
 

 لإلحصاء المركزٌة اإلدارة

 العازمً شبٌب خدعان أبرار

 المطٌري عوض علً أسماء

 العتٌبً شرار صالح أشواق

 العازمً مطلق عواد العنود

 جابر مقطوؾ سمٌر آمنة

 جاركً عٌسى معجب أمٌنة

 العازمً ابرٌم حبٌب أنوار

 العجمً فدؼوش عجران حصة

 العازمً فالح راشد حنان

 المطٌري محسن ملحان حنان

 الخراز عبدالرحمن فؤاد دانة

 الظفٌري طمٌش ؼرٌب رشا

 الشمري نزال سلطان روان

 العنزي مالبش محمد شروق

 المطٌري مرزوق حامد شهد

 المنٌع عبدالعزٌز سعود شٌخة

 الصهٌبً جوٌعد ساٌر عبدهللا

 المطٌري عبدالرحمن نافع عنود

 العازمً مجبل محمد فاطمة

 العازمً زاٌد مرزوق معالً

 العنتري ادخٌل عراك منار

 الحجرؾ فالح دؼش منٌرة

 الراجحً مبارك متعب هاجر

 الجوٌسري محمد ناصر ٌاسمٌن

 لإلطفاء العامة اإلدارة

 الجوٌهل ٌعقوب سلٌمان نواؾ

 للجمارك العامة اإلدارة

 العازمً علً محمد عبدهللا

 المدنً للطٌران العامة اإلدارة

 المطٌري جهز متعب أبرار



 االربش الصمد عبد حسٌن حسن

 العازمً ثامر فهد حٌاة

 حسن عبدهللا ؼلوم بدر خدٌجة

 الشلوان شلوان محمد دالل

 المطٌري عوٌض علً سارة

 العجمً محمد فالح سارة

 الرشٌدي الهاده ثامر ؼدٌر

 العازمً محمد طلق فاطمة

 السحٌب فالح عبدهللا فاطمة

 العازمً مهنا الهادي عبد منٌرة

 العازمً فالح متعب مً

 الطرٌبٌل هورى سوٌد نجالء

 لألوقاؾ العامة األمانة

 جابر سٌد علً سٌد هانً زهراء

 العجمً عبدهللا نهار ؼادة

 والتنمٌة للتخطٌط األعلى للمجلس العامة األمانة

 الؽزالً عٌسى محمد أحمد

 السلٌمانً ثنٌان دخٌل ألطاؾ

 زوٌد علً سلٌمان أوراد

 الكندري علً حسٌن بدرٌة

 العجمً خالد شبٌب حنٌن

 الهاجري حمد محمد دانة

 الدٌحانً البخٌت سعد صالح دالل

 مطرود طربوش حبٌب زهرة

 صادق علم دروٌش زٌنب

 التمٌمً إبراهٌم اسماعٌل سارة

 القحطانً مهدي ودٌد سارة

 العازمً عواد شاٌع سلمى

 العازمً براك مبارك سهام

 المطٌري الفً مسلط سٌهام

 عوض عاٌض راشد علٌا

 هادي براك شرٌد عهود



 العازمً هجاج معدي ؼدٌر

 الحجٌالن سٌؾ سالم فاطمة

 العازمً سعٌد فالح فاطمة

 حسٌن مال إبراهٌم محمد فاطمة

 المطٌري جفران عقاب كنوز

 الصاٌػ ناصر حسن منى

 المطٌري محمد عبٌد مها

 الدوسري مدوس عبدهللا نورة

 الحشار عبدالهادي سالم نوؾ

 العازمً مدؼم مفلح نوٌر

 العنزي علً أحمد هدى

 واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس

 الوصٌص خالد علً أسماء

 العازمً ناشً أحمد أفراح

 العازمً مطلق عاٌد أفراح

 العازمً هادي مجبل ألطاؾ

 العازمً طلق سعٌد أنوار

 العازمً خمخٌم عواد حنان

 عٌادة أحمد فٌصل دانة

 العدوانً ناصر بدر سارة

 العازمً مرزوق سالم سارة

 الفزٌر مناحً مطلق سارة

 المطٌري صلبً متعب شروق

 السبٌعً بتال سعٌد شهد

 العجمً محمد صالح شوق

 الهاجري عامر فالح شوق

 الكهٌدان علً صالح عائشة

 العازمً فرحان طلق عائشة

 العازمً متروك الفً عفاؾ

 خرٌبط اسعد عبدالرحمن فاطمة

 المطٌري الفً محمد فاطمة

 اشرؾ أحمد جابر مرٌم



 العازمً ذٌاب خالد منال

 العازمً حضٌرم ظاهر مها

 الكندري علً محمد ناهد

 المطٌري حسن حمود نورة

 المري راشد محمد نورة

 العمٌري عٌسى محمد نورة

 القصر لشؤون العامة الهٌئة

 ضوٌعن سعود عبدهللا أبرار

 العازمً حمود صالح اشواق

 العبدهللا جعٌثن عبدهللا البندري

 العتٌبً صالح صوٌلح بشاٌر

 العازمً سعد هادي جمٌلة

 الشمري عطاء نواؾ حصة

 العازمً عبدالرحمن ملٌح خلود

 العنزي هطٌل كامل رٌم

 العازمً خاتم محماس رٌم

 الحطاب فارس سالم سارة

 العازمً فهد عوض سارة

 الخالدي مهنا فهد سارة

 المطٌري بداى نٌاؾ سارة

 الرشٌدي سعد عادل سعد

 العازمً ردعان عبود سلمى

 الفودرى ٌعقوب عبدهللا طالل

 الظفٌري ساٌر خالد فارس

 الرشٌدي بذال منصور عبدهللا مرٌم

 الشمري مسعر عبدهللا نجود

 الٌاقوت خالد عادل وضحة

 اإلعاقة ذوى لشؤون العامة الهٌئة

 الحمادي عبدهللا إبراهٌم حجً دروٌش أبرار

 العتٌبً بجاد سعود الجازي

 المٌمونً بخٌت محٌسن أمانً

 العنزي خلؾ فٌصل أمٌرة



 محمد خضٌر إٌمان

 العازمً قبالن فالح إٌمان

 العتٌبً حجرؾ محمد بدر

 شمس علً محمد بشار

 فراج حاكم فرحان تحرٌر

 المنصور ٌوسؾ أحمد حصة

 المصٌلٌت ناصر المحسن عبد حصة

 المطٌري بدر نافل دالل

 القحطانً مترك ذٌب رثعاء

 العجمً حسٌن فهاد سارة

 العجمً عاٌض محمد سارة

 الرشٌدي عبٌد ناصر سارة

 الظفٌري عٌد محمد سعدة

 العتٌبً سعدون الهادي عبد سعدون

 العتٌبً صقر شعٌفان سلوى

 الماجدي سعود هللا ضٌؾ سمٌة

 السبٌعً عبدهللا ذعار شرعاء

 الزٌد عبدالرزاق سامً شٌخة

 الهاجري فهد سعد شٌمه

 العجمً مبارك عبدهللا صافٌة

 سعد رهق عاٌد عائشة

 الرشٌدي عبدهللا مبارك عالٌة

 دله محمود عبٌر

 جاسم علً بن عباس عٌسى

 العازمً سند رفاعً فوزٌة

 البذالً فالح مبارك لٌلى

 العنزي ناٌؾ حسٌن مشاعل

 المطٌري كمٌخ راشد نورا

 الهاملى عقلى محمد نورة

 المطٌري سعران فهد نوؾ

 والتدرٌب التطبٌقً للتعلٌم العامة الهٌئة

 الخالدي مطلق سهو خالد



 العازمً مبارك فهٌد سامٌة

 اعوٌش علً مبارك نفله

 المهنا مهنا فؤاد ٌوسؾ

 للرٌاضة العامة الهٌئة

 العازمً سعد فرحان محمد

 السمكٌة والثروة للزراعة العامة الهٌئة

 العازمً سعد سعدون سعد

 البلوشً محمد مهدي صالح

 القطان صالح جابر عبدالرحمن

 الخضري نادر بدر علً

 وعلومهما النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن ونشر بطباعة للعناٌة العامة الهٌئة

 العرٌعر سلمان محمد حوراء

 المطٌري جهز جفٌن رٌم

 الجدعى مطلق خالد سلوى

 الفداؼً الصالح علً صالح

 المطٌري منٌر خالد فواز

 العصفور محمد جاسم محمد

 الشمري محمد حامد محمد

 القبندي حاجً محمد مساعد

 العاملة للقوى العامة الهٌئة

 العازمً مرضى مبارك أمانً

 الرشٌدي عواض فهٌد إٌمان

 المطٌري عمر فواز بشاٌر

 المطٌري نهار عوٌد تهانً

 المزدي حسن أحمد حسن

 ؼزاي حسٌن حمدان حسنة

 الحربً هلٌل مساعد حصة

 العجمً سلمان ناٌؾ خالد

 الدٌحانً بندر محمد دانة

 المطٌري رحٌم مطر سامٌة

 الحربً صنهات عبدهللا طالل

 العازمً ونٌان فرحان فهد فجر



 المطٌري راشد فالح فً

 العتٌبً ناصر حمد منار

 العنزي حسن محمود منال

 العدوانً حمود محمد موضً

 الهاجري عوض سعدون مً

 العتٌبً شمروخ صنت مً

 المعتقه شبٌب وبران نورة

 البخٌت محمد بركة هدى

 حمد سوٌد شالح وضحة

 والتؽذٌة للؽذاء العامه الهٌئة

 العجمً عبدهللا شافً دانة

 خشاوي أحمد علً روان

 بجاد منوخ دؼش منٌرة

 القحطانً فهد معدي وضحاء

 والتشرٌع الفتوى إدارة

 المطٌري مزٌد صلؾ خلود

 جابر حنٌؾ جابر دٌما

 العدوانً محمد أحمد رٌم

 خلٌفة عقٌل راشد نوؾ

 الكوٌت بلدٌة

 الكندري أحمد خالد ألطاؾ

 العجمً محمد فهد أنوار

 علً عبد حمٌد سالم جنان

 محمود اسحق اٌاد حنان

 الحداد حسن حامد دالل

 الكندري أحمد فٌصل روان

 االمٌر الرسول عبد عادل زٌنب

 السلٌم إبراهٌم ولٌد سارة

 العنزي خلؾ عبدهللا شهد

 القطان عٌسى عدنان شهد

 مراد خلٌفة حسٌن شوق

 السبٌعً سالم خالد شٌماء



 الخمٌس عبدالعزٌز فوزي طالل

 العازمً فالح سٌؾ عبدالرحمن

 الخٌل ابا علً خالد عبدهللا

 الشمري مسٌر شاٌع مشاعل

 العازمً عبدهللا محمد نادٌة

 محمود محمد جاسم نوؾ

 اإلعالم وزارة

 العبٌد زٌد صالح أبرار

 الحدٌبً محمد جاسم أحمد

 العازمً ؼنام جلوي أحمد

 المطٌري هادي مشعل أحمد

 الحوطً خلؾ توفٌق استبرق

 الدرباس خلٌفة صالح أسماء

 العازمً الدباغ فالح أسماء

 مراد باقر أحمد أمانً

 البرجس برجس ٌوسؾ أمانً

 العازمً سعد سعود امل

 الرشٌدي ظاهر فضً آمنة

 بطً نصار محمد أمٌرة

 الحجرؾ فالح هادي أمٌرة

 العنزي ظاهر هادي انتصار

 المطٌري الحمٌدي مطلق أنفال

 الظفٌري مانع عجٌل أنوار

 وطٌان صؽٌر سالم إٌمان

 المطٌري عواض فهٌد إٌمان

 الحشاش محمد سامً بدر

 التمٌمً أحمد ناصر بدر

 العتٌبً مهنا قبالن بدرٌة

 العتٌبً علً صالح بدور

 الناصر عبدهللا عبدالوهاب بدور

 السالم جمعة نوري بسمة

 العازمً الهٌم جدٌع بدر بشاٌر



 الشمري ضٌدان بشٌر بشاٌر

 الشمري محمد جاسم بشاٌر

 الزنٌؾ راشد مبارك بشاٌر

 العازمً علً مطر بشاٌر

 الخصٌلى نقٌع مطلق جمٌلة

 علً أحمد حبٌب جنان

 الشمري حبٌب نزال جواهر

 التركً حبٌب محمد حبٌب

 المتروك حسن النبً عبد حسن

 الطرموم راشد عبدهللا حصة

 المطٌري بداح فهاد حمود

 التقى صالح عبدهللا خدٌجة

 الرشٌد أحمد فوزي خلود

 العنزي عناد علً خٌرٌة

 الكندري أحمد حمد دانة

 خلؾ إبراهٌم خلؾ دانة

 الفهد علً جابر دالل

 الحمادي عبدهللا حامد دالل

 العلً ؼازي خالد دالل

 ٌوسؾ عبدهللا فاضل دالل

 القراوي راشد أحمد راشد

 العجمً مهدي محمد رؤى

 الصلٌلً اوتٌد مفلح رجوى

 العتٌبً شباب فهد رٌم

 الشمري حسونى ولٌد رٌم

 السلمان محمد طالب زهراء

 ؼلوم طالب حسٌن زٌنب

 إبراهٌم عبدهللا فهد زٌنب

 المسلم علً محمد زٌنب

 المطر عبدهللا طارق سارة

 الدوسري جمعان علً سارة

 بلوشً عبدهللا عٌسى سارة



 العتٌبً فهد محمد سارة

 الصعنونى عوض مطلق سارة

 المطٌري صنٌهٌت محمد سعاد

 الشمري حدٌد محمد سعد

 الرشٌدي عاٌض محمد سعد

 الفهد محمد الرزاق عبد سهام

 العجمً الرفٌدي محمد سلمان شافً

 العنزي خلٌؾ زٌد شروق

 الدٌن شمس محمد عبدالرحمن شرٌفة

 المطٌري مطر عبدهللا شهد

 الجبري محمد مطلق شهد

 عبٌد مبارك ولٌد شهد

 المذن ٌوسؾ عبدالعزٌز شوق

 المري جابر حمٌدان صالح

 الرشٌدي راشد سعد ضحً

 المطٌري المشاري جهار بدر طالل

 العنزي سهٌل طارق طالل

 الفضلً مضحى عواد عائشة

 العازمً عامر مبارك عامر

 الرشٌدي معلث أحمد عبدهللا

 الصاٌػ جاسم جمال عبدهللا

 الحٌالن سعد خالد عبدهللا

 الجنوبى حمد محمد عبدهللا

 العركى مٌاح محمد عبدهللا

 المطٌري عبٌد محمد عبٌد

 الكندري حسن علً خالد عروب

 العجمً حسٌن فراس علً

 المطٌري مطلق فالح علً

 العازمً هجاج عٌد ؼالٌة

 الرشٌدي حمود شاهر ؼدٌر

 العازمً علً ٌوسؾ ؼدٌر

 امٌر سلٌمان داود فاطمة



 الرشٌدي باتل دواس فاطمة

 الشمري حماد راضً فاطمة

 الشمري حنون عواد فاطمة

 العازمً محمد مبارك فاطمة

 القالؾ خلٌل محمد فاطمة

 الفجً خلؾ مرزوق فاطمة

 العازمً هدمول منٌخر فاطمة

 الردعان بدر نجٌب فاطمة

 العنزي عبٌد حمد فجر

 الشمري طاهر ناصر فراس

 شموه الكرٌم عبد جمال فرح

 المطٌري ؼزاي جهٌم فرح

 الشالحً مرشد فالح فرح

 العازمً مساعد مطٌران فرح

 عرٌج سلطان حمود فوزٌة

 العاقله محمد حسٌن قفلة

 الظفٌري مصحب محمد كوثر

 البصٌرى عبدالرحمن فاضل لولوة

 اسٌرى مسلم أحمد محمد

 مزٌعل محمد اسعد محمد

 الشمري مٌاح حماد محمد

 الشالل خلٌفة شالل محمد

 بورحمة محمد عبدالعزٌز محمد

 الكندري أحمد خالد مرٌم

 دشتً عبدهللا محمد خلٌل مرٌم

 العازمً الدباغ فهد مرٌم

 الخمٌس تركً محمد مرٌم

 الحٌمر صالح سالم محمد مرٌم

 الهاجري علً راجح مسند

 العجٌل محمد عبدهللا مشاري

 العازمً محمد ناصر مشاعل

 األسلمً زٌد مطنً مشعل



 العازمً سعد خلؾ معالً

 الصراؾ علً جابر منار

 الهاجري راشد علً منال

 العتٌبً رباح منصور منال

 القالؾ الوهاب عبد علً منى

 السقٌانً عٌد صعفق منٌرة

 جبر العالً عبد فهد منٌرة

 الشمري محمد منور مها

 الهولى محمد نجٌب موضً

 ؼلوم الستار عبد محمد ناصر

 العازمً مبارك فهد نجلة

 اسماعٌل كرم السٌد علً نرجس

 العنزي محمد فٌاض نواؾ

 حمود فرحان ٌونس نواؾ

 العازمً فالح الحمٌدي نوال

 الحضٌري طلق سعد نوال

 العجمً سالم سعٌد نوال

 الخالدي سلٌمان دؼٌم نور

 الهندي الشٌخ سالم نور

 المطٌري خلٌؾ محسن نور

 العازمً فراج رجعان نورة

 العجمً خمٌس سعٌد نورة

 العروج ٌوسؾ محمد نورة

 الجرٌدان الكرٌم عبد أحمد نوؾ

 البطحانى إبراهٌم براك نوٌر

 عبدهللا الرضا عبد جابر هبة

 العنزي عبدهللا ناصر هدٌل

 العتٌبً قطٌم بعٌجان هند

 العازمً نزال ناٌؾ هنوؾ

 الحرفه حرفان حمود هٌا

 هوٌشل حمود محمد وضحة

 العجمً مانع ناصر وضحة



 الشطً ٌعقوب صالح ٌعقوب

 العامة األشؽال وزارة

 محمد سٌد أحمد سٌد عبدالرحمن إسراء

 اإلبراهٌم المحسن عبد منذر أمانً

 العازمً سالم براك فاطمة

 المزٌن خلٌل فهد محمد

 الهندال علً عبدالرحمن هبة

 اإلسالمٌة والشؤون األوقاؾ وزارة

 الٌعقوب أحمد خالد أحمد

 شمساه جاسم المجٌد عبد أحمد

 الرقم أحمد محمد أحمد

 الرشٌدي مطلق مفلح انتصار

 البسام عبدالرحمن سامً براك

 المطٌري بندر المحسن عبد حمد

 العبٌد خالد اللطٌؾ عبد خالد

 اللمٌع فرج عبدهللا خالد

 العجمً محسن فهد راشد

 عجران سلٌم عبدالعزٌز روان

 النعٌمً حسن علً زبن

 المطاوعه محمد خالد سارة

 العمر ٌوسؾ طارق شرٌفة

 عباس ناصر حافظ عبدهللا

 العتٌبً عواد سعٌد عزٌز

 المطٌري عاٌض عبدهللا هللا عطا

 السعد جاسم سبتً عماد

 الحسٌنً جالل حسٌن فاطمة

 القحطانً ضٌدان صنهات فاطمة

 العطار طاهر انور محمد

 الراجحً كرٌشه أبو سعود محمد مرضى

 المطٌري فدؼوش مطلق مطلق

 المطٌري الفً ناٌؾ منٌرة

 أحمد ضٌؾ بدر ناصر



 المرٌفع ناصر بدر ناصر

 الشاهٌن بدر محمد ٌوسؾ

 والصناعة التجارة وزارة

 العجمً محسن عاٌض ابداح

 المطٌري حجً حمود أحمد

 سعود عبدهللا حمود إسراء

 العتال علً جمال ألطاؾ

 اجبلً عٌسى محمد الهنوؾ

 المطٌري عبدهللا حمود أمٌنة

 مهنا صالح حسن حمزة

 المطٌري ملوح صالح خلٌفة

 المطٌري فرٌح حربً رٌم

 العازمً الصواغ سعود خالد رٌم

 علً مبارك عدنان زهراء

 سحلول مشعاب علً سعود

 الخدٌر صالح مجحم سلطان

 فرمن خلٌل اسماعٌل شٌماء

 البؽٌلى حمد ابركة اللطٌؾ عبد

 الحساوى جاسم علً عبدهللا

 جؽٌثم مجبل مصبح ؼالٌة

 اجرٌدى مبرك مرزوق ؼزالن

 علً قمبر محمد فاطمة

 حومانً محمود فرح

 الرشٌدي رجا كامل ماجد

 الشمري روٌتع مرزوق محمد

 الضفٌري عاجل سلمان مرٌم

 المطٌري سارى نادر مشعل

 المطاوعه أحمد خالد موضً

 المناعى عٌسى فؤاد نورة

 المطٌري حوٌان مطر نوٌر

 العازمً خلٌفة عٌد هنوؾ

 الهاجري زاٌد سالم وضحة



 التربٌة وزارة

 الروٌعى راٌؾ محمد أحمد

 اتش حسٌن حٌدر اروي

 حسن سعود فتحً إسراء

 العنزي حمد عبدهللا أسماء

 العنزي فنٌخر معٌض الجوهرة

 الوهٌدة ثانً مطلق أمل

 الشمري تركً سعود أمٌرة

 الرشٌدي فالح حمود أنوار

 العتٌبً حسن دحٌم أنوار

 الرجٌب عٌسً صالح أنوار

 السنعوسى عبدهللا مشاري أنوار

 العنزي فرحان ناصر أنوار

 تٌفونى محمد صالح انور

 العتٌبً ؼازي حمود إٌمان

 العبوه صالح عبدالعزٌز اٌناس

 الصدر محمد شرحبٌل بدر

 الحسن محمد سامً بدور

 العمر عبدالرحمن ؼازي بسمه

 السالم الرزاق عبد علً بشائر

 السعٌد ناصر طالل بشاٌر

 المطٌري عنبر عبدهللا بشاٌر

 العنزي عادن حسٌن داءبٌ

 الهاجري عوض عبدهللا تواد

 علً شٌخان اكبر جمانة

 الحمود سعد مرجان جمٌلة

 الشطً حمد قٌس حصة

 المندٌل سلطان خلؾ حنٌن

 ناصر اسد حمٌد حواء

 النجار إبراهٌم محمد دالٌا

 محمد ؼلوم أحمد دانة

 السهلً علً عبدهللا دانة



 الخشاب دؼٌمان فالح دانة

 الخالدي الزرٌق سعد ناصر دانة

 المٌال عبدالرحمن مبارك دالل

 العربٌد جلوي عربٌد محمد دالل

 العتٌبً زٌد مناحً دالل

 النجار إبراهٌم محمد دٌما

 الشطً راشد أحمد ردٌنة

 السالم عبد أحمد خالد روان

 الحسن ابو ٌوسؾ طالب روان

 النعمانً علً عصام روان

 علً بن آل صقر خالد رٌم

 العازمً علوش خالد رٌم

 العازمً دلٌم ركاد رٌم

 ناصر سعٌد محمد رٌم

 الحداد صباح سالم زهراء

 الحداد حسٌن محمد زهراء

 االربش جواد ناصر زهرة

 الشمالى طاهر حسٌن زٌنب

 العطار محمد عادل زٌنب

 العبدهللا محمد عبدالحمٌد زٌنب

 العمار فهٌد زاٌد سارة

 العازمً حمد عاٌض سارة

 السبٌعً شبٌب ملفً سارة

 الدوسري سالم ساجً سالم

 الحشار سالم عبدهللا سالم

 الشمري محمد مطر سالم

 العتٌبً سعد إبراهٌم سامٌة

 الشالحً صالح عوٌض سلطان

 العمران محمد جمال سلوى

 المطٌري مسعد مشعل سلٌمان

 عبدالهادي محمد حاجً عبدالعزٌز سٌؾ

 الصالح صالح زٌاد شهد



 العسعوسً عبدهللا سعد شهد

 المزعل سلطان صالح شوق

 الدوٌش بدر الحمٌدي شٌخة

 العالطً صالح مرضى ضحٌة

 المسعود منصور محمد طالل

 الخمٌس أحمد حامد عائشة

 الشمري مخلؾ سعود عائشة

 الكندري حسن محمد عائشة

 الرشٌدي سبٌل عوض عاٌض

 جبارة محمد جبار حمٌد عبدهللا

 شعبان حمزة عباس عبدهللا

 الرشٌدي دلٌم معوض عبدالرحمن

 العتٌبً خلوي ندى عبدالرحمن

 الرٌس محمد مصطفً صالح عبدالعزٌز

 الدٌحانً ملفً فواز عبدالعزٌز

 شعٌب عبدهللا محمد عبدهللا

 سفٌر عبٌد هاٌؾ عبٌد

 الشهاب صالح حمد عذبه

 الرشٌدي مرزوق بدر عفاؾ

 أحمد ٌلى جواد عبدهللا علً

 الحسن محمد سامً علٌاء

 الهولى ٌعقوب علً عنود

 أحمد شاكر حسان عهود

 العازمً دلٌم فالح عواطؾ

 عٌد عطٌة راضً عٌسى

 الدٌن فتح رشٌد محمد خالد محمد فادٌة

 العبدالرحمن حسٌن ٌعقوب فاطمة

 الملٌفً المحسن عبد أحمد فاطمة

 الصفار إبراهٌم خالد فاطمة

 بولند حسٌن الكرٌم عبد فاطمة

 المزٌنً عبدالرحمن عبدهللا فاطمة

 عبدهللا محمد عمر فاطمة



 المنصور إبراهٌم عمران فاطمة

 العلً أحمد محمد فاطمة

 الموسى المحسن عبد محمد فاطمة

 المرشاد فراج جمعان فراج

 الهاجري سعٌد فهٌد فراج

 السعد العٌسى بدر فرٌد فرح

 الرشٌدي عبدهللا خالد فهد

 السلٌمانً زمام راشد فهد

 السهلً فهد سعود فهد

 الدٌحانً سبهان سلطان فهد

 المطٌري عوٌض ضحوي فهد

 جواد الكرٌم عبد نعمان فهد

 الماجدي نومان محمد فوز

 الرخٌص زٌد صالح سعد أحمد فٌصل

 الؽرٌب عبدالرحمن أحمد فٌصل

 المشعان سلٌمان فهد فٌصل

 العجمً سالم محمد فٌصل

 عمر السٌد عبدهللا عبدالمطلب لجٌن

 البلوشً إبراهٌم نجٌب لطٌفة

 الرشٌد محمد طارق لولوة

 العجمً منصور حماد مرٌم

 بوحمد عبدهللا شاكر مرٌم

 حسٌن محمد فاضل مرٌم

 الفٌلكاوي علً محمد مرٌم

 مبارك علً محمد مرٌم

 الفضلً العجاجً مبارك نومان مرٌم

 الحمدان داود وائل مرٌم

 المسعود مزٌد صباح مزٌد

 الهزٌم حسٌن جالل محمد مشاري

 راكان جضٌع راكان منى

 العثمان سلٌمان انور منٌرة

 الدٌحانً محمد مشاع مها



 الرشٌدي فالح عبٌد نادر

 الرشٌدي عبٌد سعود نادٌة

 المطٌري هذال مطلق ناٌؾ

 الصباح الحمود السالم صباح سلمان نبٌلة

 الؽانم صقر أحمد نسٌبة

 الشطً أحمد عٌسى نسٌبة

 الصفران عبدهللا عبدالرحمن نواؾ

 السنان راشد سامً نورا

 المنصور ٌوسؾ دمحم نورة

 الرشٌدي جازي ناٌؾ نورة

 العنزي جٌحان حرٌمس نوؾ

 حمدان محمد حامد نوفه

 الرشٌدي علً سٌد إبراهٌم سٌد هاشمٌة

 الجمهور سلٌمان إبراهٌم هدى

 العازمً ناصر فالح هدٌل

 القطان علً فوزي ٌوسؾ

 العتٌبً فهٌد محمد ٌوسؾ

 الخمٌس عبدهللا نواؾ ٌوسؾ

 العالً التعلٌم وزارة

 الكرٌم عبد ٌعقوب جمال أحمد

 العوضً محمد عبدالعزٌز أحمد

 البكر ٌوسؾ عماد أحمد

 المطٌري معتق مطر امل

 العازمً ناصر الفً أنوار

 حسن سعود فتحً إٌمان

 العطوان عٌسى ناصر بدر

 حسن سلٌمان محمد بشاٌر

 حسٌن حجً علً خلٌل تسنٌم

 المطٌري عوض نافل جراح

 الهاجري محمد شبٌب جمٌلة

 العجمً ناصر عاٌض حسن

 الحمر عبدهللا جاسم حسٌن



 العرادة جاسر صالح خالد

 المنصور محمد منصور دالل

 الدوسري هادي ؼصٌن رسما

 العنزي أحمد فارس روان

 الفهٌد سلٌمان جاسم سارة

 الخرٌنج مبارك عبدهللا سارة

 العجمً محمد مهدي سارة

 السوٌلم سالم أسامة سالم

 الوهٌب جاسم فٌصل سالم

 الرشٌدي رابح سماح سامً

 العصفور علً حسٌن سبٌكة

 العازمً دهٌران عبدهللا سعدة

 العازمً حماد محمد سلوى

 المطٌري مرزوق نقى شافً

 الحٌان صالح شاٌع صالح

 عبدالكرٌم عبدهللا إبراهٌم طالل

 العازمً عاٌؾ فالح عائشة

 الٌحًٌ محمد عبدهللا عبدالرحمن

 الوهاب عبد محمد نجٌب عبدالعزٌز

 سبتً محمد ٌوسؾ عبدهللا

 الشمري فالح مساعد عبدالرحمن

 العازمً محمد مبارك عذاري

 الخبٌزى سلٌمان عبدالرحمن عمر

 الشاٌجً سلٌمان عبدهللا عٌسى

 العجمً محمد عماش فاطمة

 المطٌري فرحان سعود فجر

 المطٌري شداد فالح فً

 الشمري رمضان عجمً محمد

 العتٌبً مرزوق ؼازي مرزوق

 العجمً عامر حماد مرٌم

 المطٌري بدر سعود مرٌم

 العازمً حسٌن حمد معالً



 العازمً حسٌن حمود مً

 خان علً بدر االمام عبد مٌثم

 الحربً مرزوق عبدهللا ناصر

 البسام ناصر محمد ناصر

 العتٌبً عبدالرحمن مطر نور

 الشمري عبدهللا الفً هنوؾ

 الداخلٌة وزارة

 الهاجري حزام جابر ابتسام

 سالم شافً حمود ابتسام

 الرشٌدي سعود ثانً أبرار

 العنزي عوض ملقاط إبراهٌم

 العنزي ارفاده خالد أحمد

 العازمً عاٌد عبدهللا أحمد

 حسٌن علً ؼلوم أحمد

 الشٌبانً أحمد محمد أحمد

 الدوٌلة علً محمد أحمد

 المال الكرٌم عبد عذبً إسراء

 السنعوسً عبدهللا جاسم اسرار

 فرس محمود حسٌن أسماء

 العجمً هادي سعود أسماء

 العازمً صٌاح مهدي أسماء

 الحبٌشً محمد بدر آالء

 الشمري خلٌؾ سالم البندري

 الخالدي عناد سعود البندري

 الحربً محمد نواؾ العنود

 الفضلً حمد خلؾ أمانً

 رمضان الرزاق عبد محمد أمانً

 العازمً براك مبارك أمثال

 حسٌن ؼلوم محمد أحمد أنوار

 الدوٌهٌس ابطٌحان خالد أنوار

 مندنى عبدهللا علً اٌالؾ

 العنزي خوٌلد حمدان إٌمان



 العنزي عٌادة ممدوح باسم

 الرباح أحمد عبدهللا بدر

 الرشٌدي عبدهللا مبارك بدر

 حٌدر بن المجٌد عبد أحمد بشائر

 جاسم محمد إبراهٌم بشار

 الحمٌدي حمد سعود جواهر

 علً هاشم موسً حسٌن

 الوزق أحمد جاسم حصة

 الحزامى داود صالح حصة

 العتٌبً طراخم سعود حمد

 العضٌله عاٌد شامان حمد

 علً الكرٌم عبد فٌصل حنان

 صالح عبدهللا عادل حوراء

 العبوه صالح عامر حوراء

 المطٌري همٌج محمد خزنة

 الرشٌدي مطلق هجاج خزنة

 الدوسري عاٌض فواز خلود

 القالؾ جاسم ٌاسر دانة

 الشمري داود شاكر داود

 حاي جمعة ٌحٌى دالل

 العازمً عٌد جابر ذكرٌات

 العتٌبً عوض بدر روان

 الخالدي منشد حمود روان

 الرشٌدي مناور بنٌان رٌم

 المطٌري علً سعود رٌم

 بوقمبر جاسم عادل رٌم

 الظفٌري زعل عاٌد رٌم

 السلمان محمد عبدهللا اللطٌؾ عبد زهراء

 عبدهللا ؼلوم علً زٌنب

 الهندى محمد جاسم سارة

 الرشٌدي عٌد عبٌان سارة

 ابوؼٌث ٌوسؾ علً سبٌكة



 عطٌة مجٌد سعاد

 الشمري ناٌؾ عبدالرحمن سعد

 الدٌحانً سلٌم فهد سعود

 العنزي جدٌد محمد سلطان

 الكندري الرحٌم عبد بدر سلمان

 الشمري عجٌل فٌصل سلمان

 صرٌد راشد صرٌد سمٌرة

 المري الهدفه سالم علً شوق

 علً بدر ناصر شوق

 الرومً بدر ولٌد شٌخة

 العود عٌسً ولٌد شٌخة

 حسن حٌدر مصطفى شٌرٌن

 الشهاب حسٌن المجٌد عبد شٌماء

 القطان منصور المحسن عبد شٌماء

 العنزي راشد فالح شٌماء

 الفضلً عطٌة ناصر شٌماء

 المطٌري راشد مخلد شٌمه

 الرشٌدي فخرى نزال عائشة

 العازمً الفقم خلٌفة بدر عبدالرحمن

 العازمً دؼٌمان خالد حمود عبدالرحمن

 حٌدر عبدهللا نجم عبدالرحمن

 الشمري عبدهللا سالمة عبدالعزٌز

 الرشٌدي ناصر فالح عبدالعزٌز

 الشمري فالح فرج عبٌر

 محمد منصور عبدهللا عفاؾ

 حٌاتً ٌعقوب أنور علً

 الشهري علً سعٌد علً

 العازمً محمد سعد عنود

 الرشٌدي زابن جاسم عهود

 المري حمد صالح ؼدٌر

 بهمن الحسٌن عبد علً ؼدٌر

 المطٌري باتل جازي فادٌة



 سبتً صادق خالد فارس

 األحمد بخٌت جمٌل فاطمة

 السعٌدي صقر سالم فاطمة

 الحمادي محمد عبدهللا فاطمة

 ندوم حسن مصطفى فاطمة

 مبارك الهادي عبد جمعان فهد

 العجمً ؼنام حماد فهد

 بهبود محمد ٌوسؾ فهد

 الشمري عوٌن ساٌر فواز

 العجمً محمد ناصر قٌنه

 المطٌري كهؾ محسن كهؾ

 الزهامٌل مزبان سعد لطٌفة

 الحملً راشد سعود لولوة

 الصالل عٌسى أحمد محمد

 اشكنانً ؼلوم أحمد حسن محمد

 السبٌعً سعود حمود محمد

 الفرحان علً سامً محمد

 الهاجري حمد سعٌد محمد

 العجمً محمد فهٌد محمد

 الفرٌح محمد مساعد محمد

 عثمان كاظم ولٌد محمد

 الشمري ؼٌالن أحمد مراحب

 القحص خلؾ جاعد مرام

 المطٌري مناور حمود مرٌم

 الكندري هللا نعمة عبدهللا عدنان مرٌم

 العتٌبً حمود عزٌز مرٌم

 منصور فهد منٌر مرٌم

 عبٌد سعد خلٌفة مشاعل

 العتٌبً دخٌل فهد مشاعل

 محمد عباس حسن مشعل

 جمعة محمد خالد مشعل

 الزعبً مطلق فالح مطلق



 العنزي عبود فٌصل مالك

 المطٌري الهاملً ٌاسٌن محمد منار

 الحربً الخٌوطً مجبل محمد منٌرة

 المطٌري ؼزاي مزٌد منٌرة

 الدوسري شافً فهد مها

 العازمً ؼزالن محمد مها

 البؽٌلى خالد ٌوسؾ مها

 الرٌش صالح عثمان موضً

 المطٌري عماش فهد مً

 مهدي قاسم خضٌر نادٌة

 شاهر مرٌح عودة ناصر

 العجمً الحصٌنان علً فالح ناصر

 ؼلوم محمد المجٌد عبد نور

 المطٌري سباح الهاب نورة

 العجمً سعود سراج نورة

 الدوسري ملحم محمد نورة

 الحجٌالن مناور حمود نوؾ

 الرماح عبدهللا محمد نوؾ

 العازمً هاٌؾ ناٌؾ نوؾ

 العازمً هدمول منٌخر نوٌر

 المجرب مساعد محمد هاجر

 المرشد راكان سلطان هال

 الشرهان سلٌمان طالل هنوؾ

 العبٌدان ٌعقوب عادل هٌا

 العجمً ردٌن محمد وجدان

 السبٌعً ضوٌحً خالد وضحة

 النجار علً زهٌر وله

 الضفٌري ؼٌاض حمود ٌوسؾ

 والعمل االجتماعٌة الشؤون وزارة

 الفهد محمد نجٌب أفراح

 المطٌري نداء ناصر أفنان

 العازمً فهد سعد الهنوؾ



 الصفار ٌعقوب حٌدر إٌمان

 حسن علً اسماعٌل محمد جمانة

 عنزة محمد جاسم سعدة

 العٌبان محمد أحمد فاطمة

 العنزي منصور مخلؾ صالح فجر

 العازمً فالح محمد ندى

 المطٌري ؼزاي دلٌم نواؾ

 الصحة وزارة

 العازمً مضحى فالح ابتسام

 العتٌبً بداح ناصر ابتسام

 الرشٌدي عبدهللا مطلق اطحٌشل ابتهاج

 المطٌري مسند سعد أبرار

 المطٌري عبدهللا منٌع أبرار

 الحسٌن إبراهٌم عبدالعزٌز إبراهٌم

 الفردان معٌوؾ عبدهللا احرار

 البلوشً اسحاق جابر احالم

 المرشاد فراج جمعان أحمد

 الشحومً راشد خالد أحمد

 المطٌري عبدهللا شمالن أحمد

 الحمدان هاشم عبدهللا أحمد

 الحمٌدي حمدان فرحان أحمد

 الخمٌلً شبوط فهد أحمد

 الضفٌري ناٌؾ فهد أحمد

 الصباح خالد فواز أحمد

 جمال علً منصور أحمد

 المنصور عبدهللا ناصر أحمد

 الؽانم عبدهللا ناصر اروى

 علً عبدالكرٌم عبدالعزٌز إسراء

 السالم مسعود منصور اسرار

 األحمد سعد عبدهللا أسماء

 الرشٌدي عوٌد مبروك أسماء

 الشمري عواد مخلؾ أسماء



 الشمري مبارك حمود أشجان

 الحربً راشد عبدهللا أفراح

 علً حسٌن علً آالء

 الشمري سعٌدان خالد الجازي

 العجمً مبارك فراج الجوهرة

 السلٌمان مجبل سلمان ألطاؾ

 سند مشخص علً ألطاؾ

 عبٌد خلؾ فالح ألطاؾ

 المطٌري رشٌدان سعد العنود

 العازمً فالح فهد العنود

 العازمً مبارك محمد العنود

 العتٌبً محسن ؼازي النٌرة

 الزعبً مسفر ناصر الهنوؾ

 العنزي خلؾ ضمد أمانً

 الرشٌدي ونٌس نافع أمانً

 الشمري مشعل سعود امل

 عباس عبدهللا امل

 الظفٌري عبدهللا فهٌد امل

 المطٌري ؼزاي سماح امالك

 سعد عبٌد عامج آمنة

 كمال جاسم الرضا عبد آمنة

 الشمري محمد محسن أمٌرة

 العازمً سلمان اعٌادة أمٌنة

 الصاٌػ موسى جعفر أمٌنة

 الظفٌري سمٌر دوشق أمٌنة

 زبن سعود سعٌد أمٌنة

 الضفٌري هالل عزاره انتصار

 المطٌري طلٌحان نافل انتصار

 الرشٌدي حجً جري أنفال

 الؽٌص مطلق عبدالرحمن أنفال

 الحساوى محمد إبراهٌم أنوار

 الرشٌدي لزام خلٌؾ أنوار



 البذالً مشخص عٌد أنوار

 محمد عبدهللا محمد أنوار

 الحمدان ٌعقوب محمد أنوار

 العاردى مطٌران مزعل أنوار

 العازمً فالح مناور أنوار

 الرشٌدي سالم مهنا أنوار

 مبارك أحمد محمد أحمد إٌمان

 الدوٌلة حسٌن حمد إٌمان

 العنزي مزٌد رحٌل إٌمان

 دشتً علً مختار إٌمان

 الحربً خلٌؾ هابس إٌمان

 الروٌلً دحل فرحان اٌناس

 كرم جاسم أحمد بتول

 العازمً راضً انور بدر

 الفضلً عطٌة ناصر بدر

 القحطانً محمد سعد بدرٌة

 العازمً مقنع فهٌد بدرٌة

 القحطانً سالم هزاع بدرٌة

 العوٌس عبدالعزٌز بدر بدور

 قمبر حسٌن فٌصل عصام بدور

 بورسلً محمد ناصر براك

 العازمً فالح عوٌض بسام

 الصلٌبً حمزة حسن بشاٌر

 الرشٌدي مرزوق حمدي بشاٌر

 العنزي دوان خالد بشاٌر

 الفارسً حسن راشد بشاٌر

 عقٌل محمد رشٌد بشاٌر

 بردى عبدهللا سعٌد بشاٌر

 البناي مساعد سمٌر بشاٌر

 عبدهللا ؼلوم الرضا عبد بشاٌر

 الرشٌدي عاٌش عبدهللا بشاٌر

 العنزي النجدي محمد الفً منصور بشاٌر



 المطٌري عٌد مجعد بطحه

 الرشٌدي رحٌل سعود بندر

 العجمً ربٌع عبدهللا بندر

 العجمً فالح سالم بندري

 الهاجري سعٌد حمد تهانً

 الذروه عبدهللا فالح تهانً

 الحجٌالن محمد محسن تهانً

 العجمً محمد محسن تهانً

 الظفٌري عٌد الفً جزنه

 دشتى عبدهللا أحمد جالل

 الصراؾ حمزة فؤاد جمانة

 سمران عواض حسٌن جنان

 الحمادي ناشً سٌؾ جهٌر

 الشمري متعب ادؼفك جواهر

 الرشٌدي مرٌزٌق طلق جواهر

 محمد عٌد عكرش جواهر

 العجمً عوٌضه عٌد جواهر

 العجمً مبارك مفرح حزوة

 عبدالرحمن محمد ناصر حزوة

 الحرز عبدهللا االمٌر عبد حسن

 المزٌدي كاظم عبدهللا حسٌن

 الدوسري فهد حماد حصة

 المبٌلش عبدالعزٌز عبدالرحمن حصة

 العازمً مقذل ؼاٌب حصة

 الدٌحانً صنت ؼرٌبان حصة

 العسٌري علً ولٌد حصة

 إبراهٌم حجً محمد حلٌمة

 الشطً حمد قٌس حمد

 الهاجري مرعى راشد حمود

 العنزي محمد راشد حمٌدة

 المطٌري خالد فارس حنان

 الدٌحانً عاٌض فٌصل حنان



 الكندري أحمد محمد حنان

 الجٌران حمد ولٌد حنٌن

 حسٌن عباس النبً عبد حوراء

 الصانع عبدهللا ناصر خالد

 بورحمة علً عٌسى خالدة

 مجٌدل مطلق دلول ختام

 السبٌعً شافً مشاري خلدا

 المطٌري ملوح صالح خلود

 الهاجري فالح ناصر خلود

 العكارى عبدالعزٌز محمد دانة

 الوطري عٌد بدر دانة

 الرشٌدي حجرؾ حمود دانة

 الهاجري ثقل شعٌل دانة

 السبٌتً فهد محمد دانة

 الكندري حسٌن اسماعٌل دالل

 الخمٌس سعٌد خمٌس دالل

 الظفٌري مجٌد دبٌس دالل

 الحواس عبدهللا راشد دالل

 العجمً محمد علً دالل

 العتٌبً خلٌفة فدؼوش دالل

 العازمً براك قبالن دالل

 الدوسري ناصر محمد دالل

 العتٌبً عبدالرحمن مسلط دالل

 العجمً شلعان مناحً دالل

 العجمً مفرح مبارك رثعاء

 الهاجري محمد مسفر رحاب

 العازمً محمد حمد رشا

 حمود فهد محمد رشا

 العجمً مناحً فارس رفاعً

 العجمً عبدهللا حمد رفعة

 العجمً محمد فالح رفعة

 اسماعٌل عبدهللا محمد رقٌة



 المطٌري الحبٌلٌص عبدهللا طامً روان

 القالؾ ٌعقوب عدنان روان

 العمر ٌعقوب ٌوسؾ روان

 البذالً مهدي عبدهللا رٌم

 العازمً عبدالرحمن مبارك رٌم

 العتٌبً الموجً مصلح محمد رٌم

 العازمً جدعان مطلق رٌم

 الحسٌنً محمد كاظم زهراء

 الموسوي محمود طالب زهرة

 فٌصل حسٌن مهدي زهرة

 عبدهللا ؼلوم عٌسى زٌنب

 العلً عبدالمحسن هاشم زٌنب

 الهاجري خالد ارشٌد سارة

 العتٌبً باتع عاٌد سارة

 البناي جاسم عبدالرزاق سارة

 العجمً جدٌع عبٌد سارة

 العصٌمً ثابت عٌاد سارة

 العنزي عواض عٌد سارة

 الخالدي محسن فالح سارة

 المطٌري علً متعب سارة

 العازمً ضاوي مرضى سارة

 الرشٌدي ضاحً مفلح سارة

 الفضلً سمٌر جدٌع سعد

 العازمً علً سعود سعد

 الرشٌدي سالم مهنا سعدة

 العوام سعود عبدالعزٌز سعود

 الرشٌدي مهدي مرزوق سكوت

 الفضلً عودة ضاحً سكٌنه

 بوحمد حسٌن علً سكٌنه

 العازمً حامد مبارك سلطان

 محمد عبدالرحمن مشعل سلمى

 العازمً صالح خلٌفة سلوى



 العازمً فهٌد طفٌح سلوى

 مٌرزا علً حسٌن سلٌل

 مرزوق فالح مبارك سمٌرة

 الخرس محمد حسٌن سندس

 العنزي فهد النشمً شادٌة

 الرشٌدي مطلق سحٌم شبٌب

 االذٌنه مرضى عبدهللا شروق

 العٌسى ناصر الوهاب عبد شروق

 الحسن عبدالحمٌد سامً شرٌفة

 المحارب محارب عبدالرحمن شرٌفة

 الرشٌدي مرزوق حمدي شمسٌة

 العازمً محمد حسٌن شمة

 الدوسري فاضل أحمد شهد

 الكندري محمد حسٌن داود شهد

 المطوع عٌسى طالل شهد

 الكندري محمد حسٌن داود شوق

 العنزي حجاب جمال شٌخة

 العلً ٌوسؾ مشعل شٌخة

 حسن عباس ناصر شٌخة

 العجمً مانع ناصر شٌخة

 العجمً محمد ناصر شٌخة

 العازمً عثمان فارس صمود

 العجمً مهدي منٌر صٌدة

 مقامس عباس منصور ضاوي

 الشمري مطر محمد ضحى

 المطٌري بعٌجان عواض طالل

 البدر خالد سالم طٌبة

 الضفٌري نشمً جزاع عائشة

 الكندري حسٌن عبدالناصر عائشة

 البالول أحمد علً عائشة

 الشامً أحمد فهد عائشة

 المطٌري عٌاد فٌحان عائشة



 الشمري طارش نصار عائشة

 العجمً شنار ناصر عامر

 بلٌق متروك فالح عاٌشة

 الهرشانً ناصر مساعد عاٌشة

 العوض عباس عبدهللا عباس

 محمد إبراهٌم حسٌن عبدالرحمن

 العازمً صالح مروى عبدالعزٌز

 العنزي عوٌد منصور عبدالعزٌز

 صالح محمد إبراهٌم عبدهللا

 الرشٌدي عوض ضوٌحً عبدهللا

 المري الهادي عبد جهٌم الهادي عبد

 الرشٌدي ادٌؽم فهد عبدالعزٌز

 محمد عبدالوهاب محمد عبدالعزٌز

 الدٌحانً صنٌدح صقر فالح عبدهللا

 العازمً عبٌد مرزوق عبٌد

 العجمً مبارك محمد عبٌر

 عبدهللا مرزوق مطشر عبٌر

 األحمد محمد أحمد عثمان

 المطٌري عوض حمد عذاري

 الهاجري محمد سعد عذاري

 النعار أحمد عبدهللا عذاري

 دؼٌلٌب هالل مطر عذاري

 العازمً مطلق محمد عزٌز

 حٌدر موسى عبدالرضا عزٌزة

 سعد حمد فلٌح عفاؾ

 الجمٌلً عٌد مبارك عارؾ عفراء

 معلج مسفر محمد عفٌفة

 الرشٌدي عبدهللا حسٌن علً

 الحالق علً حٌدر علً

 المري محسن مدمح علٌاء

 الظفٌري عبدهللا مجالد عمر

 الحسٌنً خلؾ عمعوم عهود



 الظفٌري ؼصاب ماطر عهود

 الشمري ناٌؾ زبن عواطؾ

 الشمري مشعل سعود عواطؾ

 المطٌري راجً شحاذه عواطؾ

 الزاٌد فالح عجٌج عواطؾ

 العتٌبً معدي علوش عواطؾ

 العازمً فهاد هادي عواطؾ

 العازمً عٌد اردٌنى عٌد

 المطٌري ذعار ثالب عٌدة

 الدٌحانً خلؾ ؼرٌب عٌدة

 المري صالح محمد ؼادة

 العازمً خالد بدر ؼدٌر

 الموٌل علً حسٌن ؼدٌر

 المطٌري زٌد خالد ؼدٌر

 الصلٌلً عاٌد فهد ؼدٌر

 الهاجري جطلى فٌصل ؼدٌر

 عواد نفٌخ مطلق ؼزوا

 الظفٌري عجٌل جوٌعد ؼنٌمة

 العتٌبً المنعم عبد عوض ؼنٌمة

 العازمً الفً مبارك ؼنٌمة

 رقدان مرزوق ناصر ؼنٌمة

 القالؾ خلٌل محمد فاتن

 الفضلً سدخان تركً فارس

 باقر حاجٌة حسٌن فاضل

 المطٌري دؼٌمان حسن فاطمة

 العازمً عبٌد سعود فاطمة

 الشطً عباس عبدهللا الزهراء فاطمة

 صنقور علً بشٌر فاطمة

 الحسٌن قنبر حسن فاطمة

 حمد بو محمد حسٌن فاطمة

 الرشٌدي عبدهللا حمد فاطمة

 المطٌري عبدهللا حمد فاطمة



 السعٌد محمد حمدان فاطمة

 المنصور بدر عبدهللا فاطمة

 الظفٌري عٌد ؼانم عوٌد فاطمة

 السعدون الصقر حمود فاروق فاطمة

 الحربً رجاء فرحان فاطمة

 العنزي سالمة فرحان فاطمة

 الرشٌدي علً فالح فاطمة

 العنزي ؼنام محمد فاطمة

 عطٌة نوري مشعان فاطمة

 صفر ؼلوم ناصر فاطمة

 المطٌري فالح رجا فالح

 العجمً إبراهٌم سالم فاٌزة

 العازمً سعٌد فالح فاٌزة

 الحمادي أحمد ٌوسؾ فتوح

 سحلول مشعاب أحمد فجر

 الجالوى مبارك بدر فجر

 العازمً الفً مبارك فجر

 المطٌري عبدهللا ناصر فجر

 بادي عودة فرهود فضٌله

 الرشٌدي فهد الفً فلحه

 الكفٌؾ عبدهللا خالد فهد

 العجمً فهد خالد فهد

 العجمً ضافر صالح فهد

 السالم إبراهٌم عبدالرحمن فهد

 العازمً فالح مبارك فهد

 السوٌط دعٌبٌل كرٌدي فهدة

 العجمً مفرج حمد فهٌد

 صالح رجا مساعد فواز

 العنزي عبٌد محمد فً

 العازمً جفٌن مناجً فٌحا

 الؽنام راشد بدر فٌصل

 المطٌري بانً فاٌز فٌصل



 النخٌالن إبراهٌم نخٌالن فٌصل

 المطٌري علٌان معزى قمره

 الباجً الحسن عبد كفاٌة

 سرور اللحٌدي مخلؾ خلٌل كفاٌه

 العنزي شافً جاسم كوثر

 العنزي عبٌد أحمد لطٌفة

 العازمً سالم ذٌاب لطٌفة

 العازمً عٌد فالح مبارك

 الرشٌدي مفلح نجا مبارك

 عزٌز جابر جاسم محمد

 الدٌحانً عبدهللا خالد محمد

 العجمً فهد سعود محمد

 العوض أحمد عبدهللا محمد

 العجمً سعد عمر محمد

 العتٌبً حماد فهد محمد

 محمد ؼلوم إبراهٌم مرٌم

 ٌوسؾ ٌعقوب أحمد مرٌم

 الهاجري نزال بداح مرٌم

 الظفٌري مخٌؾ تركً مرٌم

 العوضً الرحٌم عبد جاسم مرٌم

 الهزٌم عبدهللا حسن مرٌم

 المطٌري فالح سعد مرٌم

 نقى الصمد عبد شاكر مرٌم

 صرام سعود عبدالعزٌز مرٌم

 الحسن عبدهللا عبدالعزٌز مرٌم

 البذالً مهدي عبدهللا مرٌم

 السعٌد عبدهللا عثمان مرٌم

 العجمً عمارة حمد علً مرٌم

 المطٌري حمود فهد مرٌم

 الوطري فالح فهد مرٌم

 المطٌري ؼازي محسن مرٌم

 الخصٌلً اكعٌد محمد مرٌم



 الؽضوري مبارك محمد مرٌم

 كنكً مالح محمود مرٌم

 العنزي قوطان مرجى مرٌم

 المعٌلً عبدهللا نسٌم مرٌم

 المطٌري شافً بداح مزنة

 الشمري حمد دؼٌشم مزنة

 المطٌري السمٌران هللا عطا محمد مزنة

 الرهٌؾ جاسم عادل مزٌد

 العازمً سعود سعد مستورة

 العازمً مدؼم محمد مستورة

 السعٌدي شباب ثامر مشاري

 المطٌري فالح سعد مشاعل

 الدوسري محماس سٌؾ مشاعل

 العتٌبً مطلق ناٌؾ مشاعل

 المطٌري خضران بعٌجان مشعل

 الرشٌدي باتل سالم مطٌرة

 الروٌعً مبارك عبدهللا معالً

 الحسٌنً سعود ٌوسؾ معالً

 محسن محمد فهٌد ملٌحة

 الحربً خلؾ محمد منار

 الجوزانى جعٌثن سعد منال

 ابوعنٌج ؼنٌم الفً منال

 المطٌري ثامر ثعٌل منى

 فهاد عبدهللا فراج منى

 العنزي هشال فهد مجاهد منى

 القاشوط صالل أحمد منٌرة

 العازمً السحلول سعود بطٌان منٌرة

 الصقهان عبدهللا حمد منٌرة

 المطٌري حسن حمود منٌرة

 الخدٌر محمد صالح منٌرة

 العجمً عبدهللا مرزوق منٌرة

 السهلً محمد منصور منٌرة



 المطٌري متروك ؼنٌم منٌفة

 المطٌري بدر خالد مها

 جبر العالً عبد زٌد مها

 العتٌبً حمود عاٌض مها

 العازمً شاٌع فهٌد مها

 العازمً حرفان مهدي موجعه

 العازمً نافل باتل موزة

 الهندال صاحً رٌاض موسى

 متعب طعٌس ضحوي موضً

 المطٌري محمد ضٌدان موضً

 حمود جالب طراد موضً

 المرزوق مشعان محمد موضً

 الحربً دلٌم ناصر موضً

 العنزي جبر ثامر مى

 الهاجري فالح محمد مى

 الرشٌدي مهدي مرزوق مٌثا

 فرٌح هزاع بدر نادٌة

 العلً مجٌد فاضل ناصر

 منٌع ردن بطً ناهدة

 العنزي سلمان حسٌن نجاة

 مقبول الستار عبد نجاة

 العدوانً مطلق محمد نجالء

 الهاجري عبدهللا ناصر نجالء

 عبد علوان نداء

 حماد فالح حماد ندى

 الهاجري نزال بداح نشمٌة

 اللطٌؾ عبد نعمان ؼالب نعمان

 الحربً صالح محمد نهى

 العنزي محمد عٌد نوارة

 الرشٌدي ثعٌل سماح نوال

 العازمً صلٌهم عاٌض نوال

 العجمً محمد فالح نوال



 الظفٌري ناصر فالح نوال

 الرشٌدي سعد ناصر نوال

 المطٌري مزٌد هزاع نوال

 الشطً عبدهللا راشد نورة

 العازمً فهٌد راشد نورة

 العازمً وتٌر سعد نورة

 العجمً محمد شافً نورة

 منٌر عواض عبٌد نورة

 الحسٌنً فراج ؼازي نورة

 العجمً عامر فارس نورة

 العازمً عوض فٌصل نورة

 العتٌبً ابجاد مبارك نورة

 الشمري مرزوق محمد نورة

 العجمً محمد ناصر نورة

 العنزي فارس خالد نوؾ

 الرشٌدي عوض سالم نوؾ

 زمانان سعود سعد نوؾ

 الرزاق العبد ٌوسؾ الرزاق عبد نوؾ

 الؽرٌب عبدهللا محمد نوؾ

 الرشٌدي علً مطلق نوؾ

 الدوسري حسن ناٌؾ نوؾ

 المٌاس مبارك وادى نوؾ

 الرشٌدي سمٌر االسود هبة

 البلوشً هاشم ناصر هدى

 صنٌدح راضً حورى هدٌل

 العازمً صعفك سعد هنادي

 السلٌمانً حبٌب مضحً هنادي

 الدٌحانً قوٌل عٌاد هند

 العجمً حمود شافً هوٌة

 الخٌل ابا علً سلٌمان هٌا

 الحسٌنً راشد صالح هٌا

 العٌدان محمد صالح هٌا



 العرٌمان محمد عبدهللا هٌا

 الضفٌري هالل عزاره هٌا

 الشدٌد طاحوس محمد هٌا

 الرشٌدي فهد هادي هٌا

 العنزي سالم رحٌل هٌام

 الرشٌدي هللا منٌع ؼازي وسمٌة

 سعود عوض محسن وسمٌة

 العنزي محمد شراد وضحة

 العدوانً محمد طالل وضحة

 فاهد شوردى فاهد وضحة

 الهاجري كمٌخ فالح وضحة

 العتٌبً عبدهللا فهد وضحى

 النومس ربٌع صالح وفاء

 المطٌري محمد فهد ٌاسمٌن

 االستاذ حسٌن محمود ٌعقوب

 العازمً خلٌفة فهد ٌوسؾ

 العدل وزارة

 الصفار إبراهٌم اسماعٌل إبراهٌم

 علً أحمد حسٌن أحمد

 الشراح عبدهللا خالد أحمد

 العنزي مطر عبدهللا أحمد

 إبراهٌم أحمد محمد أحمد

 الرشٌدي محمد رفاع أسماء

 العثمان عثمان سعدي االء

 العجمً محمد ظافر أمانً

 الخالدي حمود خالد أمثال

 الصلٌلً عواد عٌد امل

 العازمً حمٌد فالح أمٌرة

 االنصاري إبراهٌم اسماعٌل أمٌنة

 سعود مفلح ناصر إٌمان

 الجمٌلً برٌك ناصر بدر

 الوهٌدة عاٌض سالم بدرٌة



 الشمري بركات عبدالعزٌز بركات

 الشمري منوخ أحمد بشاٌر

 المطٌري مسفر عبدهللا جابر

 الجابر عبدهللا عبدالرحمن جابر

 الباذر فاضل نوري جراح

 المطٌري محمد مجبل جواهر

 االربش العظٌم عبد محمود حسٌن

 العربٌد حمد عبدالعزٌز حمد

 القوبع عبدهللا سعد خالد

 الشمري سالم صالح خالد

 الجرٌدان الكرٌم عبد قاسم خالد

 الناصر هاشم سٌد حسن دعاء

 بهبهانً ٌوسؾ أحمد دالل

 المنٌع ناصر جمال دٌمة

 الراشد عٌسى عبدهللا راشد

 الدؼٌم شاٌع محمد رؼد

 العازمً مطلق نادر رؼد

 العجمً فنٌس فهد رفعة

 العنزي عشوي عوض روان

 محمد ؼانم محمد روان

 عاٌش مبارك عبٌد رٌم

 امٌر جاسم عادل زهراء

 البلوشً اسحاق عارؾ زهراء

 الخالدي زٌد خالد زٌد

 عبدهللا محمد عباس سارة

 المسعود عبٌد الهادي عبد سارة

 الشمري بدر كامل سارة

 الدوٌلة سالم راشد سالم

 المٌمونً سعود مفلح ساٌر

 السبٌعً سعد خالد سعد

 العارضً محمد مطر سعد

 الثوٌنً محمد عبدالعزٌز سعود



 المطٌري سعود معجب سلطان

 االٌوب خالد عبدهللا شمالن

 االمٌر إبراهٌم خلٌل شهد

 الرشٌدي مناحً صالح شهد

 العازمً سعد مبارك شهد

 الناصر الزٌد محمد باسل شوق

 الزنكً حسن مشاري شٌخة

 بالل عنبر سالم صالح

 الرشٌدي رجا خالد عائشة

 القحطانً عبدالرحمن مشعل عبدالرحمن

 العجمً مجحود محمد الرحٌم عبد

 الجسار مفلح نهار اللطٌؾ عبد

 السلٌم مبارك بدر عبدهللا

 القٌالنى علً صالح عبدهللا

 عبدهللا مشاري عدنان عبدهللا

 الخبٌزى المحسن عبد محمد عبدهللا

 الرمٌح متعب بدر عبدالرحمن

 المزٌن محمد ناصر عبدالعزٌز

 الدوسري ناصر محمد عبٌد

 العجمً حماد علً عبٌر

 المطٌري عاٌض ناصر عبٌر

 خضٌر مختار إبراهٌم علً

 لماجدا علً أحمد علً

 حٌدر عبدهللا محمد علً

 الهلٌلً مطر علً عهود

 المطٌري مفرج فراج عهود

 الؽربللً عٌسى زٌاد عٌسى

 ؼرٌب عبدهللا عذبً عٌسى

 الخالدي حمدان ثنٌان ؼازي

 الدوٌلة عواد عٌد ؼالٌة

 بودي فهد حمد عبدالعزٌز ؼزوة

 الفضلً محمد خلؾ ؼنٌمة



 العلً مبارك جمعة فاطمة

 العازمً فالح علً فاطمة

 مبارك فرحان محمد فاطمة

 المطٌري هللا ضٌؾ محمل فاطمة

 الدؼٌم محمد مطلق فاطمة

 الجسار فالح ؼرٌب فهد فالح

 العتٌبً محمد ضاوي فتون

 الظفٌري عزران خالد فرح

 سند علً أحمد فهد

 بورسلً عبداللطٌؾ خالد فهد

 الرشٌدي محمد عوٌد فهد

 الشمري حلٌوٌس ؼالب فهد

 الهاجري سعود خالد فواز

 الفضلً عواد هزاع فٌصل

 الرشٌدي البؽٌلً الهاده فهد قٌروان

 الحمدان خالد علً لطٌفة

 الكندري رمضان عبدهللا لولوة

 الثاقب فالح ناصر لولوة

 الحزمً مصبح عبدالرحمن لٌن

 الهاجري محمد فهٌد مبارك

 الشمالً محمد سعود محمد

 العجمً نادر سعود محمد

 المانع عبدالعزٌز عامر محمد

 الرشٌدي حسن عبدهللا محمد

 الشمري حمدان علً محمد

 الرشٌدي عٌد عبٌان مرزوقة

 المطٌري الفً ؼنام مزٌد

 الدخان جاسم هشام مشاري

 العازمً مروى علً مشاعل

 المطٌري محمد الفً مشاعل

 العتٌبً مقبول نواؾ ملوك

 العازمً عٌد خالد منال



 العجمً حماد عبدهللا منصور

 الموٌزري فهد حمود نوار

 العنزي خمٌس ثمٌل نواؾ

 الرشٌدي مجبل صالح نوال

 العجمً محمد مبارك نورة

 الدٌحانً مدعج سعد هاجر

 العازمً محمد عزٌز هنوؾ

 العبٌد خالد محمد هٌا

 الهاجري راشد جاسر وضحة

 العصفور الوهاب عبد علً ٌوسؾ

 العازمً سعد محمد ٌوسؾ

 والماء الكهرباء وزارة

 األحمد أحمد ٌوسؾ أحمد

 الزعابً حسٌن نسٌم حسٌن

 العازمً عبدهللا ناٌؾ سعود

 امان صالح سالم صالح

 البادي فالح عبدهللا عبدالرحمن

 الرشٌدي فالح عبدهللا ؼزٌل

 الهاجري سعد مسفر فاضلة

 الردعان خالد ردعان محمد

 العازمً جدٌع عبٌد مها

 المالٌة وزارة

 حسٌن محمود حمٌد زهراء

 العدوانً دخٌن عبدهللا شٌخة

 اإلبراهٌم ناصر محمد عبدهللا

 جاسم علً عبدهللا علً

 العازمً مبارك هادي مزنة

 المواصالت وزارة

 المطٌري ذعار عٌد أحمد

 العازمً خمخٌم عواد امل

 العجمً علً جابر جوزة

 عوض سالم حمٌدة



 عباس علً عباس زٌنب

 الحسٌن عبد قاسم سعدٌة

 الزحٌلً ٌاسٌن شادٌا

 جدٌع عبٌد محمد الكرٌم عبد

 العازمً خالد سعد عبدهللا

 الدوسري فهد سعود عهد

 العتٌبً ضاوي هنٌدى فٌحاء

 العتٌبً عبدالرحمن معدي محمد

 القالؾ حسٌن أحمد مرٌم

 العجٌل معٌوؾ ولٌد معٌوؾ

 عبدالحمٌد مزعل هٌفاء

 النفط وزارة

 السعٌدي األدعس مشعان إبراهٌم

 العنجري بدر ناصر إبراهٌم

 العتٌبً ثامر هللا ضٌؾ أنفال

 المقصٌد اسماعٌل صفر زهراء

 طمٌهٌر محمد صالح سارة

 الٌوسؾ علً حسٌن طالل

 محمدي علً فاروق علً

 العنزي ؼنام ناٌؾ فهد

 هاشم سٌد خلؾ سٌد جواد محمد

 االمٌر جواد حمٌد محمد

 العنزي علً ناصر محمد

 المضٌان فهد الجبار عبد نعٌمه

 العازمً عوٌض عبدهللا نوؾ


