
 لألوقاؾ العامة األمانة

 

 الشطى سٌؾ خالد حصه

 المطٌرى.  مطلق خالد سلوى

 االحمد محمد فهد شذر

 معرفى الرحٌم عبد محمد هللا عبد

 والتنمٌة للتخطٌط األعلى للمجلس العامة األمانة

 الصباح االحمد مبارك طالل احمد

 الشمرى.  مرزوق حمود اسٌا

 أحمد شاهٌن علً خالد دالل

 العازمى فلٌح هللا عبد رٌم

 هللا عبد شطى ؼصاب رٌهام

 المتروك سلطان محمد ٌحٌى زهراء

 العازمً فهد أحمد ساره

 المطٌري سلمى سالم سٌؾ

 العازمً فالح سالم شٌخه

 الكندرى حسٌن عبدالناصر عائشه

 الصواغ عاٌش حمود عاٌشه

 القالؾ هللا عبد نبٌل هللا عبد



 امٌر سالم امٌر فاطمه

 حسن بن هللا عبد على فاطمه

 المراؼى فهد حمد قمر

 المطٌري حمود حمد مالك

 العنزي على طرقى منال

 المطٌرى سالم محمد هدٌل

 المطٌرى بداح حمدان وسمٌه

 لإلطفاء العامة اإلدارة

 الدعى الرزاق عبد ؼانم امثال

 العبٌوي نافل سعٌد بدرٌه

 الرشٌدي مرٌبد خالد بسمه

 اكبر النبى عبد على حسٌن

 الرجعان مزٌد هللا عبد حصه

 العازمى.  سعود خلؾ راشد

 المرهون علً جاسم زٌنب

 صلحه بو ابراهٌم خلٌل زٌنب

 الباذر ٌوسؾ عبدالهادى زٌنب

 الهاجرى ابراهٌم محمد صافٌه

 المطرود قاسم مجٌد هللا عبد



 الجمعان سعد محمد هللا عبد

 اسرى بن احمد على فاطمه

 العجمى مشعان سعد فهد

 العجمى هللا عبد محمد فهد

 العجمى مسفر على لٌالى

 النجار محمد جاسم محمد

 اشكنانى محمد على محمد

 الفضلى.  مبارك نومان مشاعل

 المحطب صالح ٌوسؾ مناٌر

 الهاجرى عامر فالح نورة

 العنزى محمد فالح هناء

 المدنى للطٌران العامة اإلدارة

 المطٌري.  صعفك سعد احمد

 موسى.  حسن جواد جهاد

 واآلداب والفنون للثقافة الوطنى المجلس

 الضعٌان عبٌد بدر اسماء

 محمود ذٌب محمود امٌره

 . العازمى امنوخ فهٌد خالد

 الموسوى مهدى زكرٌا خدٌجه



 المطٌرى مطلق سعد دالل

 الدٌن ضٌاء جواد حسن رٌحانه

 القصار جاسم المحسن عبد شٌخه

 السهلً.  علً محزم عذاري

 الرشٌدى.  محمد مطلق ؼدٌر

 المستكى محمد على خالد فاطمه

 العنزي مشل محٌالن جمٌعان مشاعل

 العجمى مانع ناصر نوؾ

 القصر لشئون العامة الهٌئة

 العواد صالح الرحمن عبد اروى

 الٌوسؾ ؼٌث جمال افراح

 المطٌرى مدوخ سهٌل افراح

 العجمً شبٌب محمد البندري

 العازمى ظمن سعد العنود

 الكندري هللا عبد حسٌن علً بدر

 هللا عبد بركات جمال حبٌبه

 حمدان حمدى مسلى حصه

 العازمى محمد امسٌعٌد رفعه

 العجمى حسن صالح رفعه



 عباس حسٌن عادل روان

 الؽنً العبد هللا عبد علً رٌم

 الظفٌرى حمد العزٌز عبد ساره

 هللا العبد حسٌن على ساره

 كلبان حسٌن صالح محمد ساره

 المطٌرى صنت محمد سعد

 الحمد خالد بدر شرٌفه

 الصلبً مطلق جهاد شهد

 الكندرى محمد حسن شهد

 العبٌد هللا عبد العزٌز عبد شٌخه

 الشمرى ؼازى صالح طالل

 العازمً الفقم خلٌفه بدر الرحمن عبد

 الرشٌدي معلث أحمد هللا عبد

 العازمً رفاعى مرضً عنود

 هادى.  براك شرٌد عهود

 جاسم على بن عباس عٌسى

 الحدارى اللطٌؾ عبد راشد فاطمه

 الردعان بدر نجٌب فاطمه

 الفضلى راهى فلٌج فجر



 دىالمه سعود محمد فهد

 الشٌتان سالم عادل فٌصل

 العتٌبً صنهات محسن مرٌم

 المطٌري مسعود هزاع مشعل

 المشوط فهد سعد منى

 الموٌزرى شباب شعٌب منٌره

 الصمٌط محمد فهد منٌره

 الخلٌفى على خالد موضى

 رخٌص زنٌوط الرحمن عبد موضى

 علً حبٌب حمٌد نادٌه

 شٌبه بو مزٌد محمد نجد

 المطٌري شعٌب الناصر عبد نورا

 الهاجرى محمد خالد نوره

 المحجان مفلح نواؾ نوره

 العازمى برٌدان حمود هدى

 المطٌري فرٌح عبدهللا هدى

 عتٌج محسن سعود هٌا

 العازمى مطلق فالح وضحه

 الرمٌضً محمد فهد وضحه



 اإلعاقة ذوى لشئون العامة الهٌئة

 الدوسرى محمد خالد أنفال

 الضفٌرى مصحب الفى اروى

 القالؾ مكى محمد اسامه

 الخضٌر محمد جاسم اٌثار

 مصطفوى طالب سٌد عباس بٌبى

 بوعركى محمد احمد جنان

 الدبوس علً دبوس حصه

 العنزى حمد حسٌن حمد

 العجمى ناصر دوٌع خالد

 العازمً وهٌب فهٌد خالد

 المهٌدب خالد اللطٌؾ عبد دانه

 السهلى خلٌفه جمال دٌما

 العجمى نادر فهد راشد

 الشمري سالم شاٌع رٌم

 الشواؾ حسن محمد صادق ساره

 الرشٌدى محٌا بدر سحر

 الرقم الرزاق عبد اللطٌؾ عبد هللا عبد

 الرشٌد محمد طارق عبدالعزٌز



 المطر محمد احمد فهد

 كندري هللا عبد خالد كوثر

 حسٌن بن محمد أحمد لٌلى

 احمد ابراهٌم صادق لٌلً

 الرشٌدى سالم مهنا محمد

 الحشار عاٌض مهنا محمد

 حسن الحسٌن عبد اسماعٌل معصومه

 الجنٌدى هللا عبد صالح مالك

 المنصور بدر خالد مناٌر

 الناصر ابراهٌم محمد منى

 الخنٌنى محمد خالد مها

 الفرحان ٌوسؾ اسامه نور

 الٌوسؾ الرحمن عبد سلمان نورا

 علً هللا عبد جاسم نوره

 صاٌل أحمد سعود نوره

 المطٌرى.  بخٌت حمود هاجر

 السدانى محمد سلٌمان ٌوسؾ

 والتدرٌب التطبٌقى للتعلٌم العامة الهٌئة

 المطٌرى موسم فالح عبٌر



 للرٌاضة العامة الهٌئة

 اشكنانً هللا عبد الكرٌم عبد زهراء

 الصقعبى.  سلٌمان ٌوسؾ فجر

 نورى الرحمن عبد حبٌب مرٌم

 الصباح العزٌز عبد عدنان منٌره

 السمكٌة والثروة للزراعة العامة الهٌئة

 الخمٌس على صالح جمانه

 العازمى عوض خمٌس خالد

 العنزى محسن احمد ساره

 جمال حمٌد صالح مشاري

 القحطانى فهد معدى وضحاء

 العاملة للقوى العامة الهٌئة

 البكر عباس الكرٌم عبد ساره

 المطٌري.  سعود معجب سلطان

 العتٌبى فهد خالد الرحمن عبد

 جعفر ؼلوم محمود محمد

 المدنٌة للمعلومات العامة الهٌئة

 محمٌد اسماعٌل حسٌن انفال

 احمد عبدهللا احمد عبدالمجٌد عائشه



 العتٌبى جاسم ولٌد ناصر

 والتؽذٌة للؽذاء العامه الهٌئة

 الحداد.  جراغ جواد أبرار

 الصاٌػ علً محمد احمد جواد اٌالؾ

 المرى على المحسن عبد سعٌد

 الدٌحانً حمود فٌصل عبدالرحمن

 القطان.  عٌسى ابراهٌم على

 العتٌبى هللا عبد محمد على

 الرشٌدى صالح سعد عٌسى

 الفوزان اللطٌؾ عبد نبٌل لولوه

 الصباح سالم خالد نوؾ

 الكوٌت بلدٌة

 العجمى مسعود الهادى عبد ابراهٌم

 الجسار هللا عبد جمال الجازي

 العازمً عماش فاٌز بدر

 المٌع عاصى عٌسى جاسم

 التحو محمد علً حسٌن

 محمود اسحق اٌاد حنان

 الحساوي عبدهللا خالد جهاد خالد



 العازمى عواض قطٌم خالد

 الخالدى حسن فهد دالل

 العتٌبً الهادي عبد زاٌد روان

 الدٌحانً هالل هادي سعد

 الحمٌدى جمعان فالح سعود

 العازمى.  عوض سالم شٌخه

 الخمٌس عبدالعزٌز فهد شٌخه

 العبٌد العزٌز عبد حسٌن عائشه

 الدواى فارس فهٌد هللا عبد

 هضٌبان عواد مناحى هللا عبد

 الصراؾ صالح محمد جواد عبدالمحسن

 هللا عبد حسٌن جعفر ؼدٌر

 المجادي حبٌب فؤاد فاطمة

 العطار الرزاق عبد الهادي عبد فاطمه

 الزعبى راشد هللا عبد فالح

 الحبٌشً عثمان محمد ناجً فجر

 العفاس هللا عبد دعٌرم ماجد

 على حسن عبدهللا محمد

 الصٌفى حماد عبدهللا محمد



 البارود فهد الوهاب عبد مشاعل

 العازمى فالح حجى مطلق

 المطٌرى شكبان محمد الحمٌدى منى

 الشمرى عٌد عاٌد منى

 الصالح عٌسى محمد نوره

 الٌوسفى.  ٌوسؾ حسٌن ٌوسؾ

 العامة األشؽال وزارة

 محمد اللطٌؾ عبد على االء

 ماجكً احمد صاحب جاسم

 الرشٌدى مسلوب حمدان العزٌز عبد

 الؽرٌبه مضحً فالح العزٌز عبد

 الشمرى سراى صباح ناصر

 حافظ.  أحمد ابراهٌم ٌوسؾ

 اإلسالمٌة والشئون األوقاؾ وزارة

 العنزي وقاؾ مهاوش ازهار

 الهزاع ٌوسؾ جمال افنان

 . الرشٌدى ناصر سعود امانى

 الرشٌدى فالح محمد امثال

 الدوسري مبارك خمٌس بتال



 المطٌرى عاٌد فهد بدرٌه

 سالم سعٌد سالم بٌبً

 السرهٌد عبدهللا على تهانى

 العتٌبى شمروخ معجب جمٌله

 الجالوى مبارك مساعد جواهر

 الفالح ٌوسؾ نبٌل حفصه

 الهاجري عزم محمد خالد

 الزاٌد خالد ولٌد خالد

 المرى درهم هادى خبته

 السلمان ٌوسؾ ٌعقوب دانه

 الرشدان خالد نبٌل راشد

 النجار هللا عبد أحمد رقٌه

 المٌمونى سعد شباط رٌم

 على ضٌدان بشٌر ساره

 العنزى عبدهللا نجم ساره

 الجالوى هجاج محمد شهد

 المجٌبل عٌد مساعد صالح

 الشرٌعان نصار خالد ضارى

 الرشٌدي نافع مصلح هللا ضٌؾ



 الكندرى الرحمن عبد فهد الرحمن عبد

 العجمً فهاد بدر العزٌز عبد

 العازمى فالح منصور العزٌز عبد

 المطٌري شرٌد شباط هللا عبد

 االستاد ابراهٌم الوهاب عبد هللا عبد

 المطٌري خلٌؾ ماجد هللا عبد

 الحبٌب هللا عبد العزٌز عبد الهادي عبد

 العدوانى محمد فوزى الوهاب عبد

 الشمرى عبٌد مرعى عبدالرحمن

 الهقهق عبدهللا ولٌد عبدهللا

 العتٌبى هللا عبد راشد عثمان

 الشمرى ماطر رشٌد عذارى

 الخضرى على احمد على

 المطٌرى فدعوس راشد على

 الطٌرى جاسر مثال على

 العجمى على مسفر على

 العلى المسٌعٌد ٌوسؾ مساعد علً

 العوضى محمد هللا عبد فهد

 الدبوس بدر انور قٌس



 احمد حسٌن حسن لطٌفه

 الرشٌدى عاٌض جمعان لٌلى

 الصباح الناصر صباح فهد مبارك

 العتٌبى عجاب محمد مجده

 الشمري محمد علً محمد

 العتٌبً محمد فهد محمد

 الخراز داود ولٌد محمد

 الحمر حسٌن ٌوسؾ محمد

 القطان محمد ٌوسؾ محمد

 الروٌلى جدعان هللا عبد مرٌفه

 الضفٌرى مخٌطر مطر مطٌعه

 المطٌري محمد سلطان منار

 الجبعه على حسٌن منال

 بذال منصور محمد منٌره

 المطٌرى.  محسن مشبب منٌفه

 دهش.  محمد خمٌس نوره

 العتٌبً سعد هللا عبد نوره

 العجمى سعود متعب نوره

 الفالح ٌوسؾ نبٌل نوره



 المسعد عبدالعزٌز عبدالقادر نوؾ

 الرشٌد محمد رشٌد ٌوسؾ

 اإلعالم وزارة

 القالؾ ٌعقوب صادق أنفال

 الضفٌرى جدٌع أحمد أوضاح

 العازمً مبارك جمعان ابتسام

 الظفٌري شوٌهٌن عشوي ابرار

 الكندرى عبدالرحمن على ابرار

 الصفار.  نقى على احمد

 سعد عبدالهادى عبدهللا اسراء

 ربٌع حسٌن ربٌع محمد اسراء

 بهبهانً عوض فٌصل األمٌر عبد اسٌل

 المطٌرى محمد عبدهللا افراح

 محمد ؼلوم اللطٌؾ عبد افنان

 الجسمى ٌوسؾ حسن الزٌن

 السبٌعً فواز محمد الؽند

 المطٌرى.  دعفس فٌحان امانى

 العتٌبى.  ثامر بجاد امل

 العجمى.  محمد ثامر امل



 العجمى.  فهد محمد امل

 المطٌرى ضبٌب لزام امنه

 امٌر حسٌن عادل بتول

 الرشٌدى مطلق سالم بدر

 العازمى مفلح محمد بنه

 الراشد حسٌن عادل بٌبى

 العجمى سالم مهدى جراح

 الجرى سعد سالم جرى

 تقى حسٌن احمد جمٌله

 السعٌد ناصر بدر حبٌبه

 العجمى ناصر عاٌض حسن

 الكندرى هللا عبد سبتى حصه

 الرشٌدى لزام احمد حمد

 الخده حمود سلمان حمد

 القالؾ حمود حمٌد حمود

 شحاذ هللا عبد خوٌلد حنان

 الحبٌب محمد العزٌز عبد حنان

 الشطى مرزوق على خالد

 السبت جاسم محمد خالد



 الرشٌدي السهو سالم ٌوسؾ خدٌجة

 ظاهر هللا عبد دبٌسان خلود

 العجمً هللا عبد مبارك دانه

 الصراؾ.  محمد جاسم دالل

 الرشٌدي فوزان سماح دالل

 المطوع محمد عادل دالل

 الحربً هللا ضٌؾ محمد دالل

 العجمى هللا عبد سعود دلٌمه

 العنزي راشد مطر راشد

 المعجل هللا عبد طارق رؼد

 العوضى امٌن هللا عبد روان

 البناي ناصر عبدهللا طارق رٌم

 العازمى دعٌدع فالح رٌم

 الؽضورى زامل مفضى رٌم

 العنزي مطر نفاع رٌم

 مسافر منصور ناصر زهراء

 على حسٌن على زهره

 البخٌت بخٌت سلطان ساره

 الهاجري حمد ناصر ساره



 قاسم على نجٌب ساره

 الهولى محمد ٌوسؾ ساره

 الصقر بالل حسٌن علً شذور

 العصٌمً زاٌد حمود شروق

 العوضى هللا عبد محمد شرٌفه

 العازمى سعد فهد شوق

 حسٌن ناصر بدر عائشه

 الحساوي علً ولٌد عائشه

 الرئٌس.  عباس احمد عباس

 الكندرى ٌوسؾ جاسم الرحمن عبد

 المٌع راشد محمد الرحمن عبد

 العنزي هللا عبد ابراهٌم هللا عبد

 الجٌماز صالح عٌسى هللا عبد

 العتٌبى هللا عبد محمد هللا عبد

 العازمى هادى محمد هللا عبد

 العنزى فرحان محمد عذبى

 العصٌمً عبدهللا هندي عفاؾ

 ابل جاسم الكرٌم عبد على

 التحو حمٌد مجٌد على



 الرشٌدى حسن زٌد عٌده

 المسلم عبدالعزٌز فٌصل ؼالٌه

 فرس هللا عبد جعفر ؼدٌر

 االستاذ عباس عبدالخالق فاطمة

 جاولى على مصطفى فاطمة

 الفرحان خلٌفه بدر فاطمه

 ٌونس.  سلطان خالد فاطمه

 الضفٌرى قمر صباح فاطمه

 سحلول مشعاب احمد فجر

 العنزى جدٌعان ارشود فجر

 العوضً حاجً عبد صالح فرح

 الجابر هللا عبد العزٌز عبد فرح

 النجم ٌوسؾ محمد فرح

 عبٌد محمد منصور فرح

 دشتى على عبدالرضا كوثر

 الدرٌع هللا عبد عٌسى محمد

 البعٌجان محمد فؤاد محمد

 العنزي جدعان اسامه مرح

 الراجحً كرٌشه أبو سعود محمد مرضى



 المشعل فهد اسامه مرٌم

 البناى خلٌل محمد مرٌم

 المطٌرى بدر مشعل مشارى

 مرشد خلؾ محمد مصعب

 المرى ناصر سالم مالك

 المطٌري بندر هلٌل سلطان منار

 العنزي عاٌد مدهللا منار

 العازمً ناصر هللا عبد منال

 الظفٌري محمد عواد منى

 العجمى منصور محمد منٌرة

 الرشٌدي معٌتق عبدهللا منٌفه

 عبٌد فٌاض مسٌند مها

 العبٌد سعد ابراهٌم نادٌه

 العازمى عٌد فاٌز ناٌؾ

 العٌسى محمد بدر ندى

 الورع.  محمد خالد نهال

 السجاري جاسم عبداللطٌؾ محمد نور

 الشمرى مطلق صؽٌر نوره

 محمد ؼانم هللا عبد نوره



 العنزى سوادى هللا عبد نوؾ

 العجمً خمٌس فالح هنادي

 الجعٌدى جابر سعد وسمٌه

 العجمى على محمد وضحى

 المجادي ٌوسؾ صادق ٌوسؾ

 المزٌدي ٌوسؾ عادل ٌوسؾ

 والصناعة التجارة وزارة

 السالم عبد سامى الرزاق عبد ابرار

 الهاجرى جمعان شاٌع احمد

 الشمرى لٌلى منوخ احمد

 الجطٌلى صالح عاهد ارٌج

 الضفٌرى على أحمد االء

 حمود سلطان ماجد العنود

 الشمالً عاٌش اسامه امل

 الموسوى حسن محمد اسد اٌمان

 المٌاس مبارك خالد اٌمان

 فٌحان صاحى حسٌن بدور

 مسعد مبارك سعد تهانً

 المعراج محمود احمد حوراء



 السعٌد عبدالكرٌم حمد خالد

 العتٌبً عبدهللا خالد دانه

 العقاب هللا عبد العزٌز عبد درر

 الشوٌعر خمٌس محمد دالل

 العنزي شفافة فهد راكان

 المطٌرى فرٌج نعٌس رٌم

 الحربً عتٌق عٌد ساره

 الماجد بدر وائل ساره

 الشمالى حنون بسام سعاد

 الخمٌس الرزاق عبد فوزي شهد

 سٌؾ.  رمضان ٌاسٌن شٌماء

 المكٌمى على فتحى عائشه

 العمر محمد حمد العزٌز عبد

 الحربى خلؾ هللا عبد العزٌز عبد

 الرشٌدى هدٌبان سلٌمان هللا عبد

 عباس منصور ٌحٌى هللا عبد

 عٌسى نوري وحٌد عثمان

 ناصر حمد جابر عذارى

 الناصر محمد ابراهٌم ؼالٌه



 الحمٌدى سعد سالم ؼدٌر

 مندكار اسماعٌل على فاطمه

 المشاري عبدالحسٌن محمد فاطمه

 الحشاش عبدالعزٌز سعود فجر

 العربٌد جلوي عربٌد سعد فهد

 العتٌبى حمٌان ؼازى فوزٌه

 بوعباس محمد سالم لٌلى

 الكندري هللا عبد الرحمن عبد محمد

 الكندري أحمد هللا عبد خلٌل مرٌم

 العنزى عاٌد الحمٌد عبد مرٌم

 الحربً مران فالح مرٌم

 بخش أنور محمد مرٌم

 العازمً علوش خالد مها

 المطٌري شداد متعب نجاح

 الخلٌفى على محمد نور

 العجمى.  سالم شوٌرب نوره

 العتٌبى شباب فراج نوره

 المطٌرى خالد مشعل نوؾ

 الشمري مطر نواؾ نوؾ



 الفضلى مطنى زعال هاجر

 الزعبى فهٌد ناٌؾ وضحه

 التربٌة وزارة

 محمد هللا عبد ابراهٌم أحمد

 العنزي راشد عاٌد أحمد

 العجمى هللا عبد محمد أحمد

 الحمادي احمد ٌوسؾ أحمد

 القطان عبدهللا محمد أسامه

 السهلى محمد حرفان أسماء

 حجى ابراهٌم العزٌز عبد ابراهٌم

 بوناشى احمد انور احمد

 الناصر على جمال احمد

 العازمى حمدان عشبان حمد احمد

 الفارس حسن على احمد

 الصفار مالك فاضل احمد

 الهبٌده بطاح محمد احمد

 البصاره بدر ٌعقوب اروى

 الرقبه عبدهللا فالح اروي

 العنزي محسن ممدوح ارٌج



 علً محمد ناصر الرضا عبد اسراء

 العنزي نهٌر بدر االء

 المطٌرى قضاب مطلق البندرى

 العجمى سالم شافى العنود

 الشرهان جمعه هللا عبد العنود

 المقاطى عبدالمحسن ناٌؾ امل

 الٌعقوب عٌسً هللا عبد انفال

 القالؾ عبدالحسٌن ابراهٌم انوار

 العجمى محمد سالم انوار

 االصفر خلٌؾ فالح انور

 كرٌدى سلمان ناجى اٌمان

 الؽضوري صنت محمد باسل

 الفٌلكاوي سعٌد ناصر بدور

 المطٌرى.  خالد هزاع بدور

 العتٌبى الحق راشد بشاٌر

 المطٌرى خالد ترحٌب بندر

 العصٌمً مبارك سلمان بندر

 العجمى زاٌد محمد جابر

 الصفار الكرٌم عبد على جواهر



 العبدالمحسن عبدالوهاب حامد

 المطٌري حامد فرحان حامد

 المعصب سعود فارس حجى

 البلوشى حسٌن عادل حسن

 المشموم ناصر على حسٌن

 العجمى هادى راشد مهدى حشان

 الؽانم أحمد محمد احمد حصه

 القطان على ولٌد حصه

 محمد على هللا عبد حمد

 العتٌبى عبدهللا فرحان حمود

 المقٌط عبداللطٌؾ عادل حنان

 العجمى سعد محمد حنان

 العجمً علً محمد حنان

 القطان طاهر مهدى حوراء

 الصفار عٌسى نبٌل حوراء

 السواعى طالب حسٌن خالد

 الملحم الرحمن عبد اللطٌؾ عبد خالد

 العازمى ؼشام فالح خالد

 العازمً فهد فالح خالد



 المطٌرى كمٌخ محمد خالد

 العنزى حبٌب مدلل خالد

 الفالح هللا عبد مزٌد خالد

 العازمى محمد مطلق خالد

 الكندري حسن ناصر خالد

 الحمر.  ابراهٌم ولٌد خالد

 العازمى خلٌفه فالح خلده

 الزٌد الرزاق عبد سلٌمان خلود

 السلطان سلطان حمد دارٌن

 البلوشى عبدهللا عثمان دانه

 الرومً سالم عصام دانه

 العٌد الهادى عبد فالح دانه

 الرحمن عبد هللا نعمه احمد فٌصل دانه

 ابودهوم خلٌفة امان دالل

 القفاص صالح حسٌن دالل

 عرب حبٌب طارق دالل

 المطٌري معٌض عاٌض دالل

 الشمرى سالم اللطٌؾ عبد دالل

 الهندى محمد على دالل



 الشمري الموعد عوض محمد دالل

 المطٌرى مصلح محمد دالل

 العمر خالد ولٌد دالل

 القطان على ولٌد دالل

 العجمى حمد ناصر دلٌل

 المزٌد صالح محمد دٌمه

 الخواري هللا عبد علً دٌنا

 الحجرؾ ناصر مبارك راكان

 العنزي مرٌجب ؼانم رشا

 البٌشً هللا عبد خلؾ عادل رقٌه

 الدعٌج الرحمن عبد هللا عبد رقٌه

 المطوع محمد حمود رهؾ

 الهنٌدى أحمد أنور روان

 الرشٌدى هاٌؾ جمال روان

 العتٌبى حمد سالم روان

 كرم خالد صادق روان

 الٌعقوب عٌسى محمد روان

 الضاحً خالد ولٌد روان

 الفالح على اٌاد رٌم



 محمد عوٌد فاٌز رٌم

 محمد منصور كرٌم رٌم

 المطٌري فالح عسكر رٌما

 القفاص صالح خالد زهراء

 العطار.  على ابراهٌم زٌنب

 الحداد حسٌن اسماعٌل زٌنب

 عباس صفر عبدالهادى زٌنب

 المبارك محمد ٌحٌى سارا

 العوام سعود محمد سارة

 الهندال الجلٌل عبد منذر سارة

 حسٌن محمد ولٌد سارة

 الخضٌرى على حامد ساره

 الصراؾ الخضر عبد المحسن عبد ساره

 السلطان.  جاسم فهد ساره

 المطوع هللا عبد مصطفى ساره

 هاشم علً هاشم ساره

 السالم علً فهد سالم

 فهٌد سعد هللا عبد سعد

 المطٌري مسعد مشعل سعد



 العازمً عاٌد هادي سعد

 الرشٌدى ظوٌهر ملفى سعود

 الرى أكبر أحمد سكٌنه

 الشاٌجى احمد ٌعقوب سلٌمان

 الحلواجً عبدهللا خلٌل شرٌفه

 هللا الجار حسن ابالوه عبد شرٌفه

 العطار علً احمد شعٌب

 الحساوى شمالن عثمان شمالن

 الحربً هللا عبد متعب شموخ

 شٌر هللا عبد احمد شهاب

 المبارك احمد ابراهٌم شهد

 الٌاسٌن ٌاسٌن ٌوسؾ جاسم شهد

 ذٌاب طعٌس هللا عبد شهد

 العازمً االدؼم سعد ٌوسؾ شوق

 الفٌلكاوي محمد جاسم شٌخه

 العلى.  صالح خالد شٌخه

 محمد هللا عبد خالد شٌخه

 العجمى عبدالهادى عبٌد شٌماء

 العبٌدى صالح مبارك صالح



 الرومى صقر عادل صقر

 الؽانم جبر ٌوسؾ صقر

 الهٌلم فٌصل هللا عبد صٌته

 . العازمى عٌد على ضارى

 الراشد الشبلً احمد عادل ضحى

 المطٌرى ؼانم فالح طالل

 العازمً فالح فالح طالل

 العطار منصور على طه

 الهاجرى فالح على ظافر

 الٌحٌى ٌحٌى حمد عائشه

 القبندي علً سعٌد عائشه

 العازمى هللا ضٌؾ محمد عادل

 الخطٌب علً صالح على عالٌه

 الصالح ابراهٌم سمٌر عاٌده

 الشباك ناصر فالح عاٌده

 الكندري محمد حسن أحمد الرحمن عبد

 حسن علً خالد الرحمن عبد

 الشمري زبن صالح الرحمن عبد

 العنزى حمود عبٌد الرحمن عبد



 المطٌري فارع عزٌز العزٌز عبد

 الظفٌرى حمد ناصر العزٌز عبد

 العجمى هللا عبد جدٌع هللا عبد

 القطان جاسم االمٌر عبد هللا عبد

 سعود مبرك مخلد هللا عبد

 الرشٌدى عاٌد ملفى هللا عبد

 الخرس على موسى هللا عبد

 الدبوس حمود ناصر هللا عبد

 السعٌد هللا عبد ناصر هللا عبد

 احمد هللا عبد ٌعقوب هللا عبد

 الرٌش الرحمن عبد فاٌز المحسن عبد

 أشكنانً محمد علً الوهاب عبد

 المطٌرى مطلق حزام عبدالرحمن

 السعٌد حسن عبدهللا حسن عبدالرحمن

 السالم ؼنٌم سالم عبدالرحمن

 فرج بالل محمد عبدالرحمن

 الهرشانى نافل محمد عبدالرحمن

 العجمً سعٌد هادي عبدالعزٌز

 ابل.  أحمد عادل عبدهللا



 العٌاده عبٌد عٌاده عبدهللا

 العازمى محمد عٌد عبدهللا

 العنزي جلدو حمد عبٌد

 العازمً الهٌلع راشد حجى عذارى

 علً الرضا عبد محمد عذاري

 بهبهانى احمد امٌن على

 الدوٌخى هالل حسن على

 . القطان على حسٌن على

 هللا عبد حسٌن حمزه على

 مدوه على الرحمن عبد على

 الهاجرى على فهد على

 العجمى هادى فهد على

 العنزى مناحى محمد على

 العجمى حسن هادى على

 الشمالً عبدالرزاق حسن علً

 المزٌعل علً سالم علً

 اسٌري حسٌن صالح علً

 الخواجه حسن فٌصل علً

 الحرز منصور محمد علً



 الرشٌد فالح حمود عمر

 سالم عماش شعؾ عمر

 الفرهود عبدهللا حمود عبدالعزٌز عمر

 الحمٌدى عبدهللا عبدالعزٌز عمر

 المقاطى المحسن عبد ناٌؾ عهود

 العازمى عٌد عبدهللا عٌد

 المذن عٌسى احمد عٌسى

 العتٌقى حمد بدر عٌسى

 الٌوسؾ ابراهٌم خلٌل ؼالٌه

 الرشٌدى هللا عبد عٌد ؼدٌر

 العجمً علً محمد ؼدٌر

 العجمى محمد عبٌد ؼنٌمه

 الفارس محمد هللا عبد فارس

 العمر عبدالسالم عبدالعزٌز فاطمة

 القدٌرى العزٌز عبد ولٌد فاطمة

 الكرٌم عبد جلٌل فاطمه

 خلؾ صالح حمد فاطمه

 عباس بو عباس حمٌد فاطمه

 الدوٌلة عوض راشد فاطمه



 بورحمه محمد طارق فاطمه

 الماص راشد عدنان فاطمه

 المطر محمد ؼانم فاطمه

 عباس بو عباس مصطفى فاطمه

 الهاجري ناصر هللا عبد فالح

 العصٌمى العزٌز عبد على فجر

 الماجد جاسم فٌصل فجر

 العدوانى عبدهللا محمد فجر

 العتٌبً مناحى منصور فجر

 العتٌبى فٌحان الرزاق عبد فرح

 العجمى محسن مسفر فطوم

 شعبان محمد ابراهٌم فهد

 حمد بو حمد خالد فهد

 الدوسرى ثقل راجح فهد

 المطٌرى محمد سعد فهد

 سلٌمان القفٌلى سلٌمان فهد

 المطٌرى فهد ؼرٌب فهد

 العازمى فهد مبارك فهد

 السٌار ناصر العزٌز عبد فً



 الصفار على هللا عبد فٌصل

 نخً بن علً عدنان فٌصل

 الهبٌده عوض مبارك فٌصل

 الشاٌع فهد مشعل فٌصل

 السدره احمد ٌحٌى فٌصل

 الزهامٌل مزبان سعد لطٌفه

 جمال حسٌن على لطٌفه

 الشمرى عبٌد محمد لطٌفه

 العنزي مطلق هللا عبد لولوه

 العازمى الرحمن عبد الفى لولوه

 الشطى خلٌفه نجٌب لولوه

 الرشٌدي شقٌر عبٌد لٌلى

 الرحٌم عبد الخضر عبد فاضل لٌلى

 الفارسً علً احمد مبارك

 الفضلً نومان فرحان مبارك

 المطٌرى فالح محمد مبارك

 البذالى دوان فارس متعب

 على المحمد موسى ابراهٌم جمال محمد

 المطٌرى على حسٌن محمد



 الهاجري امرٌط راشد محمد

 الخرٌنج متعب هللا عبد محمد

 الصاٌػ حاتم عدنان محمد

 محمد حسن فاضل محمد

 الهاجري فهد محمد فرج محمد

 الرشٌدى محمد مبارك محمد

 الصواغ فلٌح مرزوق محمد

 حجٌالن.  محمد مناور محمد

 بشٌر احمد ناصر محمد

 شمساة حاجٌة ٌعقوب محمد

 . الدرٌع خلٌل ٌوسؾ محمد

 المطٌري مرزوق بداح مرزوق

 هللا عبد ٌوسؾ خلٌل مرٌم

 الكندرى الرحمن عبد سلٌمان مرٌم

 على رئٌس الحسٌن عبد عادل مرٌم

 األحمد محمد فوزي مرٌم

 المجٌبل أحمد ٌوسؾ مرٌم

 الزامل ابراهٌم خالد مشارى

 العازمى عوٌد مشعل مشارى



 الشمرى حماد ٌوسؾ مشارى

 العازمى ناصر بدر مشعل

 الشمرى محمد متعب مشعل

 العازمً مرزوق محمد مشعل

 المطٌرى عوض ضاوى مطلق

 المطٌرى حمود باتل معالى

 االبراهٌم منصور أسعد مفاز

 الرشٌدى مفرح عبٌد مفرح

 الحربى رمضان مطٌران ملٌحان

 باقرى ابراهٌم منال

 المرزوق.  فرج صالح منال

 الرباح ابراهٌم عادل مناٌر

 زمانان سعود سالم منى

 العتٌبً ردن ذعار منً

 الحربً سند هللا عبد منٌره

 العجمى هللا عبد محمد منٌره

 الدعٌج على محمد منٌره

 الفالح جاسم ٌوسؾ منٌره

 الخضر ناصر بدر ناصر



 المعٌلى حسن على ناصر

 الراشد سالم انور نبعه

 العتٌبى عبٌد سعد نهى

 الماجدى خلٌؾ ؼانم نوال

 المطٌرى مناحى حامد نور

 الفضلى مطنى محمد نور

 الصقران محمد عبدالهادي نورا

 الصباح العلً سالم عذبً نورة

 الحفٌتى راشد ابراهٌم نوره

 المسعود العزٌز عبد خالد نوره

 الخضٌر محمد خالد نوره

 الرمح ٌوسؾ الكرٌم عبد نوره

 العازمى محمد مناور نوره

 الرشٌدي فرٌح هللا ضٌؾ نورٌه

 المسعود منصور بدر نوؾ

 االبراهٌم الرزاق عبد رعد نوؾ

 بوعباس.  حسٌن موءٌد هاجر

 العتٌبى محسن سعود هادى

 المطٌرى ماجد الرحمن عبد هبسه



 الحبشى اللطٌؾ عبد صالح هناء

 العنزي محمد مجبل هند

 الوطري مبارك مرزوق ود

 جزاع دلٌل خالد ولٌد

 حسٌن حٌدر محمود ٌاسمٌن

 الجزاؾ منصور خالد ٌوسؾ

 القطان حسٌن على ٌوسؾ

 العتٌبى عماش متعب ٌوسؾ

 هللا عبد حسٌن محمد ٌوسؾ

 العتٌبى هللا عبد محمد ٌوسؾ

 العالى التعلٌم وزارة

 العازمى قبالن راضى احمد

 رىالمطٌ صائل محمد افراح

 القحطانى محمد مهنا امل

 الضلٌعى.  محمد بجاد اٌمان

 راشد رفٌع فضل اٌمان

 العازمً جفٌنان ملفً جوزه

 خالد محمد أحمد شهاب حصه

 المحسن المحسن عبد براك خالد



 الرشٌدى فالح صالح رجا خالد

 العجمى بداح مبارك دالل

 العجمً مبخوت هادي رفعه

 الدؼٌم سعود مطلق سلمان

 سالم بن علً سالم الحمٌد عبد سلٌمان

 العوضً عبدهللا أحمد عائشه

 الحشاش.  محمد صالح عبٌر

 الشمري جاسم بدر عواطؾ

 المطٌرى فرٌح جاسر فٌصل

 دشتً عباس رشٌد كوثر

 العازمى.  فالح هادى محمد

 الماجدى مطلق ملوح مسفره

 العمٌري محمد عادل مشاري

 المطٌري.  فالح خلٌؾ مشعل

 رشٌدي خضر منصور مها

 العازمى شبٌب ؼضبان هٌا

 الداخلٌة وزارة

 المسرى ابراهٌم خلٌل انفال

 العجمى السهدى محمد بدر



 البذالً الراشد سفاح خالد جواهر

 المقٌط اللطٌؾ عبد خالد حنان

 الصلٌلى عوض مسهوج رٌم

 صؽٌر حمد عاٌض ضحٌه

 البلوشً عبدهللا محمد كوثر

 كمال على خالد محمد

 الرشٌدى فهاد راشد محمد

 الدٌحانى هللا عبد سلطان مها

 الدٌحانى هللا عبد سلطان مى

 المطٌرى مطلق مصلط مً

 الدفاع وزارة

 بوشهرى جعفر على ابراهٌم

 زٌنل محمد ناصر بكر ابو

 البرازي خلؾ ثامر احمد

 المطٌرى مطر فاٌح احمد

 الرشٌدي كعمً القفٌدي ارشٌد هللا عبد ارشٌد

 الشمرى عٌد العزٌز عبد اشواق

 الجحمه هللا عبد ناصر بدر

 الباطنى جاسم صالح جاسم



 الدوسرى مشلح مفرج جراح

 الرشدان حسن صالح حسن

 الدرٌعً أحمد عادل حسٌن

 الرامزى احمد على حسٌن

 المطٌرى فالح ذعار حمد

 العازمى ادؼٌمان فهٌد حمد

 الشاٌجى فهد محمد حمد

 العازمى عواض قطٌم حمود

 الشمالى جاسم حسن حنٌن

 اسماعٌل عباس محمود حوراء

 الخرٌنج سالم حمود خالد

 السنعوسً هللا عبد اللطٌؾ عبد خالد

 الشمرى حسن هللا عبد خالد

 المرشد.  محمد ابراهٌم خزنه

 العازمى دهٌلٌس سالم دانه

 الرشود ابراهٌم سلٌمان داود

 الدعٌج علً عهدي دعٌج

 الساٌر احمد جمال دٌنا

 المالكً صوٌلح طالل رازان



 الشمرى مشرؾ جاسم رافع

 الشمرى جاٌد احمد سعود

 رمٌه ابو شجاع بندر سعود

 العازمً سعود راشد سعود

 المطٌرات سلطان بندر سلطان

 المري الهدفه سالم على شوق

 الزعابى درباس حسٌن شٌخه

 العجمً سالم ضٌدان صالح

 المطٌري محمد فٌصل طالل

 الجنفاوى خلٌل ثامر الرحمن عبد

 الشمري منور حمدان هللا عبد

 الهندال منشد سعد هللا عبد

 المطٌري بوشٌبه دهٌسان ضٌدان هللا عبد

 المجحم هللا عبد اللطٌؾ عبد هللا عبد

 الوسمى مبارك مرضى هللا عبد

 المطٌرى مفلح فهد عبدهللا

 العجمى مسعود محمد عتٌق

 العازمى هجرس خلؾ عذبى

 السلمان محمد ابراهٌم علً



 الصائػ الرسول عبد عباس فاطمه

 . البشر على الرحمن عبد فهد

 الظفٌري عواد محمد فهد

 الحٌان صالح مرعى فهد

 الكندرى سكٌن محمد اسماعٌل فواز

 قمبر.  حبٌب فاضل فٌصل

 الظبٌري علً نوري فٌصل

 السعٌد مبارك سعد لولوه

 الرشٌدي الهلفً عجٌل فالح مبارك

 الرشٌدى مجبل صالح مجبل

 المجحم الرحمن عبد بدر محمد

 الحداد موسى بدر محمد

 رضا عبدهللا جاسم محمد

 الشناوي محمود جمال محمد

 المري اللوا محمد حمد محمد

 العازمى عرٌفج خالد محمد

 العوضً الرحمن عبد خمٌس محمد

 المطٌرى جهز نواؾ محمد

 الرحمن عبد شمسالدٌن عبدالرحمن عارؾ مشعل



 الوزان حسٌن احمد مهدى

 الدٌحانً محمد فهد موضً

 الدوسري سند حسن نوؾ

 القرٌنى خلؾ عادل نوؾ

 العازمى مجبل صالح هادى

 القالؾ صالح منصور هبه

 البخٌت محمد بركه هدى

 الهاجري هادي محمد هدى

 العلٌمً سالم علً ٌوسؾ

 الحسٌن جواد مالك ٌوسؾ

 عٌاده صالح محمد ٌوسؾ

 اإلجتماعٌة الشئون وزارة

 عاشور محمد الحسٌن عبد آمنه

 المطٌرى حجى حمود احمد

 السدره جاسم زٌاد احمد

 السعٌدي مبارك ناٌؾ احمد

 المطٌري سعود كرٌزي امثال

 المرشود ابراهٌم عمر امٌره

 العنزى ٌوسؾ صالح انوار



 المنصور.  احمد على بسمه

 صادق ابل الرسول عبد جمانه

 الطبٌخ الرحمن عبد على جوان

 الرشٌدى حنٌان ادٌؽم حصه

 السبٌعى كامل سعود حنان

 العجمى عامر محمد خزنه

 الحسٌن عبد على حسٌن دانه

 النسٌم محمد عامر دالل

 الصلٌلى مفلح دعسان رائد

 العازمى سعود هادى راشد

 المطٌرى رباح عقاب رباح

 المهنا سالم احمد رٌم

 الصراؾ صالح اٌوب زهراء

 الفضلى المحسن عبد هللا عبد زهراء

 اشكنانً حبٌب محمد زهراء

 مندنً محمد جاسم زٌنب

 السدانى سلطان ابراهٌم سبٌكه

 العتٌقى العزٌز عبد عدنان سعود

 الرشٌدى.  عاٌض حسٌن سلطان



 المطٌرى ناهس نهٌر شٌخه

 المطٌري ؼانم سعدون طالل

 الرشٌدى ظاهر صالح ظاهر

 الدوسرى موسى جمٌل عائشه

 القفاص صالح حسٌن العزٌز عبد

 العجمً سعود حمد هللا عبد

 الحٌالن سعد خالد هللا عبد

 الوهاب العبد الحمود العزٌز عبد عبٌر

 الرشٌدى مسلم شرٌد عٌسى

 بطحانى عتٌج فاٌز فاتن

 الشمالى احمد ابراهٌم فاطمه

 المنصور احمد محمد حسٌن فاطمه

 محمد على صحاؾ محمد فاطمه

 العازمً المٌع سٌؾ سلمان فجر

 المطٌري فهد برؼش فهد

 على اسد فاضل فٌصل

 عازمًال هادي مبارك لٌالً

 الؽرٌافى مجبل أحمد محمد

 المطٌري حجار الحمٌدي محمد



 الخالدى على حسٌن محمد

 العازمى فالح مبارك محمد

 الصباح بدر صباح مرٌم

 العجٌل محمد هللا عبد مشارى

 الوهٌده عاٌض حمد مشاعل

 العنزى نواؾ عزٌز مشعل

 الخباز محمد هللا عبد مناٌر

 االنصارى جاسم محمد منٌره

 العنزى ناصر بدر ناصر

 الحربى ناصر منصور ناصر

 العنزى خوٌطر سرحان نواؾ

 الدوسرى تمٌم اسماعٌل نوره

 المسعود منصور بدر نوره

 الخٌاط حسن عادل هدٌل

 ناصر ضاحى الواحد عبد هند

 العنزي عاٌض خالد ولٌد

 الصحة وزارة

 العتٌبً راشد ضحٌان آسٌا

 الشمري عواد بندر آالء



 المطٌرى متعب صنٌهٌت أبرار

 الهاجري قوٌعان مبارك أبرار

 الموسوي علً سٌد محمد سٌد أحمد

 العازمً مناحً طلق أحمد

 محمد على الكرٌم عبد أحمد

 العروج مطلق طارق أسٌل

 الحسن جلٌل ناٌؾ العزٌز عبد أفنان

 المحمد القادر عبد أحمد هللا عبد أفنان

 الشمري فالح نمر أمجاد

 العازمً حوٌان مزعل أمل

 الرشٌدى سعود مشعان أمٌره

 العنزي البدان راضً ساهر أمٌنه

 البالول سلٌمان أحمد أنعام

 العازمى فهٌد خالد أنوار

 العنزي الهٌلم شفاء أنوار

 العجمى ابداح فهد ابداح

 العتٌبى اللة ضٌؾ بدر ابرار

 الدوخى حسن محمد ابرار

 القحطانى.  عبدهللا مرزوق ابرار



 الفٌلكاوى محمد هللا عبد ابراهٌم

 البذالى حمدان مزٌد احالم

 الؽٌث احمد حمد احمد

 الرشٌدي عاٌد عواض احمد

 الجمٌلى هاٌؾ فٌحان احمد

 السردى محمد خالد ارٌج

 المطٌري الفً فواز ارٌج

 ٌوسؾ.  محمود احمد اسراء

 ؼٌث ابو ٌوسؾ علً اسراء

 المطٌرى نهار مفرج اسماء

 االستاذ صادق جعفر اسٌل

 العازمى براك الرحمن عبد اشواق

 خلؾ خابور عاٌد اعتماد

 العازمى.  طلق فهٌد افراح

 الخنفر.  جاسم احمد افنان

 السهلى مبارك منٌر افنان

 الشمرى عوده ولٌد البندرى

 الرقٌصى عبٌد فهٌد الجازي

 العجمى هللا عبد فراج الجوهره



 المنٌر مطلق على الزٌن

 المفرج ٌوسؾ ٌعقوب الطاؾ

 العازمً السهدي فارس رفاعً العنود

 الرشٌدى ؼازى سحٌم الهنوؾ

 الهاجرى توٌم محمد امانى

 الشمرى جبر عطٌه ضاحى امل

 الصاٌػ الرسول عبد طالب امنه

 الرشٌدي عوض مجبل امٌره

 البناي مساعد سعود امٌنه

 الدوب سالم عبدهللا انفال

 العازمً مزٌد عادل انوار

 العنترى دخٌل مبارك انوار

 كمال حسٌن محمد انور

 العنزى جاعد أحمد اٌمان

 المطٌرى مطلق سند اٌمان

 الحرٌجى عاٌد هللا عبد اٌمان

 حسن سعود فتحً اٌمان

 الضرباح ارشٌد محمد اٌمان

 عبدالعظٌم محمود شاكر اٌناس



 اشكنانً اكبر عبدالصمد باسل

 الشمري ناٌؾ خضر بتول

 الؽانم احمد ٌوسؾ عماد بثٌنه

 العجمى معجب حمد بدر

 العنزي عوض عذال بدر

 خلؾ مشرع محماس بدر

 الهاجرى محمد مسعود بدرٌه

 الدوسرى حسٌان رسام بدور

 الظفٌرى مطٌر ؼانم بدور

 عسكر علٌج مطلق بدور

 . العازمى رؼٌان مفلح براك

 العجمى مانع على برده

 الدوسرى حمد حسن بشاٌر

 الكندرى هاشم عبدالرزاق بشاٌر

 العازمى فالح عوض بشاٌر

 الرشٌدى سعد محمد بشاٌر

 الظفٌري صالح فٌصل بلقٌس

 رمال محمد صٌاح بندر

 العازمى مبارك ناصر تركى



 الزٌادى الهادى عبد ماجد سعود تركً

 سحلول مشعاب بدر تؽرٌد

 العجمى ناصر سالم تهانى

 العراده مسفر أحمد تهانً

 الضفٌري صالح ابراهٌم تهانً

 العازمى جمعان ارشٌد جمعان

 عبدالسالم جاسم سالم جنان

 العازمى عواض حمد حربٌه

 فرمن عباس علً حسن

 الراجحً ثامر محمد علً حسناء

 حسٌن ؼلوم عباس حسٌن

 الصفار علً عبدالعزٌز حسٌن

 الحسٌنان هللا عبد ابراهٌم حصه

 العجمً عبدهللا سامً حصه

 العازمى خالد عادل حصه

 العازمى راضى عادل حصه

 المرشد العزٌز عبد محمد حصه

 العجمى مبارك محمد حصه

 العدوانى حمد فوزان حمد



 السنافً عباس حمد حمود

 المطٌري جرٌد علً حمود

 شموه احمد حسٌن حنان

 العازمً فهد دهام حنان

 الشحٌتاوى شحنان ناٌؾ حنان

 العبدهللا ناصر طاهر حمٌد حوراء

 ابوجابر عبدالكرٌم عبدالعزٌز حوراء

 الفٌلكاوي على حامد حٌاة

 الهاجرى ٌدعب سلٌمان خالد

 العازمى على شافى خالد

 الرشٌدي رابح هللا عبٌد خالد

 الجالس مشوط محمد خالد

 الزنكى سهٌل ولٌد خالد

 عمر قشاط عثمان خالد خلود

 الرشٌدى جمعان مبارك خلود

 الرندي شارع فهد خلٌفه

 الدوسرى ابداح محمد دالٌه

 الهران العزٌز عبد فهد دانه

 العازمى حسٌن محمد دانه



 بوقماشه مبارك ولٌد دانه

 الفضلى خلؾ مطر دعاء

 الفرٌح على احمد دالل

 العازمً عٌد زاٌد دالل

 الظفٌرى حنٌؾ مبارك دالل

 العمٌره حمود محمد دالل

 العروج ٌوسؾ محمد دالل

 عمٌره.  ماطر مساعد راشد

 المطٌري بزٌع هللا عبد رحاب

 العنزى.  حبٌب مدلل رحاب

 الظفٌرى حمدان بن مناع رحاب

 العجمى عبٌد فرج رحمه

 القشعان فهد خلؾ رؼد

 ملحم محمد جالل نادٌه رؼد

 المطٌري بندر احمد رفاء

 الخترش سالم محمد رقٌه

 العازمى مبارك طالل روابى

 العدوانى حمود احمد روان

 سالمه بدر حامد روان



 الؽرٌر هللا عبد صقر روان

 الؽانم الماجد ؼانم صقر روان

 الناشى الرحمن عبد صالح روان

 العنزي خلؾ عماد روان

 الدؼٌشم.  محمد فهد روان

 العازمى حجً احمد رٌم

 المجٌبل سعود اسامه رٌم

 القٌص اٌوب خالد رٌم

 بزٌع سعد خالد رٌم

 الرحمن عبد مجبل راشد رٌم

 العجمى عامر سعد رٌم

 محمد عٌد عكرش رٌم

 الشمري جابر فهد رٌم

 الخمٌلً فالح فٌصل رٌم

 العجمى زاٌد قحطان زاٌد

 السعٌدى مزبان هزاع زبن

 فهد العزٌز عبد سعود زكٌه

 محمد نظر ابراهٌم زهراء

 الناصر حسٌن ناصر زهراء



 العجمً عباس محمد زٌنب

 الصفً صالح محمود أسامه ساره

 القوٌعً احمد بدر ساره

 الدبوس محمد خلٌفه ساره

 الخالدى عناد سعود ساره

 العنبرى سعود صالح ساره

 القصار محمد هللا عبد ساره

 العصٌمى مرزوق ماطر عبدالسالم ساره

 الخالدى صٌاح فهد ساره

 العازمى مطلق مفلح ساره

 الجاسم المحسن عبد منصور ساره

 الرشٌدى عبٌد ناصر ساره

 العجمً هللا عبد هاٌؾ ساره

 الدوسرى سالم ثقل سعود

 الحوز مساعد زٌد سعود

 السلٌمان سعود محمد سعود

 الرشٌدى متعب ماجد سلطان

 السعٌدي راجً مزبان سلطان

 الوهٌب سعد هللا عبد سلمى



 سالم ابراهٌم احمد سهى

 الشمالن شاهٌن حسٌن شاهٌن

 مبارك عواد مال عبدالكرٌم صالح شروق

 الظفٌرى حمود محمد شروق

 النصافى.  ترٌحٌب سرهٌد شرٌده

 رمضان عبدالمحسن حسن عادل شرٌفه

 العجمى هادى سعٌد شقحه

 العازمً علً أحمد شماٌل

 البلوشى بدر انور شهد

 المطٌري صنهات خالد شهد

 الروضان ناصر روضان شهد

 العراده مبارك عوٌد شهد

 الحمٌدانً محمد عٌد شهد

 الموسوى كاظم سٌد محسن شهد

 حسن اسد محمد شهد

 عامر.  ؼازى محمد شهد

 شهرى بو هللا عبد خالد شوق

 الهاشم المحسن عبد خالد شوق

 النهابه حماده صالح ٌوسؾ شوق



 العوضً عبدهللا أحمد شٌخه

 المري جابر حمد شٌخه

 الؽرٌب عبدهللا خالد شٌخه

 العنزى خلؾ رضا شٌخه

 الزٌد محمد علً شٌخه

 القلوشً عبدالكرٌم نبٌل شٌخه

 النمش محمد خالد شٌماء

 العمٌره الهادى عبد سعد صالحه

 المسٌعٌد الرحمن عبد هللا عبد صالحه

 العنزى اسماعٌل هالل صفاء

 العنزي خلؾ سند صالح

 العجمً مهدي منٌر صٌده

 الدوسرى دهٌم مانع صٌؽه

 العلى ٌوسؾ ادٌب طٌبه

 العثمان ناصر صالح عائشة

 العازمً مبارك مرزوق عائشه

 المطٌرى حسٌن محٌسن عالٌه

 العجمى محمد فهٌد عاٌض

 المهمل عوض حمود االله عبد



 الرامزي الحمٌد عبد فٌصل الحمٌد عبد

 محمد عوض عادل الرحمن عبد

 الدوٌله عوض على الرحمن عبد

 العدوانى ؼازى خالد العزٌز عبد

 الرشٌدى مسٌعٌد مبارك العزٌز عبد

 الهاجري بخٌت محمد العزٌز عبد

 الرزاق العبد محمد فهد اللطٌؾ عبد

 الرشٌدى عٌد حمد هللا عبد

 العنزى عكاش طلٌحان هللا عبد

 العوضً ابراهٌم عثمان هللا عبد

 العتٌبى مسلط فٌصل هللا عبد

 العنزى حمٌد مرشد هللا عبد

 العجمى محسن مسفر هللا عبد

 الظفٌرى شوٌهٌن هلٌل هللا عبد

 الفارس محمد خالد الوهاب عبد

 شاهٌن عوده عوض عوده عبدالرحمن

 المطٌرى شعوؾ حجر فهد عبدالعزٌز

 الجمعه عبدالرحمن احمد عبدهللا

 العازمى خالد سعد عبدهللا



 الضفٌرى نشمى على عبدهللا

 العازمى حمدان خلٌفه عبٌر

 العازمى سٌؾ سلمان عبٌر

 الشٌحه عبدالكرٌم ولٌد عثمان

 عجٌل هللا مد عجٌل هللا مد عجٌل

 العجمى سالم هادى عذارى

 هوٌشل حمود محمد عزٌزه

 المرى حمد جابر على

 ؼلوم شعبان صبٌح علً

 الدوسرى سالم محمد سالم علٌاء

 الشطى اللطٌؾ عبد ؼانم عمر

 الشمرى محمد عباس عنود

 الرشٌدى حمود محمد عهد

 مهدى ثنٌان مهدى عهود

 العازمى محمد فهاد صقر ؼدٌر

 سبتً جمعه عادل ؼدٌر

 المطٌري علً هللا عبد ؼدٌر

 الجدى عباس على ؼدٌر

 ثوٌب سالم عٌد ؼزالن



 القالؾ خلٌل محمد فاتن

 المجادى ٌونس شاكر فاطمة

 الزاٌد احمد ابراهٌم فاطمه

 أحمد كرم أحمد بدر فاطمه

 الناصر سالم حمد فاطمه

 طه ضٌؾ خلٌؾ فاطمه

 بطى فحٌمان دخٌل فاطمه

 العازمى دؼٌم خلؾ دؼٌم فاطمه

 العازمى على طلق فاطمه

 السرى مالعلى طالب على فاطمه

 الرشٌدي مرزوق مجبل فاطمه

 المضحً حمد محمد فاطمه

 . حٌدر عباس محمد فاطمه

 الحسٌنً موسى محمد فاطمه

 العازمى مطلق مرزوق فاطمه

 عباس على ناصر فاطمه

 القالؾ حسن ولٌد فاطمه

 العلى محمد ولٌد فاطمه

 فرج سعد علً فجر



 الوجهان علً محمد فجر

 البدى سعد راشد فرح

 هللا عبد ابراهٌم محمد فرح

 السلٌمان سعود سالم فهد

 السعٌدي خلؾ صالح فهد

 الحبٌل صالح محمد فهد

 المٌع محسن مرزوق فهد

 المنصورى احمد ناصر فهد

 البانً بانً محمد فً

 العازمً هللا عبد عشٌران فٌحاء

 اسماعٌل هللا عبد عدنان فٌصل

 المعٌلى ناصر ٌعقوب فٌصل

 المجٌبل سعود هشام قٌروان

 الهاجرى راشد محمد كرٌمه

 المرزوق ٌوسؾ سالم لطٌفه

 الحلٌله محمد سعد لطٌفه

 المطٌري عالً فهد لطٌفه

 العتٌبً محمد مبارك لطٌفه

 حٌات محمد ٌوسؾ لمٌاء



 الشاٌع الرحمن عبد احمد لولوه

 مدوه على خالد لولوه

 الخطاؾ سلٌمان راشد لولوه

 الحمدان علً ناصر لولوه

 الصباح مبارك سالم مبارك

 الحسٌنى.  عجٌم سند مبارك

 الرشٌدى سعدون ضبٌب مبارك

 الجسار مفلح سالم محارب

 المطٌري محمد بدر محمد

 الدوسرى براك حزمى محمد

 الدبوس احمد حمد محمد

 الراجحى هللا عبد خلؾ محمد

 العازمى.  عامر راشد محمد

 ؼرٌب جاسم عادل محمد

 التركً محمد الرسول عبد محمد

 سواده فراج عبدهللا محمد

 العتٌبً ناٌؾ عبدهللا محمد

 القبندي محمد ؼسان محمد

 العازمً مدؼم لطس محمد



 . العازمى مدؼم مرشد محمد

 الشٌحه العزٌز عبد ولٌد محمد

 العنزي عفاش ماطر مروه

 . الجاسم احمد جاسم مرٌم

 العمر أحمد حمد مرٌم

 االحمد سلٌمان حمود مرٌم

 رومً بداح ردٌنً مرٌم

 محسن محمد سالم مرٌم

 الدوسرى جخٌر سعد مرٌم

 الجمعه عبدالرسول صالح مرٌم

 بوفرسن الرحمن عبد العزٌز عبد مرٌم

 نور محمد هللا عبد مرٌم

 المطٌري نهار الهادي عبد مرٌم

 العازمً مرثع عبٌدان مرٌم

 العلى المحسن عبد على مرٌم

 الخمٌس عبدالمحسن فهد مرٌم

 هللا عبد خلٌل فٌصل مرٌم

 العازمى مؽٌران مبارك مرٌم

 العازمً عبداللة محمد مرٌم



 العازمً ناٌؾ مذهل مرٌم

 الظفٌرى نهابه مسلم مرٌم

 العازمً زاهً مشعل مرٌم

 مطلق شنٌؾ مطر مرٌم

 العازمً النوط حمود علً مساعد

 . العجمى محمد محسن مشارى

 . الظفٌري ظاهر ناٌؾ مشارى

 السٌحان خالد سرور مشعل

 الرشٌدى مفرح سلمان مشعل

 المطٌرى عواض فالح مشعل

 الربٌع الوهاب عبد محمد معانى

 العازمً مبارك سعد مالك

 الروٌعً نمالن صلبوخ مالك

 الظفٌرى مسٌر مناور مالك

 شرٌده محمد جاسم منار

 العنزي علً حمٌد منار

 الشمرى نصار شاهر منار

 . المانع الرحمن عبد العزٌز عبد منار

 العجمً فالح عبٌد مناع



 العازمى وثٌر راشد منال

 المرى على محمد مناٌر

 العازمى هللا عبد خالوى منصور

 العازمً الجوٌسري عاٌض مرجع منى

 العصٌمى هوٌدى مشعل منى

 السبٌعى مطلق عبدهللا منٌره

 العجمً فالح فاٌز منٌره

 معتقه فهد فراج مرزوق منٌره

 المطٌري عبدالهادي مشاري منٌره

 الزعبى شنار مطلق منٌره

 العمٌري عوض ناصر منٌره

 العراده مسفر أحمد مها

 العازمى محمد طفٌل مها

 الصالح محمد مصطفى مها

 الحربى دحٌالن ملفى مها

 الرجعان سالم هاٌؾ مها

 صالح عباس احمد مى

 الشمرى مناور محمد على مى

 السعٌد اللطٌؾ عبد فهد مى



 الدٌحانى.  بركات ضحوى نادر

 العتٌبى فهران خمٌس نادٌه

 الدٌحانً هالل بدر ناصر

 ادرٌس راشد جالل ناصر

 المطٌري الحتٌته فالح حمود ناصر

 الضوٌحى مبارك عادل ناصر

 العنزي سعود فٌصل ناصر

 العازمى سعود العزٌز عبد ناٌؾ

 العمار محمد عبدهللا ناٌفه

 العتٌبى فٌحان الرزاق عبد نجد

 العجمً هاٌؾ فهد نمشه

 العجمى سالم على نهار

 الشمري هدٌسان سالم نوال

 المطٌرى مزٌد هزاع نوال

 الفالح اللطٌؾ عبد طالل نور

 عطٌه سعود عٌد نور

 النوٌم فرحان محمد نور

 الدؼٌلبى ثامر حمد نوره

 المجرن علً حمد نوره



 العازمى.  مبرد خلؾ نوره

 العازمً مطلب سالم نوره

 الشمس سلٌمان الرزاق عبد نوره

 العجمً فهاد فراج نوره

 المطٌري عبٌد مبارك نوره

 العجمى محسن هادى نوره

 العازمى.  ثوٌنى وسمى نوره

 المٌع عاصى ٌوسؾ نوره

 العازمى عسكر احمد نوؾ

 العازمى ناصر خلٌؾ نوؾ

 العجمى محمد على نوؾ

 الهولً محمد عٌسى نوؾ

 العجمى حجاج فهد نوؾ

 العازمً لمام مزعل نوؾ

 الحرٌص مصلح هذال نوؾ

 العامر احمد سعد هاجر

 الفهد الحمٌدى شافى هاجر

 الفضلى مضحى عواد هاجر

 التوحٌد هللا عبد حمود هبه



 الضفٌرى خضر سمٌر هناء

 زٌد.  رفاعى سعود هنادى

 العنزى حمٌد عشوى هنادى

 العازمً عوض صالح هنادي

 الشمرى شٌحان الحمٌد عبد هنوؾ

 العجمى سعٌد حسن هوٌه

 الصباح العزٌز عبد بدر هٌا

 العازمً فراج خالد هٌا

 العجمى فالح مبارك هٌال

 الحمادي خالد فٌصل وجدان

 الجسمً محمد ٌوسؾ وسن

 العازمً ؼنام سعٌد وضحه

 العازمى ظاهر سٌؾ وضحه

 التمار الوهاب عبد الرحمن عبد وضحه

 الدوسري سالم منصور وضحه

 العجمً سعود مبارك وضحى

 المرٌشد ابراهٌم محمد والء

 الناصر الزٌد ناصر عبداللطٌؾ ولٌد

 الرفاعى رفاعى سٌد بندر ٌسرا



 المال ٌوسؾ أحمد ٌوسؾ

 العنزي عاٌد الحمٌد عبد ٌوسؾ

 شهاب كرم على ٌوسؾ

 العدل وزارة

 العنزى فرٌح صباح أحمد

 الصدٌقً سعود عبدالعزٌز جمانه

 العدوانً هدمول حمدان حصه

 السعٌد عثمان طالل حمد

 بهزادي عوض حسٌن خدٌجه

 المطٌري فرحان هللا خٌر خدٌجه

 المطٌرى فارع هللا عبد خلود

 العمٌري مطلق محمد دٌما

 الصلٌلى عاٌد ساٌر رهؾ

 القالؾ شهاب سٌد المطلب عبد زٌنب

 الشمري الجنفاوي هزاع عبدهللا سلٌمان

 التركٌت اسحق سلٌمان منتصر سلٌمان

 العجمى.  عبدالرحمن هادى شفاقه

 الحمد جلٌدان سعود عائشه

 المؽربى خلؾ سعد عادل



 المخٌال المحسن عبد عٌد المحسن عبد

 العٌسى عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالعزٌز

 حمزه ماضً هللا خٌر عبٌر

 الظاهر علً مشعل علً

 ؼافل حبٌب فالح عٌده

 العازمً فالح مبارك فالح

 العوضً أحمد اللطٌؾ عبد لولوه

 البشاره محمد هشام لولوه

 المطوع العزٌز عبد سلٌمان محمد

 العازمى محمد عاٌد محمد

 نصٌب حسٌن علً محمد

 البدهاوي محمد فاٌز محمد

 الفودري محمود محمد منى

 القرٌنى ناصر سطام منٌره

 الشمرى مطر صٌاح منٌره

 الظفٌرى سعود شالل نوؾ

 الظفٌري كعٌد احمد هدٌل

 سلطان بن محمد جاسم هٌا

 الهولى محمد عباس ٌوسؾ



 والماء الكهرباء وزارة

 العنزى ٌالوس سالمه احمد

 جمعه رمضان حسٌن علً جابر

 العازمى عاٌض معٌض جمٌله

 الحسن.  حسن عدنان حسن

 العازمى حربى على حمد

 المطٌري قطٌم محمد حمود

 الشمري جزاع حبٌب خزنه

 المفرج مطلق مهدي رحاب

 العجمً محمد سعٌد سعد

 المهٌنى الوهاب عبد على سعود

 العجمى محمد مهدى سعود

 الصلٌلى صاهود ناجى شهد

 الجاسر الرحمن عبد فهد الرحمن عبد

 النجار السالم عبد سامى السالم عبد

 الحصان عبدالعزٌز رٌاض العزٌز عبد

 السعٌد اللطٌؾ عبد احمد اللطٌؾ عبد

 حمود محمد كاظم احمد هللا عبد

 بوحمد حسٌن الرضا عبد هللا عبد



 ٌادٌكار حسن علً هللا عبد

 حزام الصٌٌفى مبارك هللا عبد

 الشمري منصور محسن هللا عبد

 الحلواجى عبدهللا سالم عبدهللا

 الرفاعً محمد سلٌمان عبدهللا

 بورسلى الوهاب عبد فٌصل عثمان

 المندٌل محمد الفى عزام

 العجمى سالم فراج على

 طاهر احمد عبدالناصر عٌسى

 العازمى عٌد سعود فالح

 المطٌري بندر مهال فهد

 الجنفاوي.  مخلؾ مشعل فٌصل

 العجمى حسن حمد قبالن

 العازمى زعال احمد مبارك

 عبدالمحسن مبارك فهد مبارك

 العمران على خالد محمد

 الهزٌم حمزه عباس محمد

 العنزى خمٌس عبدهللا محمد

 العازمً الشدقم ارشٌد فالح محمد



 جراغ مختار محمود محمد

 العوضى ابراهٌم الرحمن عبد مرٌم

 الخرجى احمد محمد مرٌم

 الدوسري ناصر فهد ناصر

 الكفٌدى فراج خالد نوره

 الربٌع منصور محمد نوره

 المالٌة وزارة

 العدوانى أحمد جابر أحمد

 الراشد عٌسى ناصر خالد

 المطٌرى هالل عامر عبدهللا

 العازمً فالح فجري فالح

 العازمى الصواغ قطوان مطلق مشارى


