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فائزًا بـ 10٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكي

عبداهلل علي الجودر

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

نيلة عبداهلل المسلم	•
امنة عبدالرزاق راشد	•

غازي صالح الدوسري	•
عيسى خليفة العطية	•
عبداهلل محمد الهيام	•

محمد محمد رفيع	•
محمد جاسم المناعي	•

فيصل محمد الدوسري	•
نورة جاسم فليفل	•
فوزي جمعة الدوي	•
جواد أحمد علي	•
رائد ناصر حسين	•
احمد حسين العمري	•
إيمان راغب ديب	•
شريفة سيد سلمان	•

معاند عباس العليان	•
باقر عباس العصفور	•
علي جاسم الخاجة	•
محمد خالد البوعينين	•
مؤسسة الجودة للمقاوالت	•
دينا يعقوب بوحجي	•
حمد محمد الخياط	•
لطيفة جابر الجودر	•

منال خليل عبدالعزيز	•
فاطمة عبداهلل إبراهيم	•
هبة أنيس فضالة	•
بدرية عبدالرحمن اكبر	•
أحمد شوقي الماجد	•
سلمان محمد علي 	•
فايقة أكبر امين	•
إيمان عبد محمد سعد	•

سوسن محمد عبداهلل	•

يعقوب علي حاجيه	•

رجا يوسف مال اهلل	•

وداد أحمد العجالن	•

باهرة محمد العوضي	•

معصومة رضي حسن	•

فاطمة يوسف الحسن	•
سهير عيسى الجودر	•
فاطمة عبداهلل الحايكي	•
بيان فاضل أحمد	•
امال إبراهيم المهري	•
فهيمة عبدالرحمن جناحي	•
نصرة مرتضى الهاشمي	•
أحالم صالح مهدي	•
نجيبة عبدالوهاب حسن	•
منى محمد الحمادي	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبير عبداللطيف عبداهلل	•
محمد إبراهيم التميمي	•
صالح راشد الشيخ	•
سعد علي الرميحي	•
فاضل جعفر راشد	•
صديقة عباس قمبر	•
عادل إبراهيم الناجم	•
ماجدة عبداهلل بحر	•
منذر عبداللطيف مبارك	•
اربن لتأجير السيارات	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

يونس بدر أكبر	•
مريم إبراهيم أحمد	•
راشد عبدالرحمن خنجي	•
الشيخة مريم علي آل خليفة	•
حسين عون محمد	•
نور حسن العربي	•
الدانة زياد خالد	•
عايشة عبدالكريم عبداهلل	•
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز	•
خالد زياد خالد	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

عبداهلل راشد الرميحي	•
محمد أحمد الخاجة	•
زياد خالد عبداهلل	•
عيسى محمد الشوملي	•
عالية عبداهلل العلوي	•
أحمد محمد عبدالمنعم	•
خليل مصطفى المرباطي	•
سالم عبداهلل المهيزع	•
فايز عبداهلل خليفة	•
رشاد محمد بهجت الدروبي	•
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