انتصار•

 الحربً ماجد ملفً انتصار•

 الشٌحه عبدالكرٌم أحمد انس•

 حسن جمعه بدر انفال•

 العدوانً فهٌد حسٌن أنفال•

 علً عباس عبدالحمٌد انفال•

 الجدي اسماعٌل عبدهللا انفال•

 العازمً راشد محمد انفال•

 المطٌري خالد ناصر انفال•

 الشمري عبدهللا نجم انفال•

 الرشٌدي عٌد باتل انوار•

 الهرشانً نزال بداح انوار•

 العرٌفً حسن بدر انوار•

 العجمً محمد حمد انوار•

 العازمً صالح حمود انوار•

 العازمً عٌد سالم انوار•

 العجمً جابر سوٌد أنوار•

 الجوٌسري خلٌفه طارق انوار•

 المطٌري فهد عبدهللا انوار•

 الهاجري محمد عبدهللا انوار•

 المطوع عبدالرحٌم عقٌل انوار•

 السبٌعً بعٌجان علً انوار•

 الدوسري فهد فالح علً أنوار•

 العازمً شداد ماجد أنوار•

 العازمً فالح مبارك أنوار•

 المسانع مجبل مبارك أنوار•



 المطٌري صالح مشعل انوار•

 رمضان عبدالمنعم انور•

 الخواجه حسن نور محمد انٌسه•

 المطٌري عبدهللا خلٌفه اوراد•

 الشبلً عوض راشد أوراد•

 العنزي فٌاض صالح اوضاح•

 الخمٌس ناصر بسام أٌام•

 كمال محمد كمال اٌثار•

 باقر عباس ابراهٌم اٌمان•

 العتٌبً صالح تركً اٌمان•

 مكمخ زٌد جابر اٌمان•

 الشمري دحل جماش اٌمان•

 العتٌبً سعود حمود اٌمان•

 العازمً براك سعود اٌمان•

 العنزي صعفك سالمه اٌمان•

 المطٌري حمدان عامر اٌمان•

 الخلؾ محمد عبدالرحمن اٌمان•

 القطان احمد عدنان اٌمان•

 القحص فهد عناد اٌمان•

 الحربً سعود عوض اٌمان•

 الرشٌدي مطلق عٌسً اٌمان•

 العجمً عبدهللا ؼدٌر اٌمان•

 الصانع سوٌد زٌد محمد اٌمان•

 العازمً مرزوق مطلق اٌمان•

 اسٌري حمزه مٌثم اٌمان•

 العوٌس مبارك ناصر اٌمان•

 العتٌبً محمد جبر باسل•

 العنزي ؼنام عبدهللا باسل•

 العجمً طالب مرزوق بتله•

 عباس محمد جاسم بتول•



 الشمري هالل جاسم بتول•

 القالؾ حمٌد عبدالرضا بتول•

 خدادا سالم محمد بتول•

 الفرح محمد جاسم بدر•

 العنزي ناٌؾ حمد بدر•

 الجاسم محمد عبدالوهاب بدر•

 الشمري فزع عوٌد بدر•

 المطٌرات دؼٌم محمد بدر•

 ربٌع عطٌه عواد بدرٌه•

 العجمً عبدهللا فالح بدرٌه•

 العازمً علً فالح بدرٌه•

 العتٌبً سعد محمد بدرٌه•

 المطٌري صالح زٌد بدور•

 الحطاب فارس سالم بدور•

 العنزي عوٌد سرحان بدور•

 المطٌري خالد هزاع بدور•

 مقلد فاخر عبدهللا براك•

 الجمهور بندر عبدهللا بسام•

 العازمً سعود عواد بشائر•

 جمعه حسٌن مشعل بشار•

 الفهد فهد بسام بشاٌر•

 العنزي ضحوي حمود بشاٌر•

 العتٌبً عبدهللا حمود بشاٌر•

 العدوانً علً زاٌد بشاٌر•

 الرشٌدي فضً سعد بشاٌر•

 المٌع محسن شبٌب بشاٌر•

 حسن بن محمد طارق بشاٌر•

 عقاب خمٌس طالل بشاٌر•

 الكندري محمد عادل بشاٌر•

 القحطانً راجح عامر بشاٌر•



 العجمً سعد عبدالرحمن بشاٌر•

 الرشٌدي عوض عبدهللا بشاٌر•

 المشعل عبدهللا بشاٌر•

 الخالدي سلٌمان علً بشاٌر•

 المطٌري ؼنٌم علً بشاٌر•

 الحربً عوٌد عوض بشاٌر•

 الرشٌدي عوض ؼازي بشاٌر•

 العازمً مطر فهد بشاٌر•

 العتٌبً هابس فهد بشاٌر•

 العازمً مبارك عٌد فواز بشاٌر•

 الهٌم حمد مبارك بشاٌر•

 جراق حسٌن محمد بشاٌر•

 الرشٌدي ماجد محمد بشاٌر•

 المطٌري نهار منصور بشاٌر•

 العنزي عبدالعزٌز نواؾ بشاٌر•

 البرازي مسفر هادي بشاٌر•

 المطٌري فالح مناور بشري•

 المطوع عبدالحمٌد علً بلقٌس•

 الطشه مجبل عٌد بنان•

 البرازي صالح عٌد بندر•

 عاشور ؼلوم احمد بٌبً•

 علً ٌوسؾ ثابت بٌبً•

 القالؾ عبداللطٌؾ سالم بٌبً•

 الخشتً فرج سامً بٌبً•

 العنزي عكاش احمد تحرٌر•

 العنزي راشد رسول تحرٌر•

 العجمً خالد فهٌد تحرٌر•

 العازمً مفلح محمد تحرٌر•

 البدٌنً متعب منوخ تركً•

 المطٌري هللا عطا عبٌد تركٌه•



 الصقران عبدالعزٌز تساهٌل•

 العنزي فالح ٌوسؾ تماضر•

 العازمً الهٌلم بخٌت تهانً•

 حمد فالح حمود تهانً•

 بندر مانع خالد تهانً•

 الذٌابً خمٌس عبدهللا تهانً•

 المطٌري مطر علً تهانً•

 الجدادي عبدهللا فهٌد تهانً•

 الملعبً سٌؾ مبارك تهانً•

 العازمً صالح مبارك تهانً•

 المطٌري عاٌض محمد تهانً•

 العازمً حمد مرشد تهانً•

 العازمً عمٌر مسلم تهانً•

 العنزي احمد معجون تهانً•

 الجسمً ٌوسؾ محمد ثامر•

 جاسم صقر مثنً ثرٌالٌن•

 الظفٌري روٌان عاٌد ثناء•

 الحسٌنً جاسم بدر جاسم•

 الوزان حسٌن محمد جاسم•

 العجمً عباس محمد جاسم•

 المبارك مرزوق محمد جاسم•

 راشد عواض عبدهللا جراح•

 العوضً علً نادر جراح•

 الرمٌح مبارك نزال جراح•

 االمٌر ابراهٌم خلٌل جمانة•

 الهزٌم حمزه أحمد جمانه•

 البارود ٌوسؾ جاسم جمانه•

 الشمري نعمه حمد جمانه•

 حسٌن علً عدنان جمانه•

 احمد عبدالعزٌز نبٌل جمانه•



 العتٌبً بخٌت دهام جمٌله•

 الرشٌدي مناور صالح جمٌله•

 القاضً أحمد خالد جنا•

 عبدالرسول سٌد حسن جنان•

 عبدالرزاق جاسم عماد جنان•

 الشمري هبر فالح جنان•

 ابراهٌم اٌوب محمد جنان•

 الشمري رحٌل عقٌل جواهر•

 المطٌري مفرج فهد جواهر•

 العجمً ناصر فهٌد جواهر•

 المطٌري خالد فهد جوي•

 االنصاري محمد بدر جٌهان•

 العازمً فالح محمد حامد•

 المطوع عون حسن حبٌب•

 االبراهٌم حبٌب فاضل حبٌب•

 العجمً حزام فهٌد حزام•

 مظفر عبدهللا اسحاق حسن•

 اكبر ابراهٌم اسماعٌل حسن•

 كمال ٌاسٌن سامً حسن•

 خرٌبط باقر صالح حسن•

 فرج عبدالمجٌد حسن•

 الشمري حسن علً حسن•

 القطان حسٌن علً حسن•

 اشكنانً عبداالمٌر محمد حسن•

 مذكوري محمود ٌوسؾ حسن•

 العتٌبً طلق حمود حسناء•

 الحربً ؼازي الفً حسناء•

 حسٌن محمد جاسم حسٌن•

 بارون علً بارون خلٌل حسٌن•

 السبٌعً جسار شقران حسٌن•



 عابدٌن حسٌن عبدالجلٌل حسٌن•

 الشطً نظر عبدهللا حسٌن•

 الناصر حسٌن علً حسٌن•

 دشتً عباس مجٌد حسٌن•

 النجار احمد محمد حسٌن•

 باش ناصر محمد حسٌن•

 الفهد محمد رائد حصة•

 العوضً عبدهللا حسام حصه•

 الخضر خلٌفه خالد حصه•

 الشراد سلٌمان زكً حصه•

 السعٌدي عشوي سعد حصه•

 الرشٌدي مهنا سعود حصه•

 الضاحً علً سلٌمان حصه•

 المجدلً شرٌده عادل حصه•

 السهلً مناحً عرهان حصه•

 الكندري حسن علً حصه•

 المٌع علً ؼانم حصه•

 العوٌهان خالد محمد حصه•

 المفلح شاٌع محمد حصه•

 المرشد عبدالعزٌز محمد حصه•

 الزمامً عبدهللا مساعد حصه•

 الداحس عبدهللا مشعل حصه•

 الشمري فراج مناور حصه•

 النمشان سعود نمشان حصه•

 الحداد خلٌفه ولٌد حصه•

 الرشٌدي ناصر سعود حكٌمه•

 حمٌدي بنٌان حلٌمه•

 التوره محمد جاسم حمد•

 العراده.  سعد حمود حمد•

 القاشم ابراهٌم سعد حمد•



 الهاجري حمد عاٌض حمد•

 الؽنام راشد عبدهللا حمد•

 الربٌعان احمد عدنان حمد•

 الحربً سلطان علً حمد•

 العون حمد نبٌل حمد•

 الحٌان قبالن صالح حمده•

 الؽرٌب عبدهللا صالح حمود•

 العنزي جاسم محمد حمود•

 المشعان حمود ناصر حمود•

 العتٌبً حمدان حمد حنان•

 العازمً شبٌب حمود حنان•

 العتٌبً مطلق عمر حنان•

 المطٌري شامان عٌد حنان•

 المطٌري محسن فراج حنان•

 المطٌري منٌر فهد حنان•

 المطٌري سحمً فٌحان حنان•

 المطٌري مبارك حنان•

 الرشٌدي ؼالب محمد حنان•

 الفرحان سلٌمان هشام حنان•

 العنزي فزاع محمد حنٌن•

 الفضلً عاٌد فاضل حور•

 ملك محمد جاسم حوراء•

 مذكوري عبدالحمٌد خالد حوراء•

 الحاظر حسٌن عادل حوراء•

 المٌل عبدالعزٌز حوراء•

 مندنً عبدالمحسن حوراء•

 الشمري سند محمد حوراء•

 زمان شعبان محمد حوراء•

 الحرز محمد محمود حوراء•

 علً عبدهللا ناصر حوراء•



 رشٌدي عوٌش نواؾ حورٌه•

 حسٌن حسن محمود حٌدر•

 العازمً مطلق حامد خالد•

 عواد جاسم طالل خالد•

 العجمً محسن عبدهللا خالد•

 العازمً فهٌد فهاد خالد•

 الصلٌلً عوٌد مبارك خالد•

 الدٌحانً محمد مبارك خالد•

 المدلج راشد محمد خالد•

 العنزي خمٌس ناهً خالد•

 الظفٌري عٌد ناٌؾ خالد•

 كاٌد شافً ولٌد خالد•

 جمعه محمد خالد خالده•

 بورحمه علً عٌسً خالده•

 عبدهللا حسٌن بن خالد خدٌجه•

 رضا سٌد رضا خدٌجه•

 السلطان حنون خالد خلود•

 الشمري حمود سالم خلود•

 الشهري سعٌد سلطان خلود•

 العازمً دؼٌم عادل خلود•

 العارضً ضٌدان عبدهللا خلود•

 المصٌلٌت عبدالمحسن خلود•

 لبقه أبو راشد عبٌد خلود•

 ماطر مرزوق مخلد خلود•

 الؽانم علً عبدالعزٌز خلٌفه•

 الهاجري عواد سالم خمٌسه•

 الشطً عبدالرحمن ٌوسؾ دالٌا•

 الشعالنً مشعل بدر دانه•

 العطار حسٌن جمال دانه•

 العازمً رجعان جمال دانه•



 العازمً حمدان راشد دانه•

 العازمً محمد سعد دانه•

 العنزي محمد سعد دانه•

 العنزي عبدالعزٌز سعود دانه•

 العازمً سالم سٌؾ دانه•

 الشطً احمد طالل دانه•

 نابت عبدهللا عبدالعزٌز دانه•

 العازمً سلمان عٌد دانه•

 المطٌري حمد مبارك دانه•

 الؽرٌب سعد محمد دانه•

 الهندي عبدهللا محمد دانه•

 العازمً عٌد محمد دانه•

 الصالح عبدهللا مساعد دانه•

 الهاجري سعد مسفر دانه•

 الجالوي مبارك مضحً دانه•

 المخٌزٌم خالد ٌوسؾ دانه•

 الكنكونً مندنً جعفر دعاء•

 شهاب عباس عبدالحمٌد دعاء•

 االستاد بدر احمد دالل•

 الفرٌح علً احمد دالل•

 علً ؼلوم محمد أحمد دالل•

 الدرعه فرهود الحلو دالل•

 سلطان صالح امٌن دالل•

 المري علً بخٌت دالل•

 محمد جبر تركً دالل•

 الضفٌري مكمً تركً دالل•

 العازمً سالم جمعان دالل•

 عرٌج سلطان حمود دالل•

 المعٌوؾ عبدهللا خالد دالل•

 الشمري فالح خالد دالل•



 المطٌري صالح ماوي خلؾ دالل•

 العازمً حمد سالم دالل•

 الرشٌدي علً سعد دالل•

 العجمً محمد سعد دالل•

 الحبٌنً هوٌدي سعٌدان دالل•

 صوٌان راكان سالمه دالل•

 العنزي مطلق سلمان دالل•

 هدمول هزاع سلٌم دالل•

 العنزي حبٌب سلٌمان دالل•

 الشمري مفضً شلٌوٌح دالل•

 الظاهر طعمه ظاهر دالل•

 العبدهللا عبدالعزٌز دالل•

 الهاجري فهٌد فرٌج دالل•

 العتٌبً عبٌد فهد دالل•

 ؼرٌب لزام مبارك دالل•

 الدوٌهٌس مرزوق محمد دالل•

 العجمً محسن مسفر دالل•

 ٌاسٌن محمد سلطان ناجً دالل•

 القعود ماضً ناصر دالل•

 العازمً هندي ناصر دالل•

 بوٌابس علً نبٌل دالل•

 ابراهٌم ٌعقوب ٌوسؾ دالل•

 العجمً فهٌد سالم دمثاء•

 حسٌن محمد جاسم دموع•

 الرشٌدي مطلق علً دهله•

 الفرج عبدالمحسن سعود دٌما•

 العازمً نصار فراج دٌمة•

 الشمري علً الحمٌدي دٌمه•

 البراك فالح عبٌرٌد دٌمه•

 الشمري دؼٌشم نواؾ دٌمه•



 النجدي راشد حامد راشد•

 الزعبً راشد شبٌب راشد•

 الجناع راشد صباح راشد•

 الناصر الزٌد حمد عادل راشد•

 الهدٌب عبدهللا راكان•

 العتٌبً عواد سعٌد راٌه•

 العدوانً جدعان أحمد رباب•

 الشمري شرٌؾ شاٌع رجاء•

 المطٌري بخٌت حمود رحاب•

 الكفٌدي محمد زٌد رحاب•

 خلٌفه محمد اسامه رزان•

 االصقه عبدالكرٌم عبدهللا رزان•

 العدوانً زاٌد فالح رزان•

 الرشٌدي مشعل انور رشٌد•

 جوهر عبدهللا احمد رضا•

 العازمً سعود احمد رفعه•

 العجمً فالح سوٌد رفعه•

 العتٌبً ابراهٌم عبدهللا رفعه•

 فهد محمد فرج رفعه•

 المتلقم الهٌلم فهاد رفعه•

 العجمً عبٌد مبارك رفعه•

 الدوسري جمعان مسفر رفعه•

 ؼلوم صفر عٌسً رقٌه•

 الصوٌلح ؼنام فهد رقٌه•

 مطلق عوض محمد رنا•

 بوزبر علً فوزي رناد•

 المجرن سالم خالد رهام•

 العنزي فرٌان احمد روان•

 العازمً بطً خالد روان•

 العنزي لذٌذ سعود خالد روان•



 العدوانً نافع خلؾ روان•

 الشمري نعمه سمٌر روان•

 الفودري أحمد صالح روان•

 الخالدي شهاب عبدهللا روان•

 العازمً هاٌؾ عبدهللا روان•

 الكندري محمد علً روان•

 الصوٌلح حمد عوض روان•

 العجمً طالب محمد روان•

 العازمً دهٌلٌس مرجع روان•

 العسعوسً راشد ٌوسؾ روان•

 السهلً نصٌب سعود رومٌه•

 العجمً حمد مبارك رٌانه•

 الطواري حمود أحمد رٌم•

 العازمً صالح أحمد رٌم•

 رٌحان سعد بدر رٌم•

 ضاحً مزٌد تركً رٌم•

 العتٌبً نهار ثقل رٌم•

 العازمً محمد حامد رٌم•

 الهدٌه حمدان حجً رٌم•

 الخالدي سعد خالد رٌم•

 العازمً محمد راشد رٌم•

 العازمً مطلق رجعان رٌم•

 الرشٌدي عٌاد زرٌؾ رٌم•

 الهاجري حمد سالم رٌم•

 العنزي هلٌل سالم رٌم•

 العنزي قنفذ عاٌد رٌم•

 الشمري محمد عبدالسالم رٌم•

 العتٌبً سعود عبٌد رٌم•

 المري جابر علً رٌم•

 وقٌت خلؾ علً رٌم•



 الهاجري محمد علً رٌم•

 السحٌب مرزوق عواد رٌم•

 العدوانً فالح ؼازي رٌم•

 المطٌري سعد ؼصاب رٌم•

 الخشاب طحٌشل فهد رٌم•

 العدوانً محماس فهد رٌم•

 العجمً محمد فهٌد رٌم•

 ابراهٌم عبدهللا فٌصل رٌم•

 العلبان ناصر فٌصل رٌم•

 العازمً فالح محمد رٌم•

 العازمً مرٌزٌج مرضً رٌم•

 المطٌري مشعل مفلح رٌم•

 الرشٌدي عاٌض هزاع رٌم•

 العلٌوي براك ٌوسؾ رٌم•

 عبدهللا محمد ٌوسؾ رٌم•

 المطٌري مسحل فرٌح رٌهام•

 الخالدي عوض مرضً رٌهام•

 الشمري ؼانم سعود رٌوؾ•

 الزامل زامل محمد زامل•

 العدوانً عبدهللا فهران زاٌد•

 المطٌري عوض مطلق زاٌد•

 العازمً زاٌد وسمً زاٌد•

 المطٌري عامر سلطان زكٌه•

 الحساوي عبدالعزٌز زكٌه•

 التركً ناصر بدر زهراء•

 دشتً اسماعٌل حسن زهراء•

 الدالل حسن عبدالسٌد زهراء•

 السرهٌد عبدهللا فهد زهراء•

 كوت مجٌد كاظم زهراء•

 الصراؾ علً محمد زهراء•



 بارون أحمد محمود زهراء•

 الجعفر علً سعٌد زهره•

 الشمري الرزنً دهام فهد زهٌه•

 علً حسن احمد زٌنب•

 البلوشً حسٌن احمد زٌنب•

 حبٌب مبارك احمد زٌنب•

 بوشعبون خضٌر بدر زٌنب•

 الجدي علً بدر زٌنب•

 الحسن ابو سٌد حسٌن زٌنب•

 الرشٌد علً رشٌد زٌنب•

 القالؾ حمزه طالب زٌنب•

 خداده الٌاس عبدالحمٌد زٌنب•

 الحسٌنً جالل عبدالمطلب زٌنب•

 علً عبدهللا علً زٌنب•

 بوشهري عبدالمجٌد علً زٌنب•

 المطٌري صنٌتان ماجد زٌنب•

 محمد مصطفً محمود زٌنب•

 عزٌز مسٌب مختار زٌنب•

 البؽلً علً ناصر زٌنب•

 الرشٌدي نافع ناصر زٌنب•

 الشمري صؽٌر نواؾ زٌنب•

 العلً عبدالكرٌم ابراهٌم سارة•

 العازمً مرزوق جمعان سارة•

 األٌوب أٌوب حسٌن سارة•

 العازمً خالد خزعل سارة•

 العتٌبً ذعار صالح سارة•

 البطً محمد ابجاد ساره•

 الضفٌري جدٌع احمد ساره•

 المنٌفً سعد احمد ساره•

 أسد عبدالرحمن أحمد ساره•



 العازمً قاضً احمد ساره•

 شٌر احمد انور ساره•

 العازمً عاٌد بداح ساره•

 العازمً خالد بدر ساره•

 العازمً فراج بدر ساره•

 العمٌره فالح بدر ساره•

 العازمً مبارك بدر ساره•

 العازمً عبدهللا جمعان ساره•

 العلوي السٌد حبٌب ساره•

 العازمً سلمان حرٌمٌس ساره•

 العبدالسالم علً حسٌن ساره•

 الصانع دؼٌم حمد ساره•

 المري مسعود حمد ساره•

 الرشٌدي مهنا حمود ساره•

 المطاوعه محمد خالد ساره•

 العنزي حسٌن خلٌؾ ساره•

 العتٌبً ابراهٌم خلٌل ساره•

 المطٌري حمود دؼٌم ساره•

 العازمً مرزوق سالم ساره•

 العازمً مرزوق سعد ساره•

 ساجر مطلق سعد ساره•

 الدوسري محمد سعود ساره•

 العبٌدي محمد سعود ساره•

 العتٌبً محمد سعود ساره•

 الهاجري حمد سعٌد ساره•

 المطٌري ؼزاي سلطان ساره•

 القالؾ سلٌمان ساره•

 العازمً محمد شافً ساره•

 حماد عبدهللا شبٌب ساره•

 الهبٌده مفلح صالح ساره•



 العبدالعالً ناصر صالح ساره•

 العتٌبً مرزوق صطام ساره•

 العازمً مجبل ضاوي ساره•

 العنزي نهار طراد ساره•

 محمد خلٌل عادل ساره•

 السوٌلم سالم عادل ساره•

 هٌد آل محمد عبدالعزٌز ساره•

 الفٌلكاوي ابراهٌم عبدهللا ساره•

 الرشٌدي ارشٌد عبدهللا ساره•

 الهٌفً براك عبدهللا ساره•

 الخنفر جاسم عبدهللا ساره•

 المطٌري حماد عبدهللا ساره•

 الرشٌدي عبداللطٌؾ ساره•

 الكندري عثمان ساره•

 الظفٌري كرٌم عطٌه ساره•

 الثوٌنً صالح علً ساره•

 الكندري محمد علً ساره•

 العازمً فهد عوض ساره•

 العجمً راجح عٌد ساره•

 العازمً مرزوق عٌد ساره•

 الملعبً سٌؾ فالح ساره•

 العلٌوي عٌد فهد ساره•

 العازمً مهنا فهد ساره•

 سعٌد سلطان مبارك ساره•

 الرشٌدي رباح مجري ساره•

 العجمً حمد محمد ساره•

 الهبٌشً علً محمد ساره•

 حسن علً محمد ساره•

 العجمً محمد مسعود ساره•

 حسٌن محمود مسعود ساره•



 الرشٌدي نوٌران مسعود ساره•

 الرفاعً مصطفً ساره•

 المطٌري ؼانم مطلق ساره•

 الهدبه سعد مناور ساره•

 العازمً محمد منصور ساره•

 منٌع ناجً ناجً ساره•

 الرشٌدي براك ناصر ساره•

 دشتً حسن ناصر ساره•

 العجمً عبدهللا ناصر ساره•

 عبدالحسٌن عبدهللا ناصر ساره•

 المطٌري مطلق ناصر ساره•

 العجمً مطٌع ناصر ساره•

 المطٌري شباط نافع ساره•

 امٌن حسن نزار ساره•

 العجمً حسٌن هادي ساره•

 المسافر عبداللطٌؾ ولٌد ساره•

 العازمً حماد ٌوسؾ ساره•

 النجدي عبدالرحمن احمد سالم•

 مراد محمد علً سالم•

 المطٌري شنٌؾ فالح سالم•

 العازمً عزام سالم فالح سالم•

 الرشٌدي رابح سماح سامً•

 العجمً ذٌاب سالم سامٌه•

 الحربً قطٌم سعد ساٌر•

 الرشٌدي مطلق عٌسً ساٌر•

 الحمادي حسٌن سلمان سبأ•

 العجمً خرصان فراج سجوي•

 محمد حسن فالح سحر•

 الشمري سطم خالد سعاد•

 القحطانً عبدهللا شمروخ سعد•



 المطٌري سعد فرج سعد•

 العتٌبً سعد محمد سعد•

 الرشٌدي عاٌض محمد سعد•

 المطٌري ماجد مطر سعد•

 الهدب سعد مندٌل سعد•

 العازمً فهد قبالن سعده•

 األنصاري سعود حسٌن سعود•

 السعٌد سعود عادل سعود•

 الموٌزري عبدالعزٌز سعود•

 الحقان علً عبدالعزٌز سعود•

 المطٌري عوض مطلق سعود•

 مبروك سعٌد عادل سعٌد•

 العازمً حمدي سالم سلطان•

 الشجاعً سلطان عمر سلطان•

 العتٌبً طلٌحان مجبل سلطان•

 العجمً علً مسرع سلطان•

 الحجرؾ هندي هٌؾ سلطان•

 العلٌمً محمد احمد سلمان•

 ثوٌنً محمد جاسم سلمً•

 الشمري جزال سعود سلمً•

 الحوال سعود عبدهللا سلٌمان•

 الظفٌري ؼنٌم فهد سلٌمان•

 المحارب ٌوسؾ ٌعقوب سلٌمان•

 الكندري  عبدهللا سمٌة•

 العنزي احمد ثنً سمٌره•

 البدر بدر محمد سنابل•

 اشكنانً علً حسٌن سندس•

 العبدهللا علً محمد سوسن•

 الشمري ٌوسؾ سٌؾ سوالؾ•

 الرشٌدي سوٌد خالد سوٌد•



 العازمً سٌؾ سعود سٌؾ•

 الهاجري ناجً بدر شافً•

 العجمً محمد محسن شاهه•

 الشطً عبدالحمٌد محمد شاهه•

 المطٌري بخٌت حمود شروق•

 الرشٌدي نشمً خالد شروق•

 االشوك حسن سلمان شروق•

 العتٌبً عٌد فٌحان شروق•

 العبٌدي احمد فٌصل شروق•

 العنزي مشهور نواؾ شروق•

 الشحومً شرٌده صالح شرٌده•

 الرمٌحً علً حمد شرٌفه•

 البصمان زٌد جمال شعاع•

 المطٌري رصد محمد شعاع•

 العجمً محمد ترحٌب شفٌا•

 العجمً منصور خالد شفٌاء•

 الشمري شلٌوٌح ناٌؾ شقحاء•

 العجمً مسفر خرصان شقراء•

 العازمً علً خالد شمائل•

 الدٌحانً سند علً شماٌل•

 المطٌري عٌد رخٌص شمعه•

 النصافً مسلم احمد شمالن•

 الجٌماز شاٌع باسل شهد•

 الحشاش عبدالعزٌز جاسم شهد•

 الجوٌسري رجعان جراح شهد•

 الرشٌدي رباح جري شهد•

 الشعبان جاسم حسٌن شهد•

 العلً ؼلوم حسٌن شهد•

 كرم خالد حمد شهد•

 العازمً سعد حمد شهد•



 الهاجري محمد خالد شهد•

 العازمً مبارك راشد شهد•

 العازمً اشذي سالم شهد•

 البلوشً حسٌن سامً شهد•

 الهاجري فهد سحمً شهد•

 العازمً راشد سلمان شهد•

 النوه عبدهللا عادل شهد•

 المسفر أحمد عبدالسالم شهد•

 البذالً عابر عبدهللا شهد•

 العنزي لٌل عبدهللا شهد•

 البلوشً مصطفً عبدهللا شهد•

 السبٌتً فهد عبداللة شهد•

 الخلٌل خلٌل عثمان شهد•

 المطٌري منٌؾ ؼثٌث شهد•

 العازمً رفاعً فهد شهد•

 الروضان محمد متعب شهد•

 الهاجري سعد محمد شهد•

 الصفً شهاب ولٌد شهد•

 الحشان محمد راشد شوق•

 الحرٌص سالم سٌؾ شوق•

 السعٌد مطلق صالح شوق•

 الشحومً راشد عبدهللا شوق•

 صالح ابراهٌم علً شوق•

 الرشٌدي سالم محمد شوق•

 الدؼٌم شاٌع محمد شوق•

 البناي سلٌمان فؤاد شٌخة•

 المزٌد علً انور شٌخه•

 العنزي دخٌل حماد شٌخه•

 المري محمد حمد شٌخه•

 السعٌد عبدهللا شٌخه•



 الهاجري مبارك عبدهللا شٌخه•

 العازمً عاٌض عبدهللا شٌخه•

 المطٌري بدر علً شٌخه•

 الشاهٌن ٌعقوب علً شٌخه•

 الرشود عبدهللا عماد شٌخه•

 الحجٌالن مناحً مبارك شٌخه•

 العبٌد عبدالعزٌز محمد شٌخه•

 العجمً عبدهللا مسعود شٌخه•

 شعبان حسٌن احمد شٌماء•

 البصارة منصور خالد شٌماء•

 الزقاح علً عبدالنبً شٌماء•

 الشمري مطر فالح شٌماء•

 العازمً سعود فهد شٌماء•

 الحربً جزاء مبارك شٌماء•

 العنزي عاٌد محمد شٌماء•

 العازمً راضً مناحً شٌماء•

 المطٌري صالح صنهات صالح•

 عقٌل دعسان مبارك صالح•

 المخانجً مرزوق صالح•

 المجرن علً مشعل صالح•

 العطار رشٌد ٌوسؾ صالح•

 الهنٌدي احمد عبدهللا صقر•

 العتٌبً مشعل خالد صهٌب•

 حوتري محمد احمد ضاري•

 الحربً عبٌد ذعار ضاري•

 الضفٌري رخٌص ضاري•

 الشمري سعدي طالل ضاري•

 ثانً عبداالمام طالل ضاري•

 الخالدي عبداللطٌؾ ضاري•

 الصلٌلً خلؾ الفً ضاري•



 عباس جدعان مناور ضاري•

 البنا اسحق عبدهللا ضحً•

 الحسٌنً عبدالهادي ضحً•

 بداح حمد عبدهللا ضٌاء•

 العتٌبً محمد شفاي هللا ضٌؾ•

 العلً احمد عبدهللا طارق•

 العازمً زاٌد سالم طخٌمه•

 العبدالهادي ٌعقوب ولٌد طرفه•

 العازمً سعد بدر طالل•

 الحمدان علً سامً طالل•

 الفودري ٌعقوب عبدهللا طالل•

 الشمري خالد فٌصل طالل•

 كنكونً عاشور جمال طٌبة•

 الوهٌب فهد عادل طٌبه•

 العوام سعود عبدالرحمن طٌبه•

 المطٌري شاعً هزاع ظبٌه•

 الفٌلكاوي محمد جاسم عائشة•

 العازمً عواد محمد عائشة•

 بوؼٌس صالح أحمد عائشه•

 علً ابراهٌم اسماعٌل عائشه•

 المذن عبدهللا جاسم عائشه•

 الدٌحانً محمد جلوي عائشه•

 المطٌري عٌد دخٌل عائشه•

 الختالن خلؾ سٌؾ عائشه•

 المطٌري رجا عاٌض عائشه•

 العتٌبً مبارك عاٌض عائشه•

 اسكندر اسكندر عبدهللا عائشه•

 الجعٌب مجبل عبدهللا عائشه•

 العنزي محمد عبدالهادي عائشه•

 العسكر عبدالعزٌز عماد عائشه•



 العازمً اذعار عوٌنان عائشه•

 العازمً جدعان محمد عائشه•

 العجمً عوٌضه محمد عائشه•

 المطٌري هادي محمد عائشه•

 الظفٌري طارش مضحً عائشه•

 الضفٌري فرحان مطلق عائشه•

 البناي عبدالعزٌز ناصر عائشه•

 المطٌري سعد هزاع عائشه•

 الٌحٌوح خالد ولٌد عائشه•

 الوثٌقً حٌدر عبدهللا عادل•

 القبندي احمد علً عادل•

 العتٌبً فٌحان فهد عادل•

 العثمان عثمان مبارك عادل•

 الصلٌلً عاٌد محمد عادل•

 العازمً فهاد علً عالٌة•

 الحمد فهد عبدهللا عالٌه•

 المطٌري عوض محمد عالٌه•

 المطٌري ؼاطً ناٌؾ عالٌه•

 العطٌر فٌصل ناصر عامر•

 الرشٌدي عاٌد عاٌض عاٌد•

 الصلٌلً عتٌج عوض عاٌد•

 الكور زهٌر عاٌده•

 الحسٌنً عاٌش مفرج عاٌش•

 المطٌري فهد الهٌلم عاٌشه•

 حمود سلطان حمود عاٌشه•

 الذاٌدي سلٌمان خلٌؾ عاٌشه•

 العوض عباس عبدهللا عباس•

 بالل حسٌن علً عباس•

 جمعه محمد فاضل عباس•

 حسن عبدالرضا عبدالحمٌد•



 الدوسري أحمد عبدالرحمن•

 االحمد حسٌن عبدالرحمن•

 الراجحً حسن سعد عبدالرحمن•

 العازمً راضً سعد عبدالرحمن•

 الدوسري سعد عبدالرحمن•

 الكندري احمد محمد عبدالرحمن•

 العٌدان جابر محمد عبدالرحمن•

 التركٌت محمد عبدالرحمن•

 العتٌبً محمد عبدالرحمن•

 دشتً حمدم عبدالرحمن•

 بوعركً محمد عبدالرحمن•

 الباطنً ؼلوم محمد عبدالرحمن•

 الظفٌري منصور عبدالرحمن•

 المنصور منصور عبدالرحمن•

 العلً خضٌر موسً عبدالرحمن•

 الهاجري عاٌد أحمد_عبدالعزٌز#•

 عالج سند بندر عبدالعزٌز•

 العنزي برقً تركً عبدالعزٌز•

 الناصر أحمد حسن عبدالعزٌز•

 الشمري سعٌد رجا عبدالعزٌز•

 الشطً عبداللطٌؾ عبدالعزٌز•

 عبدهللا عبدهللا عبدالعزٌز•

 محمد عبدالهادي عبدالعزٌز•

 الخلٌفه عبدالوهاب عبدالعزٌز•

 المطٌري محمد ماجد عبدالعزٌز•

 الرشٌدي مشاري عبدالعزٌز•

 االبراهٌم مطلق عبدالعزٌز•

 السعٌدي موسً عبدالعزٌز•

 حسن حسن ناصر عبدالعزٌز•

 الدٌحانً نٌاؾ عبدالعزٌز•



 عبدهللا عباس ولٌد عبدالعزٌز•

 البذالً راشد ٌاسر عبدالعزٌز•

 الحدٌب سعد ٌوسؾ عبدالعزٌز•

 بوشهري ٌوسؾ عبدالعزٌز•

 العازمً سالم حٌٌان عبدالكرٌم•

 السلطان بدر عبداللطٌؾ•

 النجاده خالد عبداللطٌؾ•

 المطوع أحمد عبدهللا•

 ابراهٌم مختار احمد عبدهللا•

 العتٌبً الحمٌدي عبدهللا•

 العجمً راشد بداح عبدهللا•

 الموسً توفٌق عبدهللا•

 العلً عبدهللا جاسم عبدهللا•

 السعٌدي حابس عبدهللا•

 الحبٌنً عبدهللا خالد عبدهللا•

 الناصر ابراهٌم سالم عبدهللا•

 الخالدي صٌوان سعود عبدهللا•

 الرشٌدي سعود سعٌد عبدهللا•

 المطٌري صلبً سفاح عبدهللا•

 بوحمد أحمد صادق عبدهللا•

 العجمً حمد ظافر عبدهللا•

 الخضر عبدهللا عادل عبدهللا•

 النوٌعم فهد عادل عبدهللا•

 الدوسري عبدالرزاق عبدهللا•

 مراد أحمد_عبدالعزٌز# عبدهللا•

 المطوطح عبداللطٌؾ عبدهللا•

 الوزان عبدالهادي عبدهللا•

 الحقان خلؾ علً عبدهللا•

 فرحان عبدهللا علً عبدهللا•

 الشمري صبٌح عٌد عبدهللا•



 العازمً مسلم عٌد عبدهللا•

 تقً علم عٌسً عبدهللا•

 المطٌري راشد ؼثوان عبدهللا•

 العازمً فالح فالح عبدهللا•

 الحرٌبً ٌوسؾ فهد عبدهللا•

 الشمري سٌؾ فٌصل عبدهللا•

 الداهوم فهد مبرك عبدهللا•

 الشمري عبٌد محمد عبدهللا•

 المطٌري محمد مرجً عبدهللا•

 المطٌري مطر مرضً عبدهللا•

 الرشٌدي حمد مساعد عبدهللا•

 الرشٌد مشاري عبدهللا•

 الرشٌدي مفرح مطلق عبدهللا•

 القبندي عبدهللا ناصر عبدهللا•

 العجمً علً ناصر عبدهللا•

 العتٌبً مشعان هباس عبدهللا•

 القطان شاكر عبدالمحسن•

 الشمري عبدهللا عبدالمحسن•

 المري صالح عبدالهادي•

 الهمالن سٌؾ ظافر عبدالهادي•

 المزٌن انور عبدالوهاب•

 مرزوق عباس جمال عبدالوهاب•

 جمال عبدالعزٌز عبدالوهاب•

 النومس بشٌر رؼٌان عبدالباري•

 العازمً عاٌد عبدالرحمن•

 العسكر محمد عبدالرزاق•

 جمعه دروٌش احمد عبدالعزٌز•

 العتٌبً مرزوق بدر عبدالعزٌز•

 السلٌم حسٌن سلٌم عبدالعزٌز•

 الحقان عبدالرحمن عبدالعزٌز•



 المطٌري عكام عبدالعزٌز•

 جمال عبدالجبار فهد عبدالعزٌز•

 سالمه نهار فهد عبدالعزٌز•

 الموٌزري مبارك عبدالعزٌز•

 الربٌع ولٌد عبداللطٌؾ•

 حسٌن حسٌن احمد عبدهللا•

 المطٌري عبدهللا حمد عبدهللا•

 العبداالله علً رشٌد عبدهللا•

 المطٌري سالم عبدهللا•

 المطٌري محمد سالم عبدهللا•

 حٌدر عبدهللا علً عبدهللا•

 العنزي خالد ناصر عبدهللا•

 العازمً ناصر مبارك عبله•

 الشمري صاوي ساٌر عبٌد•

 العازمً فهد سعد عبٌر•

 العدوانً عٌد عادل عبٌر•

 عقٌل ال حمود عاٌد عبٌر•

 الصلٌلً محمد عبدهللا عبٌر•

 الدٌحانً محمد عٌد عبٌر•

 الحربً محمد ؼازي عبٌر•

 الحربً فهاد فهد عبٌر•

 االحمد احمد عبدالقادر عثمان•

 الشقراء حشر فالح عثمان•

 القبندي علً محمد عثمان•

 ابراهٌم رضا محمد عدنان•

 ؼاطً نمر صالح عذاري•

 الرشٌدي عوض صقر عذاري•

 رمضان حربً فٌصل عذاري•

 العلً حسن محمد عذاري•

 الضرمان صالح محمد عذاري•



 العتٌبً عبدهللا محمد عذاري•

 بشٌت بو صالح خالد عذبً•

 رمضان علً حسن عذراء•

 العنزي عرفج خلٌل عزٌزه•

 الحٌص خلٌفه محمد عزٌزه•

 السعٌدي نافع مونس عزٌزه•

 عمر فٌاض وارد عزٌزه•

 المطٌري عبدهللا هللا عطا•

 العنزي شنان عوٌد عطاؾ•

 الرحٌلً مطلق حامد عفاؾ•

 الشمري سعد عماش عفاؾ•

 عاشور محمد عبدالحسٌن عقٌله•

 العتٌبً مرزوق ابجاد علً•

 الحربً هادي أحمد علً•

 الرشود علً بدر علً•

 طاهر صالح حسن علً•

 دشتً احمد حسٌن علً•

 الشطً سالم حسٌن علً•

 معتوق عبدهللا حسٌن علً•

 المطٌري سعدون خضٌر علً•

 المٌرزا عبدهللا زمان علً•

 العجمً شاجع سعد علً•

 الحمٌده سالم صالح علً•

 حسٌن عبدالرضا علً•

 وحٌدي طالب عبدالكرٌم علً•

 الصفار جاسم كاظم علً•

 العجمً محمد مانع علً•

 الصفار عباس محمد علً•

 بوصخر عبدهللا محمد علً•

 العتٌبً علً محمد علً•



 جاولً علً محمود علً•

 الزنكوي عبدالكرٌم ممدوح علً•

 المجادي أحمد ولٌد علً•

 الحواج احمد ٌوسؾ علً•

 العازمً سالم خالد علٌا•

 العنزي سعد عافت علٌا•

 تقً مختار أحمد علٌاء•

 العتٌبً صالح تركً علٌاء•

 العجمً نادر عبدهللا علٌاء•

 الشمري نصار ابراهٌم عمر•

 العازمً خالد حمود عمر•

 العازمً سعود صالح عمر•

 العوضً محمد عبدهللا عمر•

 الدرٌوٌش صالح محمد عمر•

 العتٌبً محمد محٌمٌد عمر•

 العجران مرزوق ٌوسؾ عمر•

 عبدهللا حسن احمد عمران•

 العٌاؾ جاسر مٌسر عنان•

 العازمً علً راشد عنود•

 المعصب نزال سالم عنود•

 الخشاب مطر سعد عنود•

 العازمً دؼٌم صالح عنود•

 العلً عبدهللا صالح عنود•

 الرشٌدي مرزوق موسً عنود•

 الدٌحانً سلمً بٌان عهد•

 العازمً عاٌش زٌد عهد•

 الهاجري مساعد سعود عهد•

 الرشٌدي نمشان خالد عٌد عهد•

 هداب حمود فهد عهد•

 العتٌبً عاٌش محمد عهد•



 العنزي خلٌل ابراهٌم عهود•

 الفضلً ناٌؾ حمد عهود•

 المتلقم سعود خالد عهود•

 العتٌبً هللا ضٌؾ خالد عهود•

 حٌدر علً سلٌمان عهود•

 عبدالرزاق ؼانم عبدهللا عهود•

 العازمً صحن مطلق عهود•

 علً احمد خالد عواطؾ•

 العازمً بطاح محمد عٌده•

 الصاٌػ جواد عادل عٌسً•

 الهزاع علً عادل عٌسى•

 المري علً طالب ؼاده •

 السهلً عبدهللا فهد ؼاده•

 الرشٌدي هاٌؾ علً ؼالٌة•

 المطٌري ؼنٌم سعود ؼالٌه•

 الرشٌدي محمد عوٌد ؼالٌه•

 المطٌري ؼوٌزي الحمٌدي ؼدٌر•

 الرشٌدي باتل براك ؼدٌر•

 العازمً علً راشد ؼدٌر•

 العازمً فهد سعٌد ؼدٌر•

 المري سعود عامر ؼدٌر•

 المراؼً محمود عبدالسالم ؼدٌر•

 جرخً جاسم عبدالرضا ؼدٌر•

 العازمً ارؼٌم عمعوم ؼدٌر•

 قرٌعٌط مبارك فالح ؼدٌر•

 الصواغ خلٌفه فٌصل ؼدٌر•

 العجمً ناصر محسن ؼدٌر•

 المطٌري محسن ناصر ؼدٌر•

 الشمري شالش ؼنام ؼزوي•

 الطٌار محمد خالد ؼزٌل•



 العازمً مبارك مهدي ؼزٌه•

 العجمً ؼصن محمد ؼصون•

 شامان ثانً حمود ؼلبا•

 الرشٌدي خلؾ عامر ؼنٌمه•

 الشرقاوي فهد ؼنٌمه•

 القطان عبدالمحسن فاتن•

 الرامزي حسن احمد فاطمة•

 القالؾ منصور احمد فاطمة•

 العنزي محسن بدر فاطمة•

 القروي عبدهللا خالد فاطمة•

 الفٌلً محمد عمار فاطمة•

 شمو حسن احمد فاطمه•

 العنزي نعمه احمد فاطمه•

 جرخً ٌوسؾ أحمد فاطمه•

 عبدالكرٌم محمد جاسم فاطمه•

 عبدالكرٌم جلٌل فاطمه•

 المطٌري عواض حزام فاطمه•

 حسن عبدهللا حسن فاطمه•

 قاسم عبدالرضا حسٌن فاطمه•

 العجمً ابراهٌم حمد فاطمه•

 المطٌري رجا حمد فاطمه•

 صرخوه علً حمٌد فاطمه•

 جرخً عبدالرزاق حٌدر فاطمه•

 الركٌبً عبدهللا دعٌج فاطمه•

 الهاجري سعد راشد فاطمه•

 العازمً الهبً زاٌد فاطمه•

 اللمٌع حزمً سالم فاطمه•

 العنزي الفً سرحان فاطمه•

 المطٌري شرٌد سعد فاطمه•

 العوام عبدالعزٌز سعود فاطمه•



 القمالس مبارك سلٌمان فاطمه•

 العجمً سالم شافً فاطمه•

 دابً عبدالواحد شٌخان فاطمه•

 العنزي عٌاده صالح فاطمه•

 المسباح محمد صبحً فاطمه•

 عباس ناصر عادل فاطمه•

 عبدالحسٌن محمد عباس فاطمه•

 العقٌلً احمد عبدالعزٌز فاطمه•

 قبازرد عبداللطٌؾ فاطمه•

 بطً حمد عبدهللا فاطمه•

 الموءمن صالح عبدهللا فاطمه•

 الوائل معتوق عبدهللا فاطمه•

 العبدالهادي علً فاطمه•

 الخلٌفً ابراهٌم عدنان فاطمه•

 الواٌل حسن عدنان فاطمه•

 البحرانً صدؾ عدنان فاطمه•

 عبدالرزاق عقٌل فاطمه•

 المنصور عبود عالء فاطمه•

 الكرٌبً جابر علً فاطمه•

 الكوت حمزه علً فاطمه•

 الحرٌجً عواد عٌد فاطمه•

 الخٌاط ٌوسؾ عٌسً فاطمه•

 العتٌبً هللا وصل ؼزاي فاطمه•

 الهبٌده مفلح فالح فاطمه•

 النامً سٌؾ فرحان فاطمه•

 االصفر خلٌؾ فالح فاطمه•

 األنصاري حسن محمد فاطمه•

 العازمً سعد محمد فاطمه•

 عقٌل شٌحان محمد فاطمه•

 بنٌان عبداالمٌر محمد فاطمه•



 الدلق فالح محمد فاطمه•

 الرشٌد منصور محمد فاطمه•

 حمد بو ٌاسٌن محمد فاطمه•

 شافً فالح مسلم فاطمه•

 الحبٌنً بخٌتان مطلق فاطمه•

 العازمً فهاد مطلق فاطمه•

 زومان عاٌد ناشً فاطمه•

 الفضلً ناصر فاطمه•

 الرشٌدي عمٌد نافع فاطمه•

 حسن ؼلوم نبٌل فاطمه•

 العازمً فالح فهد فالح•

 العجمً عٌد معٌكل فالح•

 الشمري دبوس ظاهر فاٌزه•

 النجار محمود احمد فجر•

 النصافً مسلم احمد فجر•

 العتٌبً الهادي فجر•

 الحربً مران حجً فجر•

 المطٌري مخلد سعد فجر•

 النجار ٌعقوب صالح فجر•

 الضلٌعً احمد عبدالسالم فجر•

 الدابً عبدهللا علً فجر•

 الدوسري مبارك عٌد فجر•

 الجسار بركه فارس فجر•

 الجدي اسماعٌل فاضل فجر•

 السبٌعً ضوٌحً متعب فجر•

 العازمً ثامر محمد فجر•

 الماجدي رجا محمد فجر•

 الداحس عبدهللا محمد فجر•

 أحمد  أحمد علً محمد فجر•

 الوهٌده مسلم محمد فجر•



 الجدعً مطلق محمد فجر•

 الشمري مطلق محمد فجر•

 محمد عباس اسماعٌل فرح•

 زاٌد عبٌد بجاد فرح•

 الدوٌخ عوض جمال فرح•

 العنزي فٌصل خلؾ فرح•

 العازمً محمد سالم فرح•

 الزعبً فهد صنٌتان فرح•

 ؼرٌب محمد عبدالعزٌز فرح•

 العازمً فهد مطلق فرح•

 الصواغ صالح عبٌد فرحان•

 السحٌب مرزوق احمد فضٌله•

 الرشٌدي صالح سالم فضٌله•

 الهاجري محمد جاسم فالح•

 العتٌبً فالح خالد فالح•

 الراجحً عبدالهادي فالح•

 الرشٌدي مهل مهل فالح•

 الشمالً حنون بسام فهد•

 الظفٌري كعٌد حمد فهد•

 الرشٌدي محمد حمود فهد•

 العازمً سعود خالد فهد•

 البدر نعمه خالد فهد•

 العازمً مرزوق راشد فهد•

 الزٌد مبارك راضً فهد•

 حسن عبدهللا سعد فهد•

 العازمً هوٌدي سعد فهد•

 العامر احمد عامر فهد•

 العنزي عسكر عاٌد فهد•

 العنزي حمود عبدالرحمن فهد•

 السٌؾ عبدهللا عبدالعزٌز فهد•



 الخالدي حمد عبدهللا فهد•

 العتٌبً هابس ؼزاي فهد•

 الرشٌدي محمد فاٌد فهد•

 المطٌري محمد مبارك فهد•

 العنزي خلٌؾ محمد فهد•

 البوص عبدهللا محمد فهد•

 الفؽم ماجد محمد فهد•

 الهاجري ناصر محمد فهد•

 الشٌبه ٌوسؾ محمد فهد•

 الخالد محمد عٌد مطلق فهد•

 المطٌري ؼازي عوض مفلح فهد•

 العازمً قضٌان ناٌؾ فهد•

 العجمً حمد فهٌد عبدهللا فهٌد•

 المطٌري علً حسٌن فواز•

 العوضً صالح عبدالباقً فواز•

 العنزي سعود عبدهللا فواز•

 العازمً سلٌمان فالح فواز•

 الوهٌب محمد قاسم فواز•

 النقٌثان عبداللة مساعد فواز•

 البكر سلطان خالد فوز•

 المطٌري دمخ حمود فوزٌه•

 المطٌري ابراهٌم عاٌض فوزٌه•

 المطٌري فنٌسان متروك فوزٌه•

 العتٌبً سعد مسعود فوزٌه•

 المطٌري شوردي حمٌدي فً•

 الجبلً دخٌل سعد فً•

 الهاجري عوض ماجد فً•

 السبٌعً فالح ماجد فً•

 العنزي عاٌد هللا مد فً•

 العازمً عاٌض نواؾ فً•



 الهبٌده محمد جاسم فٌصل•

 ابومرزوق صالح حمد فٌصل•

 العازمً حمٌدي راشد فٌصل•

 الجرٌدان خلٌل رٌاض فٌصل•

 المري ناصر سالم فٌصل•

 الشمري حواس عبٌد فٌصل•

 العازمً حٌٌان عتٌق فٌصل•

 المطٌري علً عشق فٌصل•

 اسٌري قاسم فاضل فٌصل•

 العازمً حمود فهد فٌصل•

 الرشٌدي ماطر مشعل فٌصل•

 الدلمانً عصوٌد منٌؾ فٌصل•

 الزنكوي أحمد ناصر فٌصل•

 عاٌض عبٌد ناٌؾ فٌصل•

 الدوسري سالم قٌروان•

 النمالن راشد مطلق قٌروان•

 المعصب خالد نزال قٌروان•

 الصائػ عبدالرسول احمد كوثر•

 عباس ابراهٌم جابر كوثر•

 المذكوري علً عباس كوثر•

 الخالدي صٌاح مبارك كوثر•

 بوشهري رجب حسن لجٌن•

 العمر محمد جاسم لطٌفه•

 العٌسً سامً جمال لطٌفه•

 الجاسم خلٌفه خالد لطٌفه•

 الماجد ناصر زٌد لطٌفه•

 العوض عبدهللا سلٌمان لطٌفه•

 المسبحً ابراهٌم صالح لطٌفه•

 القالؾ سعود عبدالعزٌز لطٌفه•

 المقٌصٌب عمر عبدهللا لطٌفه•



 الصالل خلٌل مبارك لطٌفه•

 بشٌر ابراهٌم محمد لطٌفه•

 الطرموم راشد ولٌد لطٌفه•

 المذن محمد ولٌد لطٌفه•

 الحوقل ٌوسؾ لطٌفه•

 العجمً فهد حمد لمٌاء•

 الخزام خالد ابراهٌم لولوه•

 الشاهٌن عبدهللا ابراهٌم لولوه•

 النوري عبدهللا احمد لولوه•

 عجٌم ابو عبدهللا خالد لولوه•

 السابج عبدالرزاق رعد لولوه•

 العنزي مطلق سمٌر لولوه•

 االبراهٌم محمود شاكر لولوه•

 الشالل محمد عادل لولوه•

 الشمري عجٌل ثامر لٌالً•

 الضفٌري جابر مطر لٌالً•

 العوضً شرٌؾ سامً لٌلً•

 العازمً مبارك عاٌض لٌلً•

 الشمري عامر فهد لٌلً•

 القحطانً مبارك فهد لٌلً•

 العتٌبً صقر ناصر لٌلً•

 الشمري هالل ٌوسؾ لٌلً•

 المعصب نزال خالد رشٌد ماجد•

 الشمري وقٌت خلؾ علً ماجد•

 الرشدان محمد مرزوق مارٌا•

 رمٌش مانع عٌد مانع•

 مدلج مبارك خالد مبارك•

 الصلٌلً مدلول سعود مبارك•

 الروق مبارك عبدهللا مبارك•

 العنزي محمد فالح مبارك•



 هللا سعد ٌوسؾ فٌصل مبارك•

 الشمري مبارك محمد مبارك•

 المطٌري مشعان محمد مبارك•

 العنزي حامد رشٌد مثاٌل•

 المونس خلٌل ابراهٌم محمد•

 المنصور عبدهللا بدر محمد•

 المطٌري ندا بدر محمد•

 العماري محمد جابر محمد•

 هللا الجار محمد هللا جار محمد•

 الٌتامً ابراهٌم جاسم محمد•

 القدٌري محمد جاسم محمد•

 العبدهللا محمد جعفر محمد•

 اسٌري حبٌب جمال محمد•

 العجمً محمد حزام محمد•

 العجمً مسفر حسٌن محمد•

 المري خالد حمد محمد•

 الهاجري مسلط حمود محمد•

 المهٌنً صالح خالد محمد•

 الدمخً عبدهللا خالد محمد•

 عبدالمحسن مناحً خالد محمد•

 معرفً عبدالعظٌم رفٌع محمد•

 المطٌري شمروخ زٌد محمد•

 علً عبد حمٌد سالم محمد•

 الشمري مطلق سعدي محمد•

 الشمالً محمد سعود محمد•

 العصفور محمد سعود محمد•

 العتٌبً مترك سلطان محمد•

 الخشاب صعفق سٌؾ محمد•

 العجمً سعد شبٌب محمد•

 العازمً سعد صالح محمد•



 البلوشً احمد عادل محمد•

 جمعه مال عبدالخالق محمد•

 القالؾ عباس عبدالرضا محمد•

 القطري حاجً عبدهللا محمد•

 دشتً سلٌمان عبدهللا محمد•

 السرهٌد محمد عبدهللا محمد•

 القبندي علً عبدالمجٌد محمد•

 السبٌعً فراج عبدهللا محمد•

 العازمً محمد عبٌد محمد•

 احمد ٌونس عدنان محمد•

 العجمً محمد عسكر محمد•

 أشكنانً ؼلوم علً محمد•

 الرشٌدي حنٌان عٌد محمد•

 السبٌعً محمد ؼاٌب محمد•

 كرم حبٌب فاضل محمد•

 الشمري رمضان فرحان محمد•

 العجمً رصد فهد محمد•

 الصراؾ علً قاسم محمد•

 وادي حمٌد ماجد محمد•

 السبٌعً بدر محسن محمد•

 العجمً محمد محسن محمد•

 كرم محمد محمود محمد•

 العجمً ناصر مناحً محمد•

 القطان عبدالعزٌز منٌر محمد•

 المطٌري جازع ناصر محمد•

 الصفار عبدهللا نجم محمد•

 المري جابر هادي محمد•

 انً محمد ولٌد محمد•

 بوناشً ٌوسؾ ٌعقوب محمد•

 البلوشً موسً ٌحًٌ محمود•



 العوٌد عبدهللا احمد مراحب•

 الشمري جلٌل ذٌاب مراحب•

 العازمً حبٌب سلمان مراحب•

 الشبعان جوٌنان ناصر مراحب•

 مجول عطٌه فهد مرام•

 الرشٌدي جزاع مجري مرام•

 الرشٌدي حامد معزي مرام•

 العازمً جمعان فالح مرزوق•

 القحطانً محمد بدر مرزوقه•

 الرومً علً حسٌن مروه•

 الشطً عبداللطٌؾ احمد مرٌم•

 السلمان بندر اسماعٌل مرٌم•

 اشرؾ احمد جابر مرٌم•

 الصٌرفً عبدهللا حسن مرٌم•

 السعٌدي جلٌعب حسٌن مرٌم•

 الكندري عبدهللا حسٌن مرٌم•

 صرخوه علً حمٌد مرٌم•

 المرشود داود خالد مرٌم•

 المبارك راشد خالد مرٌم•

 الرشٌدي صالح خالد مرٌم•

 الهٌلع مجبل خالد مرٌم•

 الدوخً عبدهللا دوخً مرٌم•

 العازمً بطٌحان راشد مرٌم•

 الحضٌري مرمس راشد مرٌم•

 احمد عبدالحمٌد سالم مرٌم•

 العجمً فهد سالم مرٌم•

 الوهٌده عاٌض سلٌمان مرٌم•

 الرشٌدي حمدي سند مرٌم•

 النجار عبدالحمٌد طارق مرٌم•

 بهمن كاظم عادل مرٌم•



 العلً محمد عادل مرٌم•

 العازمً صٌاح عاٌد مرٌم•

 القطري حاجً عبدهللا مرٌم•

 المطٌري منٌر عبدالرحمن مرٌم•

 العازمً مصبح عوض مرٌم•

 المال اسماعٌل عٌسً مرٌم•

 العتٌبً ؼزاي ؼازي مرٌم•

 الرشٌدي مشلح ؼانم مرٌم•

 الملعبً سٌؾ فالح مرٌم•

 المطٌري ضوٌحً قوٌعان مرٌم•

 الحسٌنً ناصر متعب مرٌم•

 شنٌتر حمد محمد مرٌم•

 العجمً ظاهر محٌسن مرٌم•

 الؽرٌب خلٌؾ مرضً مرٌم•

 العازمً محمد مساعد مرٌم•

 الوسمً مبارك مصبح مرٌم•

 الحصم مبارك مطر مرٌم•

 الزٌادي بدر ناصر مرٌم•

 محمد جاسم الدٌن نور مرٌم•

 عبدهللا احمد ٌعقوب مرٌم•

 الدٌحانً مزٌد سلطان مزٌد•

 عبدهللا عبدالجبار احمد مساعد•

 العتٌبً ادرٌمٌح سالم مساعد•

 المجمد سعد عبدالعزٌز مساعد•

 الهاجري عوض فهد مساعد•

 ابودهوم خلٌفه حسٌن مشاري•

 العتٌبً عاٌض زٌد مشاري•

 العتٌبً برٌك سعود مشاري•

 العنزي صعفك سالمه مشاري•

 العتٌبً شجاع متعب مشاري•



 عبدهللا ٌوسؾ ٌعقوب مشاري•

 العدوانً عبدهللا خالد مشاعل•

 الدوخً عبدهللا دوخً مشاعل•

 العجمً شبٌب راشد مشاعل•

 العازمً سعود سعد مشاعل•

 العازمً فالح طلق مشاعل•

 الهران مرزوق عٌد مشاعل•

 المطٌري بطٌحان فالح مشاعل•

 الصعنونً مقبل فهد مشاعل•

 العجمً صٌاح كرٌدي مشاعل•

 الدٌحانً بندر كمٌخ مشاعل•

 الخرٌنج جمعان متعب مشاعل•

 الدوٌسان محمد جاسم مشعل•

 العازمً زاٌد خلؾ مشعل•

 العنزي صؽٌر علً مشعل•

 العازمً هجاج عواد مشعل•

 باتل خمٌس ؼدٌر مشعل•

 الفهد عبدهللا محمد مشعل•

 المطٌري مسعود هزاع مشعل•

 الشطً عبدالعزٌز مصطفً•

 العطار عٌسً علً مصطفً•

 العصفور محمد عٌسً مصعب•

 العرٌفً موسً سهٌل مضاوي•

 الرشٌدي مطلق خلؾ مطلق•

 العتٌبً صالح سٌؾ مطلق•

 المطٌري علً حسٌن معاذ•

 العنزي فٌاض حمود معالً•

 العازمً عجاج راشد معالً•

 سرور عٌد رجا معالً•

 العتٌبً خالد عبٌد معالً•



 الموٌزري دؼمً علً معالً•

 العتٌبً متعب عوض معالً•

 العازمً صالح محمد معالً•

 الثوٌنً فهد محمد معالً•

 الشمري عاٌد شاكر مالك•

 الوسمً وسمً فٌصل ملٌحه•

 احمد ابراهٌم احمد منار•

 بوعباس علً حسٌن منار•

 الزعبً شنار حمود منار•

 السعٌد صالح فرج منار•

 حسٌن طه محمد منار•

 العتٌبً جلوي مطلق منار•

 الضوٌحً خزعل حواس منال•

 المطٌري مرزوق خصٌوي منال•

 الهٌم صقر عٌد منال•

 العازمً محمد عٌد منال•

 الشمري عقله فٌصل منال•

 الثوٌمر عبدهللا مبارك منال•

 العازمً مناور احمد مناور•

 الرشٌدي مناور زبن مناور•

 الشمالً عٌد طالل مناٌر•

 العتٌبً ؼنٌم عبدالعزٌز مناٌر•

 القطان حسٌن علً منصور•

 العازمً ناصر أحمد منً•

 العتٌبً صنٌتان بادي منً•

 الرشٌدي حمد حمدان منً•

 المطٌري خلوي خالد منً•

 الرشٌدي عبدهللا سالم منً•

 العازمً راشد عبٌد منً•

 الحطب محمد علً منً•



 العنزي جبر ؼزاي منً•

 العتٌبً فازع فجر منً•

 الرشٌدي محمد مرزوق منً•

 البصمان فارس فالح مطلق منً•

 العنزي سرحان أحمد منٌرة•

 العجمً هادي مبارك منٌرة•

 العازمً فالح محمد منٌرة•

 الخضٌر عبدهللا بدر منٌره•

 الفٌلكاوي علً بدر منٌره•

 المطوطح مناحً بردي منٌره•

 الوتٌد فراج محمد جاسم منٌره•

 الطرموم راشد خالد منٌره•

 الهاجري محمد ذٌاب منٌره•

 الهاجري محمد راشد منٌره•

 الهاجري مسعود سالم منٌره•

 الحربً عماش صحن منٌره•

 الوهٌب فهد عبدالعزٌز منٌره•

 السبٌعً مٌاح عبدهللا منٌره•

 العازمً فهد فالح منٌره•

 اجفٌش عوض فراج منٌره•

 العتٌبً محمد فٌصل منٌره•

 المطٌري فالح مبارك منٌره•

 العازمً ناصر مبارك منٌره•

 العجمً مناحً محسن منٌره•

 العمر نعمان محمد منٌره•

 الموٌزري دؼمً مطلق منٌره•

 الراجحً فهد هادي منٌره•

 العنزي حامد جزاع مها•

 الشمري جابر حسٌن مها•

 الؽرٌب علً حسٌن مها•



 الزبن عواد حمود مها•

 العازمً عاٌد سعود مها•

 المطٌري راشد سفر مها•

 المضحً عبدالهادي سلمان مها•

 الرشٌدي سهٌل عبدالرحمن مها•

 المهندي رحٌل ؼرٌب مها•

 العنزي برد فرحان مها•

 الخمٌس عبدهللا فهد مها•

 العنزي شخٌر فواز مها•

 الشمري سعود مجنب مها•

 العازمً مجبل محمد مها•

 العازمً تركً مرشد مها•

 السبٌعً محمد مسلم مها•

 القحطانً محمد ناٌؾ مها•

 الدرزي فالح زٌد مهاء•

 القالؾ مهدي صالح مهدي•

 العجمً محمد مانع مهدي•

 المتروك محمد مكً مهدي•

 العجمً حمد ناصر مهره•

 الهاجري محمد طالب موزه•

 الرشٌدي ذٌاب عبدهللا موضً•

 العتٌبً محمد عبدهللا موضً•

 حمد جابر علً موضً•

 العازمً سعود فٌصل موضً•

 الشالحً فٌصل موضً•

 العجمً عبٌد ناصر موضً•

 الراجحً مطلق سعد مً•

 الحمٌدي علً فوزي مً•

 الشمري حمٌد ناٌؾ مً•

 المري محمد ناصر مٌثاء•



 بورسلً خالد عادل مٌس•

 الهاجري فالح عبدهللا مٌساء•

 حٌدر علً عبدهللا حسٌن نادٌه•

 العجران مرزوق سعد نادٌه•

 العمانً جاسم عبدالعزٌز نادٌه•

 المطٌري مطلق بهٌشان ناصر•

 المطٌري الذٌب بدر خلؾ ناصر•

 العازمً عبدهللا سٌؾ ناصر•

 حسٌن حسٌن عبدهللا ناصر•

 العنزي عاٌد فارس ناصر•

 الدوسري بداح فالح ناصر•

 االنصاري حسن محمد ناصر•

 عبدالرسول أسد محمود ناصر•

 الحموي عبدالمهٌمن ناهد•

 الكندري علً محمد ناهد•

 الهرشانً ناجً بدر ناٌؾ•

 الهاجري ٌحًٌ صحن ناٌؾ•

 العبدهللا سلٌمان حجاج نجاة•

 الشمري سعٌد خلؾ نجاح•

 الدوسري حماد دروٌش نجالء•

 العجمً ماجد محسن نجالء•

 الفهٌد محمد نواؾ نجالء•

 العازمً فهد فهٌد نجوي•

 عبدهللا الدٌن صالح ندي•

 االذٌنه مثٌب محمد ندي•

 الخالدي عبدالرحمن نواؾ ندي•

 بخش عبدهللا محمد نرجس•

 ناشً ناصر مدؼم نمر•

 الهاجري سالم ناصر نهً•

 المطٌري علً عبدهللا نواؾ•



 الرشٌدي دابس فضً نواؾ•

 الرشٌدي عٌد فهد نواؾ•

 الجربا محمد أسعد نوال•

 ؼرٌب سالم حمد نوال•

 المٌمونً عزٌز شارع نوال•

 المطٌري سعد ؼصاب نوال•

 شلفه ابو محسن فهد نوال•

 العازمً مجبل مصبح نوال•

 المطوع عبدالرزاق بدر نور•

 الحرٌجً مرٌؾ جابر نور•

 الحساوي جاسم راشد نور•

 الشرهان خلٌل طارق نور•

 السهلً محمد عبدالمحسن نور•

 المري سالم علً نور•

 العجمً مانع فهد نور•

 الكندري مراد علً فٌصل نور•

 السهلً شافً نهٌر نور•

 السعٌدي ظاهر عواد نورا•

 العازمً سالم فاٌز نورا•

 الهاجري عبدالهادي سعد نورة•

 الخضر محمد صالح نورة•

 حمد علً ظافر نورة•

 البرازي برجس عاٌض نورة•

 المسبحً جاسم فهد نورة•

 العجمً سعد فهد نورة•

 الشمري الهٌلم محمد نورة•

 الهاجري عاٌض بداح نوره•

 القحطانً محمد بدر نوره•

 الفرٌج محمد جاسم نوره•

 المري خالد حمد نوره•



 الهاجري شافً خالد نوره•

 القحطانً فنٌس خالد نوره•

 العازمً ناشً راشد نوره•

 العازمً نهار سالم نوره•

 الزعبً جعٌالن ساٌر نوره•

 العجمً محسن صلٌهم نوره•

 الرشٌدي عبدالعزٌز نوره•

 العجمً جازع عبدهللا نوره•

 الزعبً حمد عبدهللا نوره•

 العازمً فهاد عبدهللا نوره•

 عبدالهادي عبدالهادي نوره•

 العازمً عٌد عبدهللا نوره•

 العجمً محمد علً نوره•

 المٌع ناصر علً نوره•

 الرشٌد محمد عٌسً نوره•

 العازمً ذٌاب فالح نوره•

 الرشٌدي عاٌض فالح نوره•

 العازمً عبدهللا فالح نوره•

 العجمً راشد فهد نوره•

 الراجحً محمد فهد نوره•

 الهاجري محمد فهد نوره•

 المناعً عٌسً فوءاد نوره•

 الدوب علً قتٌبه نوره•

 القطان عبدهللا كمال نوره•

 الزنٌؾ راشد مبارك نوره•

 الدوسري سعد مبخوت نوره•

 العجمً محمد متعب نوره•

 النتٌفً صالح محمد نوره•

 العمٌري عٌسً محمد نوره•

 الصلٌلً فالح محمد نوره•



 العتٌبً فهد محمد نوره•

 الرشٌدي مرزوق محمد نوره•

 الشوٌربات محمود نوره•

 المطٌري صقر مسفر نوره•

 السبٌعً معجب مطر نوره•

 الهاجري عبٌد مطلق نوره•

 المطٌري زاٌد ناصر نوره•

 السفرانً سلطان هاٌؾ نوره•

 مقامس عبدالكرٌم أنور نورٌه•

 المطٌري مسعد خالد نوؾ•

 الهاجري عاٌض راشد نوؾ•

 الجدعان هزاع سعد نوؾ•

 فهٌد عبٌد صباح نوؾ•

 المطٌري شمروخ عٌد نوؾ•

 الدوٌش فٌصل فالح نوؾ•

 نهار مشٌعٌب مجبل نوؾ•

 المطٌري شحاذه نواؾ نوؾ•

 العنزي عبدالعزٌز نواؾ نوؾ•

 الخالدي محمود نواؾ نوؾ•

 الشلٌمً مطلق ٌوسؾ نوؾ•

 القصاص خالد عاٌض نوٌر•

 المطٌري متروك ؼنٌم نوٌر•

 المخٌال محمد ناصر نوٌر•

 المطٌري سالم خالد هاجر•

 الركله عوض دروٌش هاجر•

 الراشد عبدالعزٌز راشد هاجر•

 المطٌري راشد سعد هاجر•

 بوشهري جعفر عبدهللا هاجر•

 المال عبدالرحمن عبدهللا هاجر•

 المطٌري خالد فالح هاجر•



 العازمً مروي بتال هبه•

 القالؾ محمد عبدالرضا هبه•

 المرتجً عبدهللا علً هبه•

 الهران حمد فهد هبه•

 أسد عبدالرحمن محمد هبه•

 مشاري علً محمد هبه•

 العازمً حبٌب سالم هجدا•

 العجمً ناٌؾ صالح هداٌه•

 العجمً محمد طالل هداٌه•

 حاجٌه علً حبٌب هدي•

 الهران حمود صالح هدي•

 الرشٌدي حسٌن طلق هدي•

 بوصلحه احمد عبدالكرٌم هدي•

 المطٌري ؼلب محمد هدي•

 الشمري عبطان ناصر هدي•

 الرشٌدي علً سعود هدٌل•

 العازمً مناحً شافً هدٌل•

 عامر محسن صباح هدٌل•

 مهٌنً محماس مطلق هدٌل•

 الهاجري ناٌؾ هدٌل•

 الشمري هزاع زعل هزاع•

 العجمً فهد مانع هال•

 العتٌبً علٌثه ناصر هال•

 العازمً مبارك سالم هناء•

 العنزي جلوي علً هنادي•

 الرشٌدي فالح هوٌدي هنادي•

 الوهٌب عبدهللا هناي•

 المطٌري ناصر بدر هند•

 المخانجً صقر خالد هند•

 العنزي مشحن عاٌض هند•



 العجمً ناصر محمد هند•

 المطٌري محمد منٌؾ هند•

 الجوٌسري محمد بدر هنوؾ•

 العتٌبً موسً سلٌم هنوؾ•

 دلوه صالح علً هنوؾ•

 عبدهللا حسن عٌسً هنوؾ•

 العتٌبً علً محمد هوازن•

 المعصب عبدهللا باتل هٌا•

 الحمدان خلؾ حمد هٌا•

 الدوٌسان عبدالكرٌم خالد هٌا•

 العنزي دخٌل شافً هٌا•

 الزٌدانً ابراهٌم صالح هٌا•

 الهاجري محمد عبدهللا هٌا•

 الهاجري قوٌعان محمد هٌا•

 العازمً االسود مفرح مرحل هٌا•

 العتٌبً جزا مناحً هٌا•

 الفضلً لٌلً نزال هٌا•

 الماجدي دردوح سلٌمان هٌام•

 الضفٌري رحٌل سرحان هٌؾ•

 الهاجري عاٌض محمد هٌفاء•

 القدٌري ؼدٌر مساعد هٌفاء•

 الدوسري مدوس عبدهللا وجدان•

 المطٌري مشعل عبدهللا وجدان•

 العازمً علً ماطر وجدان•

 الظفٌري عبداللة محمد ودٌان•

 الحسٌنً شرشاب مانع وسمٌه•

 الطخٌم ناصر ولٌد وسن•

 المطٌري حابس مبارك وضحة•

 الهاجري عبدهللا امرٌط وضحه•

 العجمً فهد محمد وضحه•



 زمانان سعود ناصر وضحه•

 العتٌبً سعد محارب وعد•

 المطٌري مناحً عبٌد وفاء•

 الرشٌدي صالح مرٌؾ وفاء•

 العازمً فهٌد منوخ وفاء•

 الخباز علً عبدالكرٌم والء•

 الدوسري بدران خالد ولٌد•

 العنزي مضحً سعد ولٌد•

 هزاع ناهً خماط ٌاسمٌن•

 محمد قاسم عبدالمحسن ٌاسمٌن•

 الصلٌلً جزاع هادي ٌاسمٌن•

 الشرقاوي ٌوسؾ عادل ٌعقوب•

 الحردان مطر ابراهٌم ٌوسؾ•

 الكاظمً جابر ٌوسؾ•

 علً علً خالد ٌوسؾ•

 الهولً ٌوسؾ سامً ٌوسؾ•

 بوؼٌث جاسم سلٌمان ٌوسؾ•

 السعٌد مطلق صالح ٌوسؾ•

 المقٌط عبداللطٌؾ عادل ٌوسؾ•

 العجمً محمد عبدهللا ٌوسؾ•

 الرشٌدي باتل علً ٌوسؾ•

 العازمً سابج فالح ٌوسؾ•

 سلٌمان محمد مضر ٌوسؾ•

 الحاتم ٌونس حاتم ٌونس•

 

 العالً التعلٌم وزارة

 شكر بن فهد خالد أروي•

 العجمً عوٌضه سالم ارٌج•

 محمد قاسم حسٌن اسماعٌل•

 الرفاعً معٌوؾ أحمد أسٌر•



 المطٌري سالم سعد الجازي•

 الحربً علً سالمه الطاؾ•

 العازمً فالح جمعان أمل•

 االنبعً احمد صالح امٌنه•

 العلً عبدهللا فاٌز أمٌنه•

 العازمً مفرح احمد اٌمان•

 العبدهللا جاسم احمد بدر•

 البرجس سالم فهد بدرٌه•

 علً بن آل صقر حمد برٌق•

 الشمري ضاري بدر تحرٌر•

 قبازرد علً صالح تسنٌم•

 جابر محمد عبدهللا جابر•

 اكبر محمد احمد جنان•

 األمٌر ٌاسٌن عبداألمٌر حسٌن•

 العلوي حسٌن سٌد احمد حنان•

 السرحان عبدالرحمن حنان•

 العازمً خمخٌم عواد حنان•

 قاسم عبدالنبً فرٌد حنان•

 السالمٌن عاٌش حسٌن حوراء•

 العازمً ثامر فهد حٌاه•

 السعٌد خلؾ خالد خالده•

 العجمً حسٌن فهاد دانه•

 علً بن آل راشد جاسم دالل•

 السابج سلٌمان داود دالل•

 الخالدي محمد حاتم رائد•

 العنزي صالل لطٌؾ رشا•

 المطٌري سعود مسعد روان•

 الحبٌل سالم احمد رٌم•

 حسون شبٌب عادل رٌم•

 العازمً جدعان مطلق رٌم•



 عبدال محمد ولٌد رٌم•

 الهزٌم طاهر توفٌق زهره•

 البلوشً عبدالرسول زٌنب•

 الهاجري حمود احمد ساره•

 المطٌري مرزوق عاٌض ساره•

 الطرٌجً محمد فهد ساره•

 البلوشً عبدالرحمن سعود•

 الصبٌحً عبدالعزٌز سلٌمان•

 المطٌري عبدهللا سلٌمان•

 العمٌري سالم عبدهللا سماهر•

 العنزي مالبش محمد شروق•

 المسباح نوح مسباح شٌخه•

 الفضلً خلؾ زٌد شٌماء•

 الرشٌدي سماح طالل عبداالله•

 الذاٌدي محمد عبدالرحمن•

 الشرهان نجٌب عبدالرحمن•

 الؽرٌر حسٌن جابر عبدهللا•

 الوقٌان عبدالرحمن عبدهللا•

 العازمً سعد احمد عبدالوهاب•

 الدهٌم خالد طارق عبدالوهاب•

 الحجٌالن عبدالهادي راشد عبٌر•

 الشمري ناٌؾ ناصر عبٌر•

 العدوانً علً محمد علً•

 المطٌري عبدالرحمن نافع عنود•

 هادي براك شرٌد عهود•

 السند حمٌدي سند ؼدٌر•

 ابراهٌم اسماعٌل علً ؼدٌر•

 القطان عبدالرزاق محمد ؼدٌر•

 الناصر محمد خالد فاطمه•

 العراده علً فٌصل فجر•



 المبارك محمد مساعد فجر•

 الضمٌد جاسم حمد فرح•

 سند حسٌن علً فواز•

 العنزي محمد سودان محمد•

 الدوسري محمد عبدهللا محمد•

 المطٌري مرزوق جمعان مرزوق•

 العنزي خلؾ احمد مرٌم•

 الخمٌس محمد أمٌر مرٌم•

 موسوٌان رضا مرٌم•

 أحمد حسن عبدالمحسن مرٌم•

 البحر عبدالعزٌز عدنان مرٌم•

 المطٌري عواض محمد مرٌم•

 السبٌعً طلق معٌوؾ مرٌم•

 العنزي الراوي علً مشٌره•

 حسٌن عبدالرسول مصطفً•

 السوٌحل عٌد ناصر مالك•

 الداهوم عبدهللا سفاح منً•

 العدوانً محمد منٌره•

 الرشٌدي حنٌان ادٌؽم منٌؾ•

 الهاجري عوض سعدون مً•

 المطٌري مرجً بدر ناصر•

 العجمً ؼرٌب حسن ناصر•

 العنزي ساري صلٌبً ناٌؾ•

 الحربً هالل ناٌؾ هاجر•

 العومً عٌسً ٌوسؾ ورود•

 المطٌري عبدالهادي فالح والء•

 الداخلٌة وزارة

 الحربً حمود محمد ابتهال•

 العازمً شبٌب خدعان ابرار•

 العبٌد زٌد صالح ابرار•



 مبارك صالح عبداللطٌؾ أبرار•

 الهاجري هوٌدي عٌد أبرار•

 المطٌري مجبل خالد أحمد•

 صالح هادي سعود احمد•

 الدٌحانً عاٌض عبدهللا احمد•

 السرهٌد محمد عبدهللا أحمد•

 السرحان ٌاسٌن عبدهللا احمد•

 احمد حسن فوءاد احمد•

 المطٌري فٌحان محمد احمد•

 سالمه بن سعٌد طارق ارٌج•

 الطلٌحً محمد عبدهللا اسراء•

 مهاوش صالح فالح اسراء•

 الهدهود عبدهللا ٌوسؾ اسراء•

 حماده عبدالوهاب ثنٌان اسماء•

 عوض اسماعٌل خلٌل اسماء•

 الهبٌدة محمد سالم أسماء•

 السمٌري سفر سلطان أسماء•

 البزاز محمد عبدالرضا أسماء•

 العجمً فهٌد فهاد أسماء•

 المطٌري جعٌالن حسٌن اشواق•

 هذال عاجل خالد أشواق•

 صطام سالم محمد اصٌل•

 الظفٌري خلؾ أحمد أفراح•

 الظفٌري معٌوؾ زامل افراح•

 المطٌري فرحان الفً أفراح•

 العازمً مبارك مصبح افراح•

 الصفً عٌسً أحمد أفنان•

 الجٌماز خلٌفه محمد أفواج•

 المسعود علً أحمد آالء•

 الفرج سالم سامً آالء•



 الطوٌل فهد سامً االء•

 العجمً راشد حسن البندري•

 الشمري عبدالكرٌم الجازي•

 العنزي عوض محمد الجازي•

 أحمد جواد أحمد ألطاؾ•

 الحربً هذال سعود الطاؾ•

 الضفٌري مجمً سلطان ألطاؾ•

 الشطً حمد ٌوسؾ الطاؾ•

 العازمً رجا حمدان العنود•

 عبدهللا شبٌب عبدهللا العنود•

 الرشٌدي حمدان عمهوج العنود•

 العازمً مطلق عواد العنود•

 الرشٌدي ملٌح هادي العنود•

 العازمً سالم منٌر الهنوؾ•

 الثابت عبدهللا ناصر الهنوؾ•

 المرتكً سعد سلطان امال•

 العجمً محمد ثامر امل•

 الخمٌس ابراهٌم امنه•

 الصقر دروٌش آمنه•

 بهبهانً سٌد عبدالسمٌع امنه•

 الهبٌده عاٌض مبارك امنه•

 الرشٌدي شري مرٌزٌق امنه•

 العازمً محمد حمود امٌنه•

 العازمً سالم سلمان امٌنه•

 الفٌلكاوي محمد عبدهللا امٌنه•

 الحداد حجً مالك أمٌنه•

 السعٌدي حمد ظاهر انتصار•

 الرشٌدي رشٌد علً انتصار•

 المطٌري فرٌح محمد انتصار•

 العنزي راوي زاٌد أنفال•



 العنزي حسن صالح انفال•

 العرفان عبدهللا صالح انفال•

 الشاٌع عبدالعزٌز أنفال•

 الخٌوطً فرٌح محمد أنفال•

 العازمً طلق سعٌد انوار•

 الصلبوخ سعد عبدالرحمن انوار•

 الرشٌدي عبدهللا انوار•

 بوظهٌر مبارك مجبل انوار•

 المطٌري سعدون محمد انوار•

 المطٌري حزام ناصر أنوار•

 الرشٌدي مطلق مبارك أنور•

 العجمً محمد حسن اوضاح•

 العازمً براك سالم اٌمان•

 رضا بن سلٌمان اٌمان•

 البالم ابراهٌم عباس اٌمان•

 الفودري عبدالرحٌم اٌمان•

 هاشم عدنان اٌمان•

 هللا نصر علً محمد اٌمان•

 الخضر مساعد اٌمان•

 سعود مفلح ناصر اٌمان•

 اسٌري حمزه حٌدر بتول•

 العدوانً سٌؾ مطلق بتول•

 الرمضان علً موسً بتول•

 الجسار فهد احمد بدر•

 العجمً نفل بطاح بدر•

 المزٌن محمد خالد بدر•

 الحربً عبدهللا ذٌاب بدر•

 الشمري مطلق سعدي بدر•

 العنزي صلٌبان صلٌبً بدر•

 عبدالكرٌم عبدالرزاق بدرٌة•



 العنزي برقً ناصر بدرٌه•

 المعال عبدالحسن جواد بدور•

 الحربً شرٌؾ حمد بدور•

 الهاجري نزال ذرٌع بدور•

 حمد بو احمد صادق بدور•

 عٌسً شهٌد موسً بدور•

 الظفٌري مكمً حابس بزه•

 عمر السٌد خلٌل هاشم بسمة•

 الهاجري مبارك بالل بشاٌر•

 العنزي عطٌه جاعد بشاٌر•

 سالمه حسٌن علً بشاٌر•

 المطٌري عثمان علً بشاٌر•

 محمد ابراهٌم محمد بٌبً•

 العجمً عوده مقبل تحرٌر•

 العجمً فهٌد حمد تركً•

 النجار محمد صادق تقوي•

 الظفٌري حمود جابر تهانً•

 العجمً محمد سعد تهانً•

 المطٌري انخٌالن ؼالب تهانً•

 نادي الهٌلم شفاء ثامر•

 المطٌري شرٌد عائد ثنوي•

 محمد حسٌن خالد جابر•

 آرتً حسٌن محمد جاسم•

 أحمد علً سالم جمانه•

 خاجه حسن محمود جمانه•

 الرشٌدي ؼمالس مبارك جمٌله•

 علً عبد حمٌد سالم جنان•

 القطان بدر صالح جنان•

 الجدي عباس عبدالرسول جنان•

 العازمً مبارك محمد جواهر•



 العجمً حماد ناصر جوهره•

 علً.  محمد حسن حامد•

 العنزي دخٌل علً حسن•

 محمد صفر فاضل حسن•

 الحمد عاٌش محمد حسٌن•

 الوقٌان احمد خالد حصه•

 الزعبً راشد شبٌب حصه•

 البدٌوي فهد عبداللطٌؾ حصه•

 ٌتٌم حٌدر علً حصه•

 الفرج محمد فرج حصه•

 المطٌري صالح مسٌر حصه•

 القالؾ سٌد ٌعقوب حلٌمه•

 الكندري محمد احمد حمد•

 المرزوق عاشور سامً حمد•

 المطٌري فلٌح صالح حمد•

 رحمه بو حمد محمد حمد•

 الصقهان عبدهللا خالد حمدان•

 الظفٌري حمٌدي محمد حمٌدي•

 راشد عبدالرزاق سلٌمان حنان•

 السماك محمد عبدالهادي حنان•

 الهاجري محمد علً حنان•

 المٌاس عواد فهد حنان•

 الراشد ٌعقوب فٌصل حنان•

 المال ٌوسؾ محمد حنان•

 الحمادي عبدهللا حامد حنٌن•

 كرم جاسم احمد حوراء•

 الموٌل محمد جعفر حٌاة•

 الخضٌري فرج حسٌن حٌدر•

 أسري بن علً نبٌل حٌدر•

 علً عباس صالح أحمد خالد•



 الختالن راشد حمود خالد•

 العازمً جرٌدي خلٌفه خالد•

 العازمً علً راشد خالد•

 الناصر ناصر سرور خالد•

 العنزي مانع سعد خالد•

 الشاٌجً سعود عبدهللا خالد•

 الرشٌدي حمود محمد خالد•

 الهزٌم سلمان انور خدٌجه•

 حسن عبدهللا ؼلوم بدر خدٌجه•

 العطار ابراهٌم عادل خدٌجه•

 المنصور محمد خدٌجه•

 االمٌر عبداللطٌؾ فهد خزنه•

 العنزي سلٌم زعٌزع خلود•

 العنزي راضً عوض خلود•

 العفاسً عبدهللا ؼربً خلود•

 الرشٌد احمد فوزي خلود•

 النجم ٌوسؾ نجم خلٌفه•

 احمد عبدهللا احمد دانه•

 العبدالرحٌم مكً باسل دانه•

 بوشهري محمد عبدالعزٌز دانه•

 الحسن عبدهللا محمد دانه•

 الملٌفً عبدالمحسن احمد دالل•

 العتٌبً سعود بدر دالل•

 الحداد حسن حامد دالل•

 العجمً زاٌد حمد دالل•

 الشطً حسٌن سالم دالل•

 المسعودي راشد طارق دالل•

 المطٌري سعود عاٌض دالل•

 االحمد بخٌت عبدالرحمن دالل•

 المقهوي عبدالعزٌز دالل•



 الحرز عبدهللا عبدالرحٌم دالل•

 المسعد جاسم عبدالعزٌز دالل•

 الدٌحانً دعٌج عبدهللا دالل•

 الهولً ابراهٌم عبدالوهاب دالل•

 الخٌاط ؼانم ؼرٌب دالل•

 حسٌن محمد فتحً دالل•

 العنزي عاٌد مبارك دالل•

 أبومرزوق عبدهللا محمد دالل•

 العبٌد ناصر محمد دالل•

 منصور محمد مشعل دالل•

 العرفج سعٌد ناصر دالل•

 العجمً محمد منصور دمثه•

 الفلٌج عبداللطٌؾ عصام دٌنا•

 راشد محمد عبدهللا راوٌه•

 العجمً سعود باتل رفعه•

 العجمً سالم فهٌد رفعه•

 الرشدان حسن مبارك رقٌة•

 العلً حمٌد صباح رقٌه•

 عبدالسالم بدر عادل رقٌه•

 محمد موسً بدر روان•

 محمد ابراهٌم حسٌن روان•

 التمٌمً عبدالمحسن سعد روان•

 حٌدر عباس عبدهللا روان•

 الحبٌنً عبدهللا ؼازي روان•

 الكندري احمد فٌصل روان•

 الصفار جاسم احمد رٌم•

 العازمً فالح احمد رٌم•

 المطٌري جهز جفٌن رٌم•

 الرشٌدي هللا عبٌد حمدان رٌم•

 عساؾ حمد دحام رٌم•



 العدوانً سٌؾ سعد رٌم•

 الرشٌدي سالم عبدالرحمن رٌم•

 الذٌاب صالح سالم رٌما•

 المطٌري زاٌد مسعد زاٌد•

 الخرس ناشً جمٌل زهراء•

 الجدي علً حسن زهراء•

 الحداد جاسم حٌدر زهراء•

 رضا حسن عبدالرضا زهراء•

 علً مبارك عدنان زهراء•

 علً محمد مصطفً زهراء•

 احمد علً السٌد نبٌل زهراء•

 الشمري جاٌد حمود زٌنب•

 عبدهللا عبدالحسٌن زٌنب•

 القطان عبدالرحٌم زٌنب•

 الشمالً عبدالمحسن زٌنب•

 علً محمد رضا محمد زٌنب•

 محمد علً حسٌن سارة•

 الهاجري سعد محمد سعد سارة•

 الكندري عبدهللا أحمد ساره•

 الفهٌد سلٌمان جاسم ساره•

 الفضلً ماجد سعود ساره•

 المرهون دعبول صادق ساره•

 الهاجري فدؼوش صوٌان ساره•

 البلوشً اسماعٌل عباس ساره•

 الخرٌنج مبارك عبدهللا ساره•

 بوزٌر حاجٌه علً ساره•

 المجدلً مبارك فؤاد ساره•

 العجمً محمد فالح ساره•

 الحربً عطٌه فرج ساره•

 الهاجري ناصر فهد ساره•



 الخمٌس عبدالعزٌز فٌصل ساره•

 العجمً خرصان محمد ساره•

 الدٌحانً حمٌد مناحً ساره•

 العبٌد فهد ٌعقوب ساره•

 العازمً سالم فالح سالم•

 العجمً حسٌن فراس سالم•

 العراك سالم فهد سالم•

 النشوان سالم ناصر سالم•

 العجمً محمد فهد سراج•

 عبدهللا عبدالقادر نوري سعاد•

 المطٌري متعب شلهوب سعد•

 العدوانً حمدان مفرج سعد•

 الفراس حماشه هادي سعده•

 السعٌد صالح اسعد سعود•

 الخراز محمد صالح سعود•

 العنزي فرحان محمد سعود•

 العتٌبً عاٌض عٌد سلطان•

 الشمري مصٌخ فواز سلطان•

 العجمً فهٌد كلٌب سلطان•

 الظفٌري بهلول عامر سلمان•

 حٌدر بن عصام سلمان•

 العازمً ردعان عبود سلمً•

 عبٌد سعود فالح سلمً•

 الهاجري حمود مهٌل سلمً•

 ملك احمد علً سلوي•

 الخالدي محمد سمٌره•

 ٌوسؾ علً احمد سندس•

 اسد ٌوسؾ سهٌله•

 السبتً محمد احمد شاهه•

 الؽنٌم سلٌمان داود شاٌع•



 ؼلوم عبدهللا أحمد شرٌفه•

 الجاسم ابراهٌم جاسم شرٌفه•

 الدٌحانً بكر سالم شرٌفه•

 باقر علً حسٌن سعود شرٌفه•

 نابت عبدهللا عبدالعزٌز شرٌفه•

 القحطانً عبدهللا عدنان شرٌفه•

 المطٌري صنٌتان محمد شرٌفه•

 شعٌب محمد ٌوسؾ شعٌب•

 دشتً عبدهللا علً شماٌل•

 حسٌن علً صقر شمه•

 كمشاد اسحاق احمد شهد•

 بارون عباس احمد شهد•

 الهزانً خلٌل اسماعٌل شهد•

 الزعبً فهد خالد شهد•

 الصانع مزٌد خالد شهد•

 الجماح اروٌدان سالم شهد•

 العوضً عبدالرسول عادل شهد•

 دشتً حسن علً شهد•

 صفر عبدهللا فاضل شهد•

 القعود مبارك محمد شهد•

 الؽرٌب راشد أحمد شوق•

 سناسٌري أحمد جاسم شوق•

 الشمري عقٌل عزٌز شوق•

 الناقه عبدهللا عٌسً شوق•

 العجمً فٌصل حسن شٌخه•

 أحمد ٌوسؾ حسن شٌخه•

 القحطانً داهم راجح شٌخه•

 المسباح فهد سالم شٌخه•

 الشحمان علً عبدهللا شٌخه•

 المطٌري مجبل مذكر شٌخه•



 فرمن خلٌل اسماعٌل شٌماء•

 الصراؾ حسٌن طالب شٌماء•

 المالك محمد مناور شٌماء•

 مراد بدر جاسم صابرٌن•

 الزامل صالح خالد صالح•

 المعصب سعود محمد صالح•

 المطٌري سعد مطلق صبٌحه•

 الظفٌري صعب ناٌؾ صعب•

 االشٌقر طلق ناصر صٌته•

 المطٌري محسن مناحً ضاري•

 مقامس عباس منصور ضاوي•

 العٌدي عبدهللا نبٌل ضحً•

 العنزي خمٌس ثمٌل طالل•

 العٌدان خلٌفه فٌصل طالل•

 المطٌري دؼش مناحً طالل•

 الحمد حمد جاسم طٌبه•

 الصدي عبدهللا احمد عائشه•

 العوضً عبدهللا أحمد عائشه•

 السهلً صالح انور عائشه•

 العازمً فرحان طلق عائشه•

 العربٌد خلٌفه عادل عائشه•

 الرفاعً سٌد فوءاد عائشه•

 المضؾ سالم خالد عادل•

 العدوانً مطر ؼانم عالٌه•

 الظفٌري عذبً ؼازي عامر•

 اروٌشد رشٌد دوؼان عاٌد•

 الهاجري جبر عٌد عاٌد•

 الدبوس تركً باسل عاٌده•

 العاٌض الحمٌدي عبداالله•

 الشمري احسان عبدالرحمن•



 الرشٌدي جمعان عبدالرحمن•

 الدرٌعً خلٌفه عبدالرحمن•

 الدوسري عبدهللا عبدالرحمن•

 المرشود عمر عبدالرحمن•

 الرشٌدي مفرح عبدالرحمن•

 الصمٌط احمد عبدالعزٌز•

 الزٌد محمد بدر عبدالعزٌز•

 احمد محمود جمال عبدالعزٌز•

 البرازي صالح خلؾ عبدالعزٌز•

 المطٌري سعود عبدالعزٌز•

 أعوٌش نصار سلمان عبدالعزٌز•

 الطراروه سلٌمان عبدالعزٌز•

 القحطانً عبدهللا عبدالعزٌز•

 الزنكً خالد ؼازي عبدالعزٌز•

 النقً فٌصل عبدالعزٌز•

 الفهد صالح محمد عبدالعزٌز•

 الظفٌري مرشد هلٌل عبدالعزٌز•

 الدوسري ٌعقوب عبدالعزٌز•

 المدٌرس سلٌمان عبداللة•

 المطٌري الحمٌدي عبدهللا•

 مهدي محمد جعفر عبدهللا•

 الحرز منصور جواد عبدهللا•

 هزاع فراج حسٌن عبدهللا•

 العجمً خاتم حمد عبدهللا•

 الكندري محمد رمضان عبدهللا•

 العجمً طالب فاضل عبدهللا•

 العازمً جلوي الفً عبدهللا•

 الصؽٌر اسماعٌل محمد عبدهللا•

 الفودري احمد محمود عبدهللا•

 العازمً عاٌض مطلق عبدهللا•



 العتٌبً ؼزاي مطلق عبدهللا•

 العدوانً خلٌؾ منصور عبدهللا•

 حسٌن حسٌن عبدالهادي•

 الرومً ٌوسؾ علً عبدالوهاب•

 العازمً سالم فالح عبدالرحمن•

 مٌرزا علً ٌوسؾ عبدالرحمن•

 العنزي عاٌد شطٌط عبدالعزٌز•

 ٌوسؾ عبدهللا عوض عبدالكرٌم•

 ثوٌنً مطلق حمود عبدهللا•

 العدوانً عبدهللا زاٌد عبدهللا•

 العازمً مناحً محمد عبدهللا•

 الطراروه شعٌب سلٌمان عبٌر•

 الجالهمه أحمد طارق عبٌر•

 الشمري نصار عجٌل عبٌر•

 البدٌوي عبدهللا عثمان•

 العازمً اجدٌع مطلق عثمان•

 الدوسري ابراهٌم عذاري•

 صقر سعد مبارك عذبً•

 الخمٌس عبدالرزاق عروب•

 العجمً بادي كروز عسله•

 المطٌري سعٌد عواض عقاب•

 الجدي علً صالح علً•

 العلٌوي ناصر طاهر علً•

 العطار علً عادل علً•

 درٌع ال عبٌد مانع علً•

 العطار مجٌد محمود علً•

 العتٌبً ناصر مرزوق علً•

 الطبٌخ عبدالرحمن فهد علٌاء•

 الشهري دهش سعد عمر•

 الشاٌجً فهد عادل عمر•



 الرشٌدي سعد شرٌان عهود•

 الرشٌدي محمد عوض عهود•

 العنزي فلٌحان شاكر عواطؾ•

 الظفٌري التٌل مروح عٌده•

 النوٌبت احمد عبدهللا عٌسً•

 ابراهٌم سالم ابراهٌم ؼالٌه•

 البالول عبدهللا محمد ؼالٌه•

 الؽانم ؼانم جمال ؼانم•

 العازمً خالد بدر ؼدٌر•

 محمد حسن عبدالجلٌل ؼدٌر•

 عباس محمد هاشم ؼدٌر•

 المرزوقً علً عبدهللا ؼنٌمه•

 بلوشً عبدهللا نصر فاطمة•

 القطان علً ابراهٌم فاطمه•

 السلٌمان محمد جاسم فاطمه•

 بوعباس محمد جاسم فاطمه•

 حسن حمزه سٌد حسن فاطمه•

 البحٌري سعد خالد فاطمه•

 العوضً عبدهللا خالد فاطمه•

 الرشٌدي باتل دواس فاطمه•

 المعٌٌؾ صالح رائد فاطمه•

 الحجٌالن سٌؾ سالم فاطمه•

 الحسٌنً سحٌمان فاطمه•

 ٌعقوب جمعه سعد فاطمه•

 بوصفر عباس صالح فاطمه•

 الشرٌؾ الحامد عبدهللا فاطمه•

 العطار عبدهللا عدنان فاطمه•

 بوحمد حسٌن علً فاطمه•

 علً عبدهللا عٌسً فاطمه•

 العازمً سعٌد فالح فاطمه•



 الخضر خلٌفه فهد فاطمه•

 المطوع امٌن محمد فٌصل فاطمه•

 المطٌري فالح مبارك فاطمه•

 الفٌلً جواد محمد فاطمه•

 الجسمً عبدهللا محمد فاطمه•

 العمانً عبدهللا محمد فاطمه•

 العجمً هدٌان محمد فاطمه•

 الفجً خلؾ مرزوق فاطمه•

 الرشٌدي محمد مطلق فاطمه•

 الردعان بدر نجٌب فاطمه•

 العتٌبً عبدهللا هادي فاطمه•

 علً مبارك وحٌد فاطمه•

 محسٌن ٌوسؾ ٌعقوب فاطمه•

 الفهد محمد طالل فتوح•

 معرفً باقر عاطؾ فجر•

 األمٌر ابراهٌم عبدهللا فجر•

 توفٌق مطنً عبدهللا فجر•

 الكفٌؾ ناصر عبدهللا فجر•

 العازمً ونٌان فرحان فهد فجر•

 النشٌط ٌوسؾ فواز فجر•

 العبدالجادر قضٌب فجر•

 الفضلً ناٌؾ مبارك فجر•

 الناصر عبداللطٌؾ نبٌل فجر•

 العمٌري ٌوسؾ ٌعقوب فجر•

 الزٌد علً ٌوسؾ فجر•

 التوٌجري صالح أحمد فرح•

 حماده احمد حامد فرح•

 السماك حسٌن شاكر فرح•

 العٌسً فهد ناصر فرح•

 العصفور ابراهٌم ولٌد فرح•



 الخٌوطً فرٌح محمد فرٌح•

 سوٌري فالح فهٌد فالح•

 الشهاب سلمان مساعد فلوه•

 الهطالنً عواد حامد فهد•

 الحسٌنً فهد حمود فهد•

 بوحمد حسٌن خالد فهد•

 المهمل رخٌص خلٌفه فهد•

 الدوسري ماجد سالم فهد•

 عبدالعزٌز عبدالعزٌز فهد•

 الصقر احمد علً فهد•

 البحٌري عبدالهادي علً فهد•

 الرشٌدي فالح فرحان فهد•

 العتٌبً زٌد مناحً فهد•

 راشد محمد نوري فهد•

 العجمً مثٌب فهٌد فالح فهٌد•

 الشمري خلؾ زٌد فواز•

 العازمً.  سعد مبارك فواز•

 العنزي عوٌد خالد فٌصل•

 الرشٌدي عبدهللا مبارك فٌصل•

 الرشٌدي فهد مبارك فٌصل•

 المطٌري محمد شالش قسمه•

 البحٌري سعد احمد قٌروان•

 السلٌمانً دهٌمان عقله كفاٌه•

 بوشهري ٌعقوب علً كوثر•

 الكندري محمد علً لجٌن•

 الشاٌع عبدهللا جمال لطٌفه•

 الظفٌري مطلق خالد لطٌفه•

 العنزي محمد عبداللطٌؾ لطٌفه•

 العتٌبً سعد علً لطٌفه•

 المري عبدالهادي مبارك لطٌفه•



 العبٌد ناصر محمد لطٌفه•

 الصلبً راشد منسً لطٌفه•

 القٌسً محمد ولٌد لطٌفه•

 العصٌمً ماطر حجب لمٌس•

 الفٌلكاوي اسماعٌل لولوه•

 العجٌل حمود خلٌفه لولوه•

 عبدهللا خلٌل عبدهللا لولوه•

 مطبقً سالم ؼانم لولوه•

 البصٌري فاضل لولوه•

 الرقٌعً ابراهٌم محمد لولوه•

 المانع علً محمد لولوه•

 شاه عبدالعزٌز عادل لٌلً•

 حسن بهروز عبدالحسٌن لٌلً•

 الشمخانً حسٌن محمد لٌلً•

 العنزي مناحً ٌالوس لٌلً•

 سبتً عبدالعزٌز ٌوسؾ لٌلً•

 العازمً مبارك ضاحً مبارك•

 العجمً فهد عبدالمانع مبارك•

 الدوسري مقعد ابداح محمد•

 المحطب محمد ابراهٌم محمد•

 العجران حسٌن احمد محمد•

 عوض عبدهللا احمد محمد•

 الجاسم محمود جاسم محمد•

 البٌدان فهد خالد محمد•

 القالؾ خلٌل سلمان محمد•

 حسٌن حسن عادل محمد•

 الفارس وحٌد عبداللطٌؾ محمد•

 العازمً سعد الفً محمد•

 الرشٌدي فهد مبارك محمد•

 العازمً ناصر مبارك محمد•



 الشمري ؼامض مدلول محمد•

 الظفٌري مرشد هلٌل محمد•

 الخلٌفه راشد أحمد مرٌم•

 محمد حسن جوهر مرٌم•

 المطٌري حمود دلٌبح مرٌم•

 الصالل عبدالرحمن سعد مرٌم•

 االنصاري عبدهللا سعد مرٌم•

 الرجٌب ٌوسؾ عبدالحمٌد مرٌم•

 سلوم عبدالعزٌز مرٌم•

 الصاٌػ محمد عقٌل مرٌم•

 القالؾ ناجً علً مرٌم•

 االمٌر علً عماد مرٌم•

 بوناشً جاسم محمد مرٌم•

 السعٌد صالح محمد مرٌم•

 العود عٌسً محمد مرٌم•

 رشٌد علً مسعود مرٌم•

 الصفً محمود ناصر مرٌم•

 حٌدر عبدهللا نبٌل مرٌم•

 الشوشان ابراهٌم مزنه•

 المطٌري مطلق خالد مستوره•

 الرشٌدي شحٌتان مستوره•

 العازمً عواض حمد مشاعل•

 عامر هادي عامر مشاعل•

 الحمادي عبدهللا مشاعل•

 العوضً محمد مشعل•

 بوقرٌص ٌوسؾ ٌعقوب مشعل•

 العجمً عبدهللا جوٌعد معالً•

 الدٌحانً صنٌتان معالً•

 الهاشمً عبدهللا مبارك معجب•

 سعٌد مبروك سلطان مكٌه•



 فرج عبدالهادي عثمان مكٌه•

 المطٌري مناور حامد مالك•

 العجمً مصري سعٌد ملحه•

 المطٌري مناحً بادي مناحً•

 هللا ذكر جاسم جاسم منار•

 شعٌب محمد عادل منار•

 القبندي أحمد علً منار•

 السبٌعً حجاب سمٌر منال•

 الدبوس مبارك عبداللطٌؾ منال•

 المطٌري عبدالرحمن فهد منال•

 الهجاج ظاهر محمد منال•

 العازمً ناصر محمد منال•

 مدي محمد جاسم مناٌر•

 العمران احمد سلٌمان منً•

 المجرن سالم محمود منً•

 الدوسري مبارك عبدهللا منٌرة•

 الخدٌر محمد صالح منٌره•

 الصانع عبدهللا صالح منٌره•

 المسباح حسٌن عبدهللا منٌره•

 النوٌم فرحان عبدهللا منٌره•

 العازمً مهنا عبدالهادي منٌره•

 البراك عبدالعزٌز منٌره•

 السبٌعً طالل فراج منٌره•

 جبر عبدالعالً فهد منٌره•

 الصمٌط محمد فهد منٌره•

 الحبٌل جاسم فوزي منٌره•

 العدوانً حمٌدي قصاب منٌره•

 العازمً فالح منصور منٌره•

 السري فهد نبٌل منٌه•

 الحرٌص سالم أحمد مها•



 عبدالكرٌم عمر داود مها•

 الرشٌدي علٌان سلٌمان مها•

 المطٌري حمود شرار مها•

 صؽٌر عطٌه عبدالرحمن مها•

 الرباح سعود رباح موضً•

 الٌحٌوح سالم عادل موضً•

 السهلً سلطان فهد موضً•

 الصواغ سعٌد ناٌؾ موضً•

 الؽانم سعد نواؾ موضً•

 الرشٌدي عبٌد سعود نادٌه•

 الثواب شحاذ عبدهللا نادٌه•

 العازمً ناصر سلمان ناصر•

 محمد ؼلوم علً ناصر•

 العلً مجٌد فاضل ناصر•

 الدوسري محمود محمد ناصر•

 الجدعان هزاع محمد ناصر•

 الهبٌده سلمان راشد ناٌؾ•

 المطٌري شارع فالح ناٌؾ•

 العتٌبً عجاج أحمد نجاة•

 السهلً راشد ناصر نجد•

 الشمري طلٌحان خلٌفه نجالء•

 الطرٌبٌل هوري سوٌد نجالء•

 برٌسمً عبدالصمد نجالء•

 مفرح علً محمد نجالء•

 الشرهان عبدالكرٌم عادل نداء•

 السالم حمد خالد ندي•

 العبدهللا داود راشد طارق ندي•

 العازمً فالح محمد ندي•

 النشمً محمد خالد نشور•

 الدٌحانً صنت رفاعً نواؾ•



 محمد مشاري شاٌع نواؾ•

 العازمً مطلق فالح نواؾ•

 العجمً سالم هادي نوال•

 المنصور بدر احمد نور•

 الوٌؾ عبدهللا سعد نور•

 زٌنل محمد عبدالعزٌز نور•

 القطان عبدالرحمن فهد نور•

 الفوزان سلٌمان صالح نورا•

 المطٌري عبدالناصر نورا•

 الشمري لهمود عجمً نورا•

 الشرٌده ابراهٌم عدنان نورا•

 الصلٌلً عوٌد فراج نورة•

 المطٌري سٌؾ تركً نوره•

 الهولً سالم جاسم نوره•

 الكندري محمد جاسم نوره•

 العازمً براك جدٌع نوره•

 عوٌهان عبدهللا خلٌفه نوره•

 المطٌري جاسم سعود نوره•

 العجمً محمد عبدالهادي نوره•

 الشوٌعً حبٌب علً نوره•

 الرشٌدي محمد عٌد نوره•

 العجمً محمد مبارك نوره•

 العكشان ناصر محسن نوره•

 الشٌبانً أحمد محمد نوره•

 الشمالً سالم مزٌد نوره•

 الدعسان دعسان ناصر نوره•

 محمود محمد جاسم نوؾ•

 الهران محمد جمال نوؾ•

 الرشٌدي علً سعود نوؾ•

 المطٌري عٌاد عواض نوؾ•



 العتٌبً قراش فٌصل نوؾ•

 المطٌري الفً مرزوق نوؾ•

 العنزي مجبل سعد نوٌر•

 بحروه حسٌن علً هاجر•

 البلوشً احمد ٌوسؾ هاجر•

 العازمً صوٌلح منٌؾ هادي•

 سالمه بن عبدالعزٌز جاسم هبه•

 جوهر سالم حمد هبه•

 االبراهٌم علً حمود سامً هبه•

 المطٌري حٌالن فاٌز هدي•

 كرم محمد مكً هدٌل•

 عوض خلؾ محمد هناء•

 المطٌرات عبدهللا جازع هنادي•

 العازمً مرزوق عٌد هند•

 الشعبان ٌوسؾ ٌعقوب هند•

 الكندري حسن علً خالد هنوؾ•

 الدوسري فالح محسن هوٌه•

 الشطً خلٌل خالد هٌا•

 العتٌبً ابلٌعٌس عبدهللا هٌا•

 الهاجري عوٌضه مبارك هٌا•

 العتٌبً عامر محمد هٌا•

 العتٌبً حروش ابراهٌم وجدان•

 العجمً ناصر متعب وضحاء•

 الزعبً محمد خالد وضحة•

 العجمً منصر برجس وضحه•

 حمد سوٌد شالح وضحه•

 السالم ؼنٌم عبدهللا وضحه•

 عقاب محمد عبدهللا وضحه•

 فاس ابو فهٌد فالح وضحه•

 الهاجري قنٌفذ فهٌد وضحه•



 علً صالح جابر وضحً•

 حسٌن رمضان حسٌن ٌاسمٌن•

 حسٌن محمد شعبان ٌاسمٌن•

 الجوٌسري محمد ناصر ٌاسمٌن•

 الشمري مطلق قبٌل ٌعقوب•

 الحجً ٌوسؾ جاسم ٌوسؾ•

 الحقان دخٌل سالم ٌوسؾ•

 الرشٌدي عبدهللا عاٌض ٌوسؾ•

 العمٌري ٌوسؾ ٌونس ٌوسؾ•

 احمد ٌونس محمد ٌونس•

 والعمل اإلجتماعٌة الشئون وزارة

 العبوه صالح احمد ابرار•

 المكٌمً محمد صالح االء•

 الرشدان حسن صالح حسن•

 العازمً حمدان سعد خالد•

 الظفٌري سفاح مشاري خالد•

 الرشٌدي ماطر فٌصل رٌم•

 المطوع عبدالعزٌز سعود زمزم•

 القعود عثمان حسن ساره•

 المنٌر محمد باسل شهد•

 المطٌري ملوح زبن ؼدٌر•

 مهدي صالح فتوح•

 السبٌعً عاٌض محمد فً•

 الزامل عبدهللا ولٌد لطٌفه•

 االرملً ؼانم نبٌل لولوه•

 الخزعل جابر علً مراحب•

 المال راشد عدنان مرٌم•

 المطٌري مشل محمد مشل•

 الشهاب عثمان احمد نعٌمه•

 حماده ابو محمد راسم نوره•



 العجمً محمد جوٌعد نوٌر•

 الدوٌري صالح احمد هبه•

 الصحة وزارة

 العنزي ناجد رحٌل ابتسام •

 حسن صباح صادق ابرار•

 المطٌري عقاب عادل ابرار•

 الحرٌجً رخٌص فهد ابرار•

 محمد علً ٌاسٌن بكر ابو•

 رضً ٌوسؾ ابراهٌم احالم•

 حسن دروٌشعبدهللا بدر احمد•

 الحربً محمد بدر احمد•

 عٌد خالد جمال احمد•

 العنزي عٌاده سعد أحمد•

 االٌوبً محمود عبدالحق احمد•

 المطٌري مناور فهٌد احمد•

 المجٌبل احمد محمد احمد•

 المطٌري سعد محمد احمد•

 المطٌري هادي مشعل احمد•

 عوض عوٌض مفرهد احمد•

 طالب ابو علً موسً احمد•

 الشبال محمد احمد ارٌج•

 الشمري خلؾ عفٌؾ اسراء•

 الحمود حامد فٌصل اسراء•

 العتٌبً عبٌد نادر اسرار•

 جعفر احمد حسن اسماء•

 المطٌري عٌاد حمود اسماء•

 احمد عبدالحمٌد سالم اسماء•

 العازمً رجا مفلح أسماء•

 المطٌري ماجد هاٌس اسماء•

 ابوشلفه محسن فهد اسٌل•



 الشمري هالل مسٌر اسٌل•

 علً عبدالرضا حسٌن اشجان•

 السفٌح محمد خالد اشواق•

 العازمً عبدالرحمن اشواق•

 ؼلوم ابل خلٌفه دعٌج أفراح•

 المطٌري سفر مصلح أفراح•

 ملك محمد جاسم آالء•

 الحمر ابراهٌم ولٌد االء•

 الحربً علً شقران البندري•

 الحجرؾ ناصر مبارك البندري•

 الحسن أحمد محمد الحسن•

 الشمري ذعذاع عبدهللا الطاؾ•

 الرشٌدي جازي ناٌؾ الطاؾ•

 العتٌبً سلطان مقعد العنود•

 المطٌري جاسر عبدهللا النٌره•

 الجسار مفلح عٌد الهنوؾ•

 العتٌبً سهٌل بندر امال•

 المٌاس مبارك عبدالعزٌز امانً•

 الصلٌلً دهام ؼافل أمانً•

 العازمً سعود فٌحان أمانً•

 المطٌري بادي حسٌن امثال•

 الظفٌري كرٌدي حاٌؾ امل•

 البراهٌم جعفر خلٌل امل•

 الخشاب صعفق مبارك أمل•

 الهاجري سٌؾ محمد امل•

 العتٌبً دحٌم هباس امل•

 عفٌفً عبدهللا احمد امنه•

 مرٌؾ بونان مطلق امٌره•

 الصقر عبدالرحمن انور امٌنه•

 علً محمد قاسم علً امٌنه•



 االنصاري محمد جاسم انتصار•

 العجمً مهدي علً انتصار•

 المطٌري مطر درٌمٌح انشراح•

 العجٌل خالد راشد أنفال•

 الكندري فاضل عبدهللا انفال•

 الهران محمد عبدهللا انفال•

 الماجدي سعد عٌدان انفال•

 العنزي حسٌن محمد انفال•

 العازمً صالح ابراهٌم أنوار•

 المال صالح احمد انوار•

 نخً بن علً حسن انوار•

 العنزي عبدالعزٌز زبن أنوار•

 السالم عبدالكرٌم سالم انوار•

 العنزي مذخر صباح انوار•

 راضً عبطان عواد انوار•

 صفر بو حمٌد مجٌد انوار•

 مبارك سراي صالح انور•

 البؽلً محمد حمد أنٌسه•

 العدوانً ماضً سعد أوضاح•

 الرشٌدي بداح سعد اٌمان•

 سعود مرزوق شبٌب اٌمان•

 جاسم عبدهللا محسن اٌمان•

 الضرباح ارشٌد محمد اٌمان•

 بهبهانً طالب محمد بتول•

 العبدالجلٌل بدر شاكر بدر•

 المطٌري جاعد فٌحان بدر•

 نزال خالد ناصر بدر•

 الشاٌجً شاٌج صالح بدرٌه•

 الخلٌفه حمود بدر بدور•

 خشمان عبدهللا عجاج بدور•



 الفضاله ٌوسؾ عبدالرحمن بزه•

 الخٌاط علً حسٌن بشاٌر•

 المحروس سعود بشاٌر•

 طرٌفٌن ابو ثقٌل محمد بشاٌر•

 الؽرٌب خلٌؾ محمد بشاٌر•

 الهاجري فراج معدي بشاٌر•

 العتٌبً عبدهللا مقعد بشاٌر•

 العبدالرزاق عٌسً بلقٌس•

 البؽلً علً عبدهللا بٌبً•

 العتٌبً محمد سعود تحرٌر•

 الهاجري شافً بدر تركً•

 المطٌري ذاٌر فالح تؽرٌد•

 المطٌري صؽٌر بكاي تهانً•

 المطٌري خالد منصور تهانً•

 المطٌري سعد خالد ثامر•

 دشتً احمد علً ثرٌا•

 العتٌبً جاسم فٌصل جاسم•

 البرجس احمد عبدالقادر جراح•

 الدعٌج حمد ناصر جمانه•

 العازمً عٌد ظاهر جمعان•

 الهاجري عٌد فالح جمٌله•

 هللا مال عبدهللا كاظم جنان•

 الضفٌري الحمٌدي ناٌؾ جواهر•

 العنزي مسلم محمد جوزه•

 العجمً محمد خالد حسن•

 دشتً حسٌن احمد حسٌن•

 المحمٌد ٌوسؾ جاسم حسٌن•

 المحمٌد عٌدان عادل حسٌن•

 العطار جواد علً حسٌن•

 العطار صالح محمد حسٌن•



 بوعباس احمد حسٌن حصه•

 العازمً هادي سالم حصه•

 المطٌري ناصر صامل حصه•

 الهذال متعب طراد حصه•

 الرومً شمالن عبدالعزٌز حصه•

 العنزي سعود عبدهللا حصه•

 المطٌري خضٌر بن فالح حصه•

 العجمً مبارك محمد حصه•

 المطٌري الفً مشعل حصه•

 الربابه سعد ناصر حصه•

 الرشٌدي مرزوق جعٌالن حلٌمه•

 الوزان مصطفً حلٌمه•

 المطٌري حوٌل محمد حمود•

 الفٌلً حسٌن صالح حمٌده•

 ؼضنفري ؼلوم حٌدر حنان•

 زمان باقر عبدالحمٌد حنان•

 علً عبدالكرٌم فٌصل حنان•

 المؤمن عبدالستار عادل حوراء•

 بهبهانً طالب محمد حوراء•

 كندري فلكناز اسماعٌل خالد•

 الجدعً مطلق ثامر خالد•

 العتٌبً ابراهٌم خلٌل خالد•

 الحربً علً عالً خالد•

 الفرح ابراهٌم عبدهللا خالد•

 المري حمد فهٌد خالد•

 الفرج عبدهللا مجبل خالد•

 الحداد عبدالوهاب ولٌد خالد•

 القرٌافً مطلق احمد خالده•

 الشٌبه جاسم محمد خدٌجة•

 السعٌدي مشهور شطً خدٌجه•



 الهرشانً صالح عٌد خدٌجه•

 المصٌرٌع مطر جمال خزنه•

 المطٌري ؼنٌم خالد خلود•

 العنزي حسٌن خلٌؾ خلود•

 الدٌحانً بندر محمد دانة•

 العوضً محمد جاسم دانه•

 الثوٌنً محمد عادل دانه•

 السرٌع سرٌع عبدالرحمن دانه•

 العسعوسً جاسم محمد دانه•

 كرم علً عبد نادر دانه•

 الصائػ ابراهٌم فوزي دعاء•

 الهاجري عبدهللا احمد دالل•

 بروٌز محمد جابر دالل•

 الٌعقوب ٌعقوب جاسم دالل•

 العازمً ؼنام جلوي دالل•

 المطٌري شرٌد زٌد دالل•

 الزنكً عبدالوهاب فؤاد دالل•

 الدوسري علً فرحان فهد دالل•

 صومان سالم محمد دالل•

 الشمري خالد ولٌد دالل•

 محمد المهدي محمد دنٌا•

 العجمً سعد محمد دٌمه•

 طوٌل علً دٌنا•

 الكندري خلٌل ولٌد ذكرٌات•

 الرفاعً عجٌل بدر رابعه•

 العازمً مبارك عاٌض راشد•

 السري جاسم نزار راكان•

 المزٌدي كاظم عادل رباب•

 المطٌري فٌتل محمد رحاب•

 المري جنبان محمد رشٌد•



 الضفٌري سالم فهد رفعه•

 الثوٌنً عبدهللا محمد رقا•

 بوصخر علً عبدالرضا رقٌه•

 الٌامً حسٌن مسفر رقٌه•

 الحمر عبدالحمٌد سمٌر روابً•

 العازمً مبارك طالل روابً•

 العازمً محمد تركً روان•

 الشاٌع عبدالخالق علً روان•

 الٌحًٌ ٌحًٌ جمال رٌم•

 الفهد جاسم عادل رٌم•

 الهاجري سعد عاٌض رٌم•

 المطٌري عاٌز عبدهللا رٌم•

 العٌبانً مرشد عبدالرحمن رٌم•

 جوهر أحمد جوهر علً رٌم•

 بالل محمد علً رٌم•

 الوزان علً عمر رٌم•

 خلؾ تركً فهد رٌم•

 العازمً حمدان الفً رٌم•

 البذالً هللا مد ماجد رٌم•

 المطٌري قناص مبارك رٌم•

 الجبعري عامر مجبل رٌم•

 الحداد علً حسٌن زكرٌا•

 احمد عوض ابراهٌم زهراء•

 المجداد كاظم ضٌاء زهراء•

 المحمٌد بدر عبدالكرٌم زهراء•

 الشٌخ عبدهللا محمد زهراء•

 رستم فرٌدون ناصر زهراء•

 الزٌد عبدالحمٌد أحمد زهره•

 الخالد زٌد مشاري زٌد•

 البطً ابراهٌم عبدالعزٌز زٌر•



 النجادة عبداللة جعفر زٌنب•

 الدبٌان محمد سامً زٌنب•

 العدوانً بشٌر ماجد زٌنب•

 دٌري جواد محمد زٌنب•

 أحمد حسن محمد زٌنب•

 العازمً ؼزاي جاسً سارة•

 العازمً عبدهللا سفاح سارة•

 العتٌبً عبدهللا محمد سارة•

 الموسً خلٌفه احمد ساره•

 العازمً راشد أحمد ساره•

 الدوسري سالم ثقل ساره•

 العجمً وحش جبران ساره•

 الموسوي شبر سٌد جعفر ساره•

 العازمً ابرٌم حبٌب ساره•

 المطٌري محمد حجري ساره•

 محمد حاجٌه حسن ساره•

 الجدعً مسمار حسٌن ساره•

 المطٌري زٌد خالد ساره•

 الحاج عبدهللا علً خلٌفه ساره•

 المطٌري أبورمٌه دخٌل ساره•

 الحربً مناع دهام ساره•

 وطبان مخرب ردن ساره•

 التوم أبراهٌم سالم ساره•

 القبندي عبدهللا سعود ساره•

 العازمً مبارك شبٌب ساره•

 ؼلوم علً عبدالرضا ساره•

 التوره جاسم عبدالعزٌز ساره•

 الهبٌده محمد عبدهللا ساره•

 الٌوسؾ عبدالمجٌد ساره•

 المطٌري عبدالرحمن علً ساره•



 العازمً زٌد فالح ساره•

 العنزي عبدهللا فالح ساره•

 العجمً محمد فهٌد ساره•

 العازمً محمد قبالن ساره•

 العتٌبً بلٌعٌس ماجد ساره•

 علً حبٌب محمد ساره•

 العمٌري عجٌل محمد ساره•

 العازمً مطلق مرزوق ساره•

 الفهد جاسم مشعل ساره•

 عشٌان خشمان مطارد ساره•

 المطٌري حجاب مطلق ساره•

 رٌسالرشٌدي ثنٌان مفلح ساره•

 العنزي عبدهللا ناصر ساره•

 العجمً عبدهللا هاٌؾ ساره•

 السالم سالم سلٌمان سالم•

 البلوشً عٌسً عبدهللا سالم•

 صبره السٌد السٌد سامٌه•

 العصفور علً حسٌن سبٌكه•

 الرجٌب ٌعقوب فؤاد سحر•

 الدالمه رجب عامر سراب•

 العازمً عرمان عفاس سعده•

 العتٌبً عبدالهادي سعدون•

 العازمً محمد حمود سعود•

 العتٌبً جاعد ناصر سعود•

 أحمد كرم اسماعٌل حٌدر سكٌنه•

 العتٌبً حرٌمل محمد سلطان•

 السكران حمد محمد سلطان•

 السبٌعً فراج محمد سلمً•

 الفهد جمعه عبدهللا سلٌمان•

 الحربً سعد خالد سمر•



 الحصٌنً صالح مهوس سمٌحه•

 نجؾ داود عبدالحمٌد سندس•

 العازمً جازي جفٌن سٌؾ•

 العازمً سٌؾ مصلح سٌؾ•

 سالم صالح محمد صالح شجون•

 الزٌادي بدر حمد شرٌفه•

 جبر شبٌب محمد شرٌفه•

 العنزي مرزوق ماهر شماٌل•

 الضفٌري طرجم سلمان شهد•

 الباذر حسٌن علً شهد•

 النامً مفلح فارس شهد•

 الجدي اسماعٌل فاضل شهد•

 الشمري ناٌؾ فهد شهد•

 الهوٌدي عبدالعزٌز محمد شهد•

 العازمً عوض خالد شوق•

 الصوٌل ظاهر فالح شوق•

 حٌدر عباس نبٌل شوق•

 الكندري محمد احمد شٌخه•

 الحمدان سعد بدر شٌخه•

 الفرح محمد بدر شٌخه•

 البرؼش ناصر بدر شٌخه•

 الحبٌب هللا جار خالد شٌخه•

 العازمً سعد سالم شٌخه•

 العجمً مسفر فالح شٌخه•

 عاٌض صقر نوح شٌخه•

 العمر حسن محمد هارون شٌخه•

 الوجٌه ٌوسؾ حازم شٌماء•

 الرشٌدي محمد راشد شٌماء•

 توفٌق محمد سالم صالح شٌماء•

 القبندي محمد علً شٌماء•



 البرٌكً عٌد محمد شٌماء•

 المشعل سٌؾ مشعل شٌماء•

 العازمً هاٌؾ ناٌؾ شٌماء•

 المبٌلش مساعد ولٌد شٌماء•

 الفداؼً الصالح علً صالح•

 المصٌلٌخ علً خلٌفه صمود•

 الزٌد ٌوسؾ ناصر صمود•

 الخالدي شبٌب مرزوق ضاري•

 العنقودي عاٌد وسمً ضحً•

 الظفٌري مزعل خلٌؾ طارق•

 فروانه محمد جاسم طالل•

 المدعج سٌؾ عبدهللا طالل•

 الزنكً عبدالوهاب فوءاد طالل•

 المباركً حمد سعود طٌبه•

 الصهٌل عبدالرحمن طٌبه•

 ناجمه بو حسٌن علً طٌبه•

 أشكنانً عبدهللا كمال طٌبه•

 العجمً سالم هادي ظبٌه•

 ملك صالح فرٌد عائشة•

 الدعً عبداللطٌؾ انور عائشه•

 مرزوق ابو صالح تٌسٌر عائشه•

 سعد بالل مبارك خالد عائشه•

 الرشٌدي عوض دهٌم عائشه•

 العازمً مبارك سعود عائشه•

 الزاٌر عبدالقادر عادل عائشه•

 العٌسً مبارك عاهد عائشه•

 االنصاري زكرٌا فؤاد عائشه•

 العازمً مزٌد مبرج عائشه•

 العدوانً هزاع محمد عائشه•

 الحربً عبٌسان الحمٌدي عالٌه•



 الشمري دحٌالن نومان عاٌشه•

 التركٌت عبدهللا عبدالرحمن•

 الؽنً صالح احمد عبدالعزٌز•

 الدوٌله سعود حبٌب عبدالعزٌز•

 الربٌعه علً حسٌن عبدالعزٌز•

 البخٌت هللا عطا عبدالعزٌز•

 العازمً سعود سالم عبدهللا•

 هناد ابو محمد سمٌح عبدهللا•

 عبدالرحمن عبدالرحمن عبدهللا•

 العوض داود عبدالحمٌد عبدهللا•

 السعٌد عبدهللا فرج عبدهللا•

 العجمً حسن محمد عبدهللا•

 سلٌمان ٌحًٌ محمد عبدهللا•

 الختالن راشد مساعد عبدهللا•

 العازمً عٌد هادي عبدهللا•

 المرهون عبدهللا ولٌد عبدهللا•

 العجمً مانع حمد عبدالمانع•

 المطٌري بدر عبدالمحسن•

 فرحان محمد عبدالمحسن•

 جوهر عبدهللا حسن عبدالهادي•

 محمد أكبر أحمد عبدالوهاب•

 البابطٌن خلؾ عبدالرحمن•

 المطر جاسم حمد عبدالعزٌز•

 العنزي حمٌد سالم عبدالعزٌز•

 العتٌبً ؼازي محمد عبدالعزٌز•

 الصلٌلً عبدهللا حسٌن عبدهللا•

 ؼٌث بن عبدهللا عدنان عبدهللا•

 الوطٌان عبدهللا محمد عبدهللا•

 المطوع طاهر جواد عبدالوهاب•

 الشمري خالد دهٌمان عبٌر•



 العازمً حمود عبدهللا عبٌر•

 السعٌد مطلق عبدهللا عبٌر•

 الكندري حسن عدنان عبٌر•

 الشمري خلؾ محمد عبٌر•

 شوٌش رشٌد مهرب عبٌر•

 الظفٌري مدلول هزاع عجاٌب•

 المسري جعفر جواد عدنان•

 ناصر عبدهللا عبدالجلٌل عدنان•

 الطبٌخ عبدالرحمن فهد عذاري•

 االٌوب ٌحًٌ محمد عزٌزه•

 الحربً صلٌبان عٌاد عفاؾ•

 العاردي مطٌران مزعل عفاؾ•

 العجمً مسفر مسعود عفره•

 علً نادر بدر علً•

 المهنا محمد حسن علً•

 علً سردار حسٌن علً•

 الزعبً حربً سعد علً•

 القالؾ شاوي طاهر علً•

 البناي جاسم عبدالحمٌد علً•

 الهاجري راشد عبدهللا علً•

 الدرٌع خلٌل موسً علً•

 القالؾ منصور ناصر علً•

 العطٌه خلٌفه عبدهللا علٌاء•

 الشطً عبداللطٌؾ ؼانم عمر•

 العازمً سٌؾ برٌدان عنود•

 العازمً رجا حمدان عهود•

 العازمً مبارك خالد عهود•

 مرضً فاضل مضحً عهود•

 العازمً سعٌد سعد عٌسً•

 الزعبً فراج فراج ؼاده•



 العازمً هجاج عٌد ؼازي•

 العازمً خلؾ احمد ؼدٌر•

 العتٌبً عوض سعد ؼدٌر•

 العتٌبً حمود ضاوي ؼدٌر•

 المحمٌد ٌعقوب فٌصل ؼدٌر•

 الشٌرازي محمود ؼدٌر•

 المسحلك عٌد ناصر ؼدٌر•

 الفً رجا صؽٌر فارس•

 الجرٌدان حمزه احمد فاطمه•

 المعٌلً ابراهٌم اسامه فاطمه•

 العبدالسالم الزهراء فاطمه•

 اشكنانً جابر فاطمه•

 بوشهري هللا ماشاء فاطمه•

 الفاٌز عبدالحمٌد عباس فاطمه•

 الكندري عبدالرحمن فاطمه•

 الصلٌلً هوٌران عبدهللا فاطمه•

 القطٌفً عبدالعزٌز علً فاطمه•

 شعبان عبدالمجٌد علً فاطمه•

 العازمً فهد مرزوق فاطمه•

 هوٌش عشوي مزهر فاطمه•

 حٌات محمود مسعود فاطمه•

 العنزي عبٌد ناصر فاطمه•

 البذالً سعد ناٌؾ فاطمه•

 الحداد ٌوسؾ ٌعقوب فاطمه•

 العازمً فالح محمد فالح•

 الهاجري عقاب سعد فاٌزه•

 العتٌبً محمد ضاوي فتون•

 الحرٌتً ناصر بدر فجر•

 العنٌزي مبارك جمال فجر•

 حسٌن عبدالوهاب محمد فجر•



 الرومً فرحان سعد فرح•

 العٌسً خالد صبٌح فرح•

 العنزي شطً عزٌز فرح•

 المجدلً محمد فوزي فرح•

 العنزي هزاع مساعد فرح•

 العجمً حسن محمد فالح•

 الرشٌدي سعد مرضً فالح•

 عبدالعزٌزالصاٌػ جمال فهد•

 الرخٌص سعد خالد فهد•

 العازمً زٌد سالم فهد•

 العازمً سالم عاٌد فهد•

 العجمً علً عبٌد فهد•

 الشعٌل داوود فٌصل فهد•

 العتٌبً صالح محمد فهد•

 الكرٌبانً محمد ناصر فهد•

 العازمً معٌض محمد فهٌد•

 العاٌض مبارك أحمد فواز•

 الخالد عبدالرزاق سلطان فواز•

 الفضلً مبارك عطا فواز•

 القحص هللا ضٌؾ عبدهللا فوز•

 الشمري ماطر جزاع فوزٌه•

 الدٌحانً صقر عبدالعزٌز فً•

 البعٌجان منصور ولٌد فً•

 العٌد خلؾ عبدالسالم فٌصل•

 الدعٌج صالح عمر فٌصل•

 الفضلً محمد فاضل فٌصل•

 الشمري وقٌان لطٌؾ فٌصل•

 الهندال منشد فرحان كوثر•

 بارون احمد محمد كوثر•

 فرس ٌوسؾ ناصر كوثر•



 علً عبد فاضل ٌوسؾ كوثر•

 عبدهللا عبدهللا ادرٌس لطٌفه•

 السعٌدي عاٌد سلمان لطٌفه•

 حبٌش سعود فالح لطٌفه•

 العازمً مرزوق محمد لطٌفه•

 الصوله ناصر سالم لولوه•

 البلوشً سلٌمان سعد لولوه•

 المطٌري عبدهللا الفً لولوه•

 العنزي مرضً ماجد لولوه•

 العاردي راشد سالم لٌالً•

 الصاٌػ عبدالرسول حسٌن لٌلً•

 البذالً فالح مبارك لٌلً•

 الرامزي حسٌن محمد لٌلً•

 الرشٌدي مطلق عبدهللا ماجد•

 العازمً مرزوق احمد مبارك•

 النجم نجم سالم مثاٌل•

 الكندري محمد ابراهٌم محمد•

 القطان محمد جاسم محمد•

 خلؾ ابو احمد جالل محمد•

 العصفور عٌسً خالد محمد•

 العازمً مرهج سعود محمد•

 العطار محمد عادل محمد•

 علً محمد عبدالعزٌز محمد•

 العجمً مجول عبدهللا محمد•

 العنزي هللا ضٌؾ عٌد محمد•

 العازمً صفوق هادي محمد•

 المزٌدي ماجد ولٌد محمد•

 الخمٌس ٌوسؾ محمد•

 مطٌران علً ناصر مراحب•

 العتٌبً زعال مانع مرام•



 الؽرٌافً مجبل ٌوسؾ مرام•

 موسوي عدنان مرضٌه•

 بوشهري حبٌب منصور مروه•

 العبدهللا علً حسٌن مرٌم•

 العدوانً شرٌده حمد مرٌم•

 الحسون عبدالعزٌز خالد مرٌم•

 رقدان شطٌط راشد مرٌم•

 العنزي محسن ربٌع مرٌم•

 السلمان محمد سلمان مرٌم•

 العتٌبً صالح عامر مرٌم•

 البلوشً عبدالمحسن مرٌم•

 مراد عبدالرضا عبداللطٌؾ مرٌم•

 عبدهللا شرٌم علً مرٌم•

 العنزي صخً عمران مرٌم•

 العجمً سعد فالح مرٌم•

 الهٌلع حمود محمد مرٌم•

 المطٌري مفلح عبٌد محمد مرٌم•

 ؼنٌج أبو فالح محمد مرٌم•

 العازمً ناٌؾ مذهل مرٌم•

 العازمً خلؾ مشعان مرٌم•

 مطلق شنٌؾ مطر مرٌم•

 الهاجري فالح مطلق مرٌم•

 المعٌٌؾ حمود عبدالعزٌز مزنه•

 المطٌري مهنا فالح مشاري•

 العتٌبً عطٌه محمد مشاري•

 الهاجري ناٌؾ سعد مشاعل•

 المطٌري رجاء سعود مشاعل•

 العجمً محمد ظافر مشاعل•

 الشمري عٌد عبدالعزٌز مشاعل•

 عبدالعزٌز سعود فالح مشاعل•



 المطٌري رشٌد مجبل مشاعل•

 العنزي عباس محمد مشاعل•

 ؼرٌب حمدان هاٌؾ مشاعل•

 الشمري مروح سعد مشعل•

 اسماعٌل عبدالرحمن مشعل•

 العجمً مسفر مهدي مشعل•

 الدؼفق خلٌؾ ملوح مطٌره•

 العدوانً جربوع سالم معالً•

 العتٌبً جدعان شاكر مالك•

 العنزي علً حمٌد منار•

 العتٌبً سلٌمان سمٌر منار•

 الرشٌدي ضبٌب مبارك منار•

 الخالدي عناد سعود منال•

 الرشٌدي قبالن عاٌض منال•

 القصٌر خزام عبدهللا منال•

 الضفٌري سعود كامل منال•

 العامر صالح محمد منال•

 العازمً ناصر محمد منال•

 المطٌري هادي محمد منال•

 المفرج ابراهٌم احمد منصور•

 الرشٌدي بادي علً منً•

 الرشٌدي سالم علً منً•

 البؽلً عبدالحمٌد علً منً•

 العازمً الدماك ظاهر نافل منً•

 النجدي محمد جاسر بدر منٌره•

 الحنٌؾ عبدالرزاق داود منٌره•

 التواجر مبارك سالم منٌره•

 الفزٌع عبدالعزٌز منٌره•

 الرشٌدي مطلق فالح منٌره•

 المطٌري سحاب مساعد منٌره•



 الدوسري جمعان ناصر منٌره•

 المشٌطً عبدهللا ناصر منٌره•

 الضاعن احمد ولٌد منٌره•

 المطٌري حمٌد أحمد مها•

 عبدهللا عبدالمجٌد احمد مها•

 العازمً راشد بدر مها•

 العازمً عٌد دواس مها•

 العازمً محمد راشد مها•

 الصانع ناصر سعد مها•

 الروٌعً دهاش فاٌز مها•

 السبٌعً سعود فراج مها•

 العازمً عقٌل مرضً مها•

 الشطً صالح راشد موضً•

 المسلم عبدالعزٌز سالم موضً•

 العجمً عاٌض محسن موضً•

 العتٌبً سعود ناصر موضً•

 النهام ٌوسؾ موضً•

 اشكنانً احمد سلٌمان مٌثم•

 الشامري احمد بدر مٌثه•

 العازمً نافل جمعان مٌثه•

 الزهامٌل عبدالرحمن مٌعاد•

 علً مهدي محمود مٌمونه•

 المطٌري عبدهللا سامً نائله•

 الفضلً مطنً عاٌد نارٌمان•

 العازمً فهد جمعان ناصر•

 الحسٌنً سعود حمد ناصر•

 العازمً عوض مجبل ناصر•

 الدوسري ؼصٌن حجاب ناٌؾ•

 العتٌبً فٌحان نواؾ ناٌفه•

 بوطٌبان البطً سٌؾ علً ندي•



 مهدي جعفر محمد مهدي نرجس•

 العازمً علً رشٌد نشمً•

 العنزي جدوع خلؾ نشوه•

 العجمً فهد بصٌص نمشه•

 العسالوي محمد بدر نواؾ•

 ناٌؾ زٌدان عذاب نواؾ•

 العدوانً نهار مطلق نواؾ•

 العلً صالح حسن نوال•

 العازمً جمعان عوض نوال•

 الظفٌري فالح تركً نور•

 المسعود مسعود ناصر نور•

 النقٌب الدٌن جالل ولٌد نور•

 الفوزان فوزان عبدهللا نورا•

 الدوٌش فٌصل ناٌؾ نورا•

 البسام عبدالمحسن نورة•

 الكفٌدي فراج خالد نوره•

 المطٌري عبدالهادي خلؾ نوره•

 الهاجري حسن سعد نوره•

 العجمً فهٌد سعد نوره•

 الظفٌري عبدهللا شرٌده نوره•

 البذالً حمود ظافر نوره•

 المطوع محمد عادل نوره•

 الخالدي عابر ؼازي نوره•

 النامً فالح فرحان نوره•

 العازمً سعٌد فالح نوره•

 الهاجري فالح محمد نوره•

 عواد هاٌؾ خالد نوؾ•

 العازمً وسمً راشد نوؾ•

 العلٌوي علً صالح نوؾ•

 الشمري درٌعً علً نوؾ•



 الحربً نومان ؼازي نوؾ•

 العتٌبً محمد فٌصل نوؾ•

 العازمً مصبح عٌد نومه•

 عنزه ناشً محمد نوٌر•

 العازمً مبارك مرضً نوٌر•

 الفضلً عبدالرحمن ناٌؾ نٌران•

 الشمري خلؾ أحمد هاجر•

 المطٌري مطلق سعود هاجر•

 المطٌري عبدهللا حبٌنً هبه•

 الشاٌجً أحمد ٌعقوب هبه•

 الوقٌان سعود ٌوسؾ هبه•

 كمشاد عبدهللا عبدالعزٌز هدي•

 حسٌن حسٌن علً هدي•

 العنزي البدهاوي محمد هدي•

 السبٌعً مناحً صالح هدٌر•

 الدٌحانً فرج زٌد هدٌل•

 الزعبً فهد سعد هدٌل•

 بلوشً عبدهللا ٌعقوب هشام•

 الشامري ناصر عبدهللا هال•

 العتٌبً محسن مناور همالن•

 البلوشً علً حسٌن هنادي•

 الجطٌلً صالح عبدهللا هنادي•

 الحربً محسن علً هنوؾ•

 الرسام سالم رسام هٌا•

 بوعركً سعود عادل هٌا•

 الحبشً خلؾ مساعد هٌا•

 الهاجري سٌؾ مهنا هٌا•

 الفوزان سلٌمان ٌوسؾ هٌا•

 البقشً محمد حسن وداد•

 العازمً راشد نزال وسمٌه•



 المطٌري عبدالعزٌز وسن•

 العجمً حجرؾ راشد وضحه•

 العازمً عبدهللا علً وضحه•

 العازمً مٌزر عٌد وضحه•

 المطٌري شجاع مثال وضحه•

 الرشٌدي الحمٌدي علً وعد•

 العازمً ناصر بدر وفاء•

 جعفرالكندري خالد ولٌد•

 عامر ؼانم أحمد ٌسرا•

 الٌتامً ٌعقوب ولٌد ٌعقوب•

 بلوشً صفر احمد ٌوسؾ•

 المطٌري خلؾ بتاع ٌوسؾ•

 الهٌلع عبدهللا جاسر ٌوسؾ•

 كنعان محمد خلفان ٌوسؾ•

 عٌسً ٌاسٌن خلٌل ٌوسؾ•

 العازمً مفرح ظرمان ٌوسؾ•

 رجب شمسان عادل ٌوسؾ•

 الدهٌم عبداللطٌؾ ٌوسؾ•

 المطاوعه محمد عبدهللا ٌوسؾ•

 عبدالسالم علً ٌوسؾ•

 الظفٌري سماوي نواؾ ٌوسؾ•

 

 العدل وزارة

 المبارك مناحً خالد ابراهٌم•

 البذالً ؼرٌب سعد احمد•

 المطٌري فرٌج نعٌس احمد•

 محمد سٌد عبدالرحمن اسراء•

 العتٌبً عواد عبدهللا اسماء•

 العازمً مطلق عاٌد افراح•

 العجمً عبدهللا شافً الشقحاء•



 العتٌبً علً عبٌد الهنوؾ•

 الحربً علً عبدهللا أمانً•

 زوٌد شدٌد فرحان امانً•

 العازمً زافور سالم امل•

 العنزي عشوي سعد امل•

 الؽضوري مرزوق سعود امل•

 شالش عوض عطٌه امل•

 العازمً شبٌب سعد امنة•

 محمد حٌدر محمود آمنه•

 المباٌع محمد عٌد امٌره•

 العازمً عباس علً امٌنه•

 القحطانً مدعث عبدهللا أنفال•

 الخاتم سلٌمان محمد انفال•

 الشرؾ خالد احمد باسل•

 العتٌبً فهد رزٌن بدر•

 الشمري عجٌل ظاهر بدر•

 الشالل مجٌم محمد بدر•

 الهاجري حمد مضحً بدر•

 هجرس عبدهللا احمد بشاٌر•

 الرشٌدي عبدهللا بشاٌر•

 الشمري حمود مطلق بشاٌر•

 مطر عوض رحٌم بندر•

 العازمً خلؾ الفً تحرٌر•

 الٌعقوب ٌوسؾ بدر تسنٌم•

 الرشٌدي عوض مشعل جراح•

 الهزاع علً فاٌز جمانه•

 المطٌري حامد عناد حامد•

 الخرس حسٌن بدر حسن•

 االنصاري محمد عٌسً حمد•

 القبندي علً محمد حمد•



 البخٌت عبدالخالق زهٌر حنان•

 العازمً مسعود هدٌبان حنان•

 سنان عبدهللا ربٌعه خالد•

 المضٌان راشد عبدالرحمن خالد•

 العجمً ثقل عبدهللا خالد•

 العجمً مهدي معدي خالد•

 الشرٌفً هللا خٌر مجٌد دعاء•

 المطٌري حابس مبارك دعٌج•

 المطٌري زاٌد مسفر دعٌجه•

 الكندري حسٌن اسماعٌل دالل•

 الوازع محمد عادل دالل•

 الشطً ابراهٌم عبداللة دالل•

 العدوانً مبارك عبدهللا دالل•

 المطٌري هللا عطا سعد دٌنا•

 البؽلً طاهر ابراهٌم رباب•

 الجوزانً جعٌثن سلمان رٌم•

 الحربً دؼٌم علً رٌم•

 البحا افنٌطل مجبل رٌم•

 السمٌري ضاوي مرزوق رٌم•

 زوٌر عبدهللا خالد زٌاد•

 الهدهود عبدهللا خالد ساره•

 الفٌصل محمد راشد ساره•

 العنزي خلؾ عبداللة ساره•

 مراد عبداللطٌؾ ساره•

 البلوشً حسٌن علً ساره•

 العجمً حسٌن فهاد ساره•

 العازمً سعود هادي ساره•

 الحسٌنان سالم جاسم سالم•

 الؽضبان حسن محمد سالم•

 المري زٌد محمد سالم•



 الوهٌبً صالح فٌصل سجً•

 العنزي عشبان ٌعقوب سعاد•

 الرشٌدي سعد عادل سعد•

 العتٌبً ناٌؾ محسن سعد•

 المطٌري صنت محمد سعد•

 المطٌري صنت مذكر سعد•

 المطٌري صنٌهٌت مطر سعد•

 الظفٌري عٌد محمد سعده•

 القالؾ عبدالخضر احمد سكٌنه•

 السعٌدي مزبان شامان سلطان•

 الماجدي دردوح سلٌمان سماح•

 مصطفً معتوق عبدهللا سهً•

 الختالن مطلق عادل سٌؾ•

 االزمع عواد بدر شاٌع•

 المطٌري شاعً ؼازي شروق•

 بامسلم سالم عبدهللا شرٌفه•

 المطٌري زبن حامد شهد•

 الفضلً فارس خالد شهد•

 القشطً جاسم محمد شهد•

 الزنكً محمد ناظم شهد•

 النشٌط ناصر بدر شٌخه•

 العدوانً دخٌن عبدهللا شٌخه•

 المطٌري حمود ؼزاي شٌخه•

 العنزي ثمٌم مهدي شٌخه•

 الشتٌلً ناٌؾ ولٌد شٌخه•

 الماص احمد ٌوسؾ شٌخه•

 العجمً مبارك عبدهللا صافٌه•

 المطٌري عاصم خوٌلد صالح•

 الحبشً ثابت جاسم صقر•

 الشمري شلٌوٌح خلؾ ضاري•



 المطٌري ؼرٌب محمد ضاري•

 المطٌري ضٌدان ؼنٌم ضحً•

 العنزي مفرح صالح عائشه•

 الؽانم عٌد ؼانم عائشه•

 العازمً علً ملٌح عادل•

 العجمً عامر محمد عامر•

 العجمً محمد فهٌد عاٌض•

 العنزي عاٌد حسٌن عبدالرحمن•

 العجمً سعد عبدالرحمن•

 العازمً مفرح عبدالرحمن•

 الرشٌدي مبارك عبدالعزٌز•

 المطٌري الفً محمد عبدالعزٌز•

 الهبٌده سلمان راشد عبدهللا•

 الخالدي مناحً سالم عبدهللا•

 العازمً متلع ودٌان عبدهللا•

 المري محسن حمد عبدالمحسن•

 الؽانم خالد عبدالوهاب•

 الٌعقوب ٌعقوب خالد عبدهللا•

 الجوٌان سعود فارس عبدهللا•

 الشمري حبٌب مزهر عبٌد•

 الشمري عوض مضحً عبٌر•

 الخالدي نشار بدر عدنان•

 حسٌن عبدهللا حسٌن عذاري•

 العنزي عناد سعود عذبً•

 العازمً مطلق محمد عزٌز•

 العازمً متروك الفً عفاؾ•

 حٌدر محمد حمزه علً•

 الفضلً ٌوسؾ حمود علً•

 المطٌري ؼازي سعد علً•

 اشكنانً حاجٌه عبدهللا علً•



 العنزي ربح عبدهللا علً•

 الفضلً دعسان فالح علً•

 المولً صالح طالل علٌاء•

 اشكنانً هاشم فاضل علٌاء•

 الشمري عبٌد نجم عمر•

 المخلؾ عبدهللا هادي عمر•

 البؽلً علً محمد عٌسً•

 النومس عبدالكرٌم نواؾ ؼالٌه•

 الرشٌدي الهاده ثامر ؼدٌر•

 احمدي حمزه حسٌن فاطمه•

 فرج علً محمد فاطمه•

 العطٌبً جابر ولٌد فاطمه•

 المطٌري فرحان سعود فجر•

 العازمً فالح مبارك فالح•

 المطٌري معزي جابر فهد•

 العازمً فهد حمود فهد•

 العنزي حمد عبدهللا فهد•

 الهاجري حوفان هادي فهد•

 الظفٌري عٌد خلٌؾ فواز•

 الشمري عبدهللا فواز•

 المطٌري حامد نهار فواز•

 المطٌري راشد فالح فً•

 المطر اسماعٌل خالد لطٌفه•

 خلٌفه عاصً مطر لطٌفه•

 الصنات ابراهٌم صالح لولوه•

 سعد سعد عبدالعزٌز لولوه•

 السرهٌد عبدهللا فٌصل لٌلً•

 المانع عبدالسالم حسٌن مانع•

 الرشٌدي سعدون ضبٌب مبارك•

 الهدب مبارك طالل مبارك•



 المطٌري مجبل مذكر مجبل•

 العازمً مبارك بدر محمد•

 اكبر محمد دروٌش محمد•

 الحربً صنهات راشد محمد•

 الهلبان عبدالكرٌم عادل محمد•

 قرٌطه سعد فهد محمد•

 المطٌري هللا ضٌؾ فهٌد محمد•

 المطٌري محمد فٌصل محمد•

 الخالدي مطلق الفً محمد•

 الرشٌدي سعدون مطلق محمد•

 الرشٌدي معلث ناصر محمد•

 الهاجري ناٌؾ محمد مراحب•

 السالم مرزوق فٌصل مرزوق•

 المانع حسٌن خالد مروه•

 الفٌلكاوي عٌسً مرٌم•

 الصمٌط محمد فهد مرٌم•

 الهاملً مزٌد مطلق مزٌد•

 العتٌبً عبدالرحمن مساعد•

 العتٌبً فهد سعد مسعد•

 المطٌري فالح عبدهللا مشاري•

 السهلً فهٌد سعود مشعل•

 العازمً حسٌن حمد معالً•

 العجمً محمد مهدي معٌض•

 الرندي مبارك مساعد منٌرة•

 الرسام سالم رسام منٌره•

 العصٌمً محمد عصام منٌره•

 المطٌري بدر خالد مها•

 المطٌري ماجد شنٌؾ مها•

 الخالدي سلمان مروي مها•

 المطٌري مدهللا سعٌد موضً•



 عماره فهد علً موضً•

 الوطري محمد بدر نابً•

 دشتً عباس عزٌز ناصر•

 المتلقم ناٌؾ عبدهللا ناٌؾ•

 الشرٌعان مطلق نصار نشمً•

 المطٌري قطٌم هاٌؾ نواؾ•

 النعٌمً حسن علً نوال•

 الجٌماز حمد مبارك نوؾ•

 الخالدي محمد ناصر نوؾ•

 العازمً شبٌب سعد هاجر•

 الحمٌد محمد خالد هبه•

 العلٌمً سعد منصور هبه•

 الرشٌدي مفلح سعد هدي•

 الحربً عجٌل خلؾ هدٌل•

 الصانع محمد مطلق هزاع•

 العتٌبً قطٌم بعٌجان هند•

 بوفرسن علً عادل هٌا•

 العازمً جربوع محمد هٌا•

 النجم عبداللطٌؾ فٌصل هٌه•

 العجمً شاجع فهٌد وضحً•

 المطٌري مجبل خالد ولٌد•

 المعلم محمد جاسم ٌوسؾ•

 الموءمن عبدالجلٌل ٌوسؾ•

 العازمً عبدالمحسن ٌوسؾ•

 العباد محمد فهد ٌوسؾ•

 الحوال سعود محمد ٌوسؾ•

 

 والماء الكهرباء وزارة

 المطاوعه محمد جمال احمد•

 العنزي مطخان شفاقه احمد•



 القناعً محمد عبدهللا احمد•

 مطر عثمان عبدهللا احمد•

 الجوٌسري فالح عبٌد احمد•

 السلٌمانً سعود عواد احمد•

 الضفٌري ناٌؾ فهد احمد•

 الكندري احمد محمد احمد•

 السهو احمد مطلق احمد•

 شعبان عبدالمجٌد محمود اسامه•

 العازمً حمود صالح اشواق•

 المطٌري سٌؾ زٌد امانً•

 الرشٌدي مشعل قبالن انور•

 المشعان مشعان احمد بدر•

 الدبوس بدر خالد بدر•

 نزر حسٌن عباس بدر•

 التركً عبدالرحمن عبدهللا بدر•

 المطٌري هاٌؾ محمد برجس•

 المطٌري مطر درٌمٌح بندر•

 النمران محمد رشٌد بندر•

 البلوشً عسكر محمد جاسم•

 رمضان علً محمد جاسم•

 النصر جواد مجٌد جواد•

 اسماعٌل حبٌب جواد حبٌب•

 علً ابراهٌم احمد حسٌن•

 علً احمد عبدالرضا حسٌن•

 بوشهري حبٌب محمد حسٌن•

 مقرون خمٌس جمعه حمد•

 الثاقب حمد فٌصل حمد•

 الصائػ عبدالرضا احمد حوراء•

 ابوالحسن حٌدر ماجد حٌدر•

 صالح موسً عدنان خالد•



 العازمً فهاد علً خالد•

 السبٌعً ضٌدان محمد خالد•

 العدوانً علً زاٌد ناصر خالد•

 الهاجري قوٌعان سعد خلؾ•

 الراشد ٌعقوب فٌصل خلٌفه•

 الكندري عبدالرحمن فهد دعٌج•

 خشمان حمران عبداللة راشد•

 العدوانً حمود سالم ساره•

 سرٌع محمد سرٌع ناصر ساره•

 الحرٌص سالم سلمان سالم•

 العازمً حامد حمٌدي سعد•

 علوش عبدهللا محمد سعد•

 العنزي فالح محمد سعد•

 العجمً سعود عبدهللا سعود•

 الهطالنً عواد حامد سلطان•

 الخضر احمد عبدهللا سلطان•

 عابر فالح نومان سلطان•

 خاجه علً عباس سلمان•

 الشمري عوٌد خلؾ سلٌمان•

 السنان ٌوسؾ عبداللطٌؾ شوق•

 الحسٌنان جمعه ناصر صالح•

 قماشه ابو خادم سالم صالح•

 العنزي عوٌد عبدالرحمن طالل•

 العتٌبً مطلق مطلق طلق•

 العجمً عاٌض فهٌد عاٌض•

 الرامزي احمد حمزه عباس•

 الكتٌتً سالم أحمد_عبدالعزٌز#•

 الدارمً خالد عبدالعزٌز•

 عبدالرحمن عباس عبدالعزٌز•

 الكندري عبدهللا بدر عبدهللا•



 القالؾ عبدهللا حسن عبدهللا•

 الحمٌدي حمود خالد عبدهللا•

 الخمٌس عبدالرحمن عبدهللا•

 العازمً عبدهللا عبٌد عبدهللا•

 الظفٌري صعفق عٌاد عبدهللا•

 الشمالً عبدهللا عٌسً عبدهللا•

 المتلقم نهار فالح عبدهللا•

 حزام الصٌٌفً مبارك عبدهللا•

 أحمد محمد محمد عبدهللا•

 الهاجري سعٌد مطلق عبدهللا•

 المطٌري ؼازي مهنا عبدهللا•

 المهنا مهنا موسً عبدهللا•

 العسكر وائل عبدالمحسن•

 المعصب سعد فارس عبدالعزٌز•

 رشدان منصور عبدالعزٌز•

 المزٌد عبدهللا عبداللطٌؾ•

 خلٌفوه عمر مبارك عبدهللا•

 الصواغ سالم جابر عبٌر•

 عبدالرحٌم عبدالعزٌز عقٌل•

 البؽلً حسٌن احمد علً•

 البلوشً عبدهللا حسٌن علً•

 العلٌوه علً حسٌن علً•

 الكندري احمد خالد علً•

 االشوك علً محمد نوري علً•

 معٌض صقر بركه عمر•

 العتٌبً حسن حضرم عمر•

 الفضلً حرٌفان عبدهللا عمر•

 العجمً مسفر عاٌض عهود•

 نقً بدر هشام فاضل•

 العازمً نصار مبروك فالح•



 الضفٌري سعد خالد فراج•

 الكندري محمد حسٌن فهد•

 الهاجري حمود حمد فهد•

 البكر عبدالرحمن سلٌمان فهد•

 الشمري تراك عبدهللا فهد•

 النومس ندا محمد فهد•

 الرشٌدي عوض مسعً فهد•

 الشبال حمد ناصر فهد•

 المكراد حمد عبدهللا فواز•

 الرشٌدي هللا ضٌؾ فٌصل•

 ابل قاسم حسٌن قاسم•

 العتٌبً حاجون بركه مبارك•

 البحروه خمٌس خلٌل مبارك•

 الخالدي صقر ؼانم مبارك•

 رمضان اسماعٌل جواد محمد•

 المطٌري محمد حمد محمد•

 احمد جعفر حٌدر محمد•

 صفر عبدالنبً خلٌل محمد•

 الحربً خلؾ راشد محمد•

 الهزٌم حمزه شاكر محمد•

 محمد عبدالكرٌم محمد•

 علً رجب حسٌن علً محمد•

 العجمً سعد عمر محمد•

 الرشٌدي مطلق عوض محمد•

 المطٌري مطلق فالح محمد•

 الضفٌري ساكت فرج محمد•

 المزٌد محمد هذال محمد•

 صفر عبدالنبً ٌعقوب محمد•

 العوض شاكر محمود•

 المرشود راشد محمد مشاري•



 العازمً سالم محمد مشاري•

 العمانً سعود معتز مشاري•

 العازمً سمٌلٌل خالد مشعل•

 الخمٌس خمٌس سعد مشعل•

 دشتً جمعه خالد مصطفً•

 الحمدان داود أحمد معاذ•

 المحرول منصور عٌد مفرج•

 النومسً شمشول ادهٌم ملبس•

 الرشٌدي حمود داله موسً•

 العازمً عبدهللا سعود ناصر•

 القالؾ حسن عامر ناصر•

 العجمً ناصر عبدهللا ناصر•

 العازمً عبدالمحسن ناصر•

 الرشٌدي مرزوق فهٌد ناصر•

 الرشٌدي معوض مساعد ناصر•

 الرشٌدي عٌاد محمد نصره•

 العرٌفً ناصر انور نوؾ•

 العجمً مهدي ناصر هادي•

 الشافعً عباس علً هٌثم•

 الجطٌلً مبارك ناصر ٌعقوب•

 المالٌة وزارة

 العنزي محسن ناصر ابتسام•

 الرشٌدي مطر اهالل احمد•

 عبدهللا محمد حسن احمد•

 العازمً فالح صالح احمد•

 الجاسم محمد صالح أحمد•

 البابطٌن ٌوسؾ ٌعقوب احمد•

 حسٌن احمد انس اسماء•

 محمد عبداللطٌؾ علً االء•

 العجمً مانع ناصر البندري•



 الهلفً فالح خالد العنود•

 المطٌري زاٌد فهد أمل•

 العازمً مرزوق أحمد أنس•

 العازمً عوض هادي اٌمان•

 النفٌسً مشاري عبدهللا باسل•

 الحبٌنً بخٌتان خلؾ بدر•

 البلوشً قاسم علً حسن•

 ادلوه مبارك علً حسٌن•

 العازمً مدؼم رجا حمد•

 المطٌري ناصر محمد حمد•

 الهاجري عبدهللا فٌصل حمود•

 العجمً حسن مسعود حمود•

 العازمً مرزوق عٌد حنان•

 الحقان عبدالمحسن بدر خالد•

 العازمً هتالن جمعان خالد•

 زبٌد احمد حسٌن خالد•

 دشتً احمد عبدالعزٌز خالد•

 مهدي عبدالواحد عبدهللا خلؾ•

 جمعه محمد علً زٌد•

 ٌوسؾ قاسم عبدالكرٌم سامح•

 المٌمونً سعود مفلح ساٌر•

 زرٌق سعد حسٌن سعد•

 المطٌري سعد راكان سعد•

 الحسن سعود محمد سعود•

 العتٌبً عوض مشعل سعود•

 العازمً سعود هادي سعود•

 العتٌبً عفاس ساٌر سلمان•

 هداؾ مبارك هداؾ سند•

 السهٌل عبدالوهاب طالل سهٌل•

 العمانً سلطان علً شاهٌن•



 العباد عبدهللا حسن طالب•

 المبٌض عبدالؽنً صالح طالل•

 الرشٌدي رجا خالد عائشه•

 العازمً نافل فالح عاٌد•

 عبدهللا علً حسن عبدالرحمن•

 مٌر ؼلوم محمد عبدالرزاق•

 الصقر خلٌفه صقر عبدالعزٌز•

 المطٌري مطلق محمد عبدالعزٌز•

 الرشٌدي جابر جزا عبدهللا•

 العجمً عبدهللا فهد عبدهللا•

 الختالن عبدهللا ٌوسؾ عبدهللا•

 اكبر محمد ٌوسؾ عبدهللا•

 العازمً سعود عبدالهادي•

 علً محمد جاسم عبدهللا•

 علً عبد حمٌد سالم عبدهللا•

 حٌدر عباس حٌدر علً•

 العلً حمود صالح عمر•

 العنجري محمد فهد عنجري•

 العنزي شخٌر ممدوح عنود•

 العازمً فهد سعد عٌد•

 الناجم عٌسً فهد عٌسً•

 صلبوخ نمالن صلبوخ ؼدٌر•

 الماجدي ؼنٌم جباره ؼنٌم•

 الشطً حسٌن خالد فاطمه•

 العازمً فالح فجري فالح•

 الوهٌب محمد جاسم فهد•

 المحجان محمد راشد فهد•

 الخالدي محمد عٌد فهد•

 الخالدي مناحً خالد فواز•

 الدعٌج بدر ولٌد فواز•



 العازمً خلٌفه خمٌس فٌصل•

 العازمً اقرٌنً ٌوسؾ فٌصل•

 المطٌري منصور ناصر متعب•

 بوفتٌن طاهر بدر محمد•

 الهاجري عبدهللا بدر محمد•

 الروٌس محمد جاسم محمد•

 بوعباس احمد خالد محمد•

 البالم اسماعٌل خلٌل محمد•

 القحطانً محمد سعد محمد•

 جروه بو حمد سلٌمان محمد•

 الرومً حسٌن احمد ضرار محمد•

 العنزي محمد ناصر محمد•

 الشخص صالح مهدي مرٌم•

 الخوالد محمد فهد مشاري•

 الرشٌدي حسن عبدهللا مشاعل•

 السلٌم عٌسً صالح منٌره•

 جازع شفلح ؼافل نداء•

 العازمً بردي راضً نواؾ•

 الهاجري زاٌد سالم وضحه•

 

 المواصالت وزارة

 الحٌان جرٌوي حجاب احمد•

 الرؼٌب ابراهٌم حمود احمد•

 العنزي صالح حمود احمد•

 العوسً احمد سعدون احمد•

 الحربً جزا مشعل احمد•

 المقصٌد حسن عدنان اسراء•

 المسعود عبٌد عبدالهادي اسماء•

 الفضلً سالم سلطان افراح•

 الشامً احمد خالد الرٌم•



 االنصاري عٌسً محمد أمنة•

 البصاره بدر عصام انتصار•

 اللهو عبداللطٌؾ ماجد انفال•

 المطوع عبدالعزٌز فوزي انوار•

 الخلٌفه عوض مفرج أوضاح•

 الدلٌمً عبدالرزاق طارق اٌالؾ•

 الشمري مبارك علً اٌمان•

 طاهر ٌعقوب عبدالوهاب بدر•

 العٌاؾ جاسر ناصر بدر•

 اللمٌع خلؾ ناصر بدر•

 المطٌري عبٌد ولٌد بدر•

 الرشٌدي عوض دهٌم بدرٌه•

 المطٌري عاٌد فاٌز بدور•

 الحبشً صالح بسمه•

 الحربً ؼازي مساعد بشاٌر•

 الشمري محمد متعب بندر•

 الهبٌده نافل عاٌض نافل تهانً•

 سعٌد سلطان مبارك جبار•

 العلً صالح نواؾ جراح•

 العازمً سٌؾ فالح جمٌله•

 العازمً زٌد الهبً حامد•

 الرقم فهد طارق حمد•

 العازمً حماد سرور حمدي•

 المطٌري بداح فهاد حمود•

 النجار ٌعقوب عادل حنان•

 عبدالعزٌز سعود سلٌمان خالد•

 العنزي دخٌل عبٌد خالد•

 العجمً رفاعً منصور خالد•

 محسٌن ٌوسؾ ٌعقوب خدٌجه•

 حمدان عجٌر براك خلود•



 العجمً مبارك خالد خلود•

 العتٌبً خالد سلٌمان خلود•

 سعد محمد علً محمد دانه•

 الحاتم عبدهللا ولٌد دانه•

 الجراح داود جراح دالل•

 القصار محمد عبدهللا دالل•

 الثوٌنً حسٌن علً دالل•

 المسلم احمد عبدهللا دٌنا•

 العصفور عبدهللا جاسم رشا•

 الفزٌر مساعد راشد روان•

 العدوانً محمد طالل روان•

 الكندري حسن علً روان•

 السبٌعً مبارك مٌاح روان•

 الخمٌس عبدالعزٌز وائل روان•

 الملٌفً تركً روءٌه•

 العتٌبً عبدهللا سالم رٌم•

 الحجرؾ فالح سالم رٌم•

 العتٌبً ساٌر فاضل رٌم•

 المطٌري مذكر محمد رٌم•

 الصفار عبدهللا محمد زهراء•

 التركً عبدالحمٌد انور زٌنب•

 بوشهري ٌعقوب ٌوسؾ زٌنب•

 الصراؾ محمد جاسم ساره•

 الحداد سلٌمان داود ساره•

 الجنفاوي عٌاد سعد ساره•

 العٌاضً حمود ولٌد ساره•

 عاٌض عواض عبدهللا سالم•

 الرشٌدي عبدالعزٌز سعود•

 الموٌل علً عبدالعزٌز سعود•

 المري ناصر هندي سعٌد•



 حاجٌه ؼلوم ٌعقوب سكٌنه•

 الخرجً سلٌمان صالح سلٌمان•

 الفضلً سعد عاٌد سمر•

 البٌشً عبدالعزٌز انور شرٌفه•

 عبدالمحسن عبدهللا خالد شهد•

 المنصوري نجم عبدهللا شوق•

 الركٌبً راشد فاٌز شوق•

 الدوسري عبدالرزاق شٌخه•

 المطٌري مطلق عٌد شٌخه•

 المطر احمد محمد شٌخه•

 العازمً حرفان مروي شٌخه•

 العازمً عٌد حماد شٌمه•

 الموءمن حمد عصام صمود•

 الرشٌدي منصور براك ضاري•

 الفٌلكاوي علً عبدالحمٌد ضرار•

 الرقم احمد محمد عائشه•

 الحملً احمد ولٌد عائشه•

 العازمً حشاش عبدالرحمن•

 العدوانً عبدالعزٌز عبداللطٌؾ•

 العازمً مبارك صٌاح عبدهللا•

 عباس احمد محمد عبدهللا•

 الهاجري عبدهللا عبدالهادي•

 الخشتً ناصر احمد عبدالرحمن•

 حماد راشد عادل عبدالرحمن•

 العبدلً سعود عذاري•

 المجٌبل صالح عبدالعزٌز علً•

 باقر حسٌن علً علً•

 الصفار جاسم ٌوسؾ علً•

 الصالح عبداللطٌؾ عٌسً•

 الشحومً راشد محمد ؼادة•



 الحٌص ؼنٌم محمد ؼنٌم•

 الستالن سلٌمان بدر فاطمه•

 بوشهري دعٌج فاطمه•

 شموه أحمد علً فاطمه•

 آخند عبدالرسول علً فاطمه•

 العجٌل عبدالعزٌز خالد فدوي•

 بوشهري عبدهللا خالد فرح•

 اللقمان علً عبدهللا فرح•

 العنزي عوٌد عبدالحمٌد فهد•

 الرشٌدي فالح مبارك فهد•

 الوهٌب خالد ولٌد فهد•

 العجمً فهٌد براك فهٌد•

 الفضل عبدالعزٌز لطٌفه•

 العطار طاهر انور محمد•

 العبٌالنً عبدالرحمن محمد•

 الشمري ضحوي عبدهللا محمد•

 الحشاش عبدالعزٌز محمد•

 المٌمونً هلٌل علً محمد•

 العدوانً مبارك عٌد محمد•

 المري زٌد مبارك محمد•

 شرؾ حسٌن أحمد مرٌم•

 المفتاح جاسم خالد مرٌم•

 ؼضنفري ؼلوم عبدهللا مرٌم•

 القصٌر عبدهللا بدر مشاري•

 باقر حسٌن علً مشاعل•

 العتٌبً صاهود خالد مشعل•

 الربٌعه ٌوسؾ ربٌعه منال•

 الظفٌري رهٌؾ طالب منال•

 العبدالجادر فهد نجٌب منال•

 العجمً حماد عبدهللا منصور•



 الدابً حسن ٌعقوب منً•

 الفهد انور باسم منٌره•

 الؽرٌب أحمد فؤاد موضً•

 العرٌان عباس هانً مٌساء•

 الرشٌدي خالد سعدون نادٌه•

 الرشٌد جاسم سعود نادٌه•

 العبدلً مرزوق شباب ناصر•

 المجادي توفٌق نوره•

 الرجٌب جاسم خالد نوره•

 الهندي محمد ولٌد نوره•

 الرشٌدي مرزوق سرور هاجر•

 مهنا عناد نصار هالة•

 الؽرٌبه مضحً عواد هبه•

 صالح احمد عادل هدٌل•

 المطٌري سعد بدر هناي•

 الرشٌدي فخري ضبٌب هند•

 العبدالرزاق عبدالرزاق ود•

 العوضً أحمد حسن والء•

 الفلٌح علً عبدالعزٌز ولٌد•

 النفط وزارة

 الشطً مطر احمد اسراء•

 الهاجري سعود راضً امانً•

 جبر عطٌه عواد بشاٌر•

 المطٌري ذعار سعود خدٌجه•

 البلوشً احمد حسن خلود•

 العجمً عبدهللا مبارك دالل•

 الحسٌنً جزاع عساؾ سلوي•

 الشاٌع ٌوسؾ عبدالرحمن•

 صلبوخ شمالن ؼنٌم فاٌزه•

 التركً تركً احمد فٌصل•



 صالح حسٌن علً منً•

 الصؽٌر راشد هٌؾ هال•

 العجمً عبدهللا عوٌضه وضحة•

 فهد عبٌد ناصر وضحه•

 محمد ٌوسؾ سعود ٌوسؾ•

 شمساه حسن عباس ٌوسؾ•

 


