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فائزًا بـ 10٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكي

طالل سلطان محمد

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

سارة عبد العزيز عبدالواحد	•
خالد أحمد األنصاري	•

ادريس عبدالمجيد كرامة	•
صالح إبراهيم الفضالة	•
لواحظ علي عبدالرحمن	•

يوسف حسين المالكي	•
رزان عبدالرحمن عبداهلل	•

يوسف محمد إسماعيل	•
حسن عبداهلل النعيمي	•
عايشة عبدالواحد الكوهجي	•
لولوه محمد الحمر	•
شمسان عبداهلل المناعي	•
عادل أحمد عجاج	•
إسماعيل خليفة أحمد	•
عبدالمجيد عبدو مقبل	•

بدرية عبدالقادر كمال	•
خديجة حسن إبراهيم	•
ماريا نضال عبدالرحمن	•
شاكر عبدالنبي الصددي	•
عبدعلي عبدكريم العرادي	•
حمد مسفر المهندي	•
محمد عبدالنبي قناطي	•
منى عبداهلل عرفات	•

زهاري سيد سعيد محفوظ	•
عبير فؤاد الخاجة	•
مها عبدالرحيم فكري	•
خالد صالح بشير	•
لطيفة جابر الجودر	•
محمود يوسف إبراهيم	•
عيسى محمد البنعلي	•
سيدعبدالغني عبدالقاهر	•

أحمد غانم علي	•

سارة حسن زين العابدين	•

حسن محمد العطار	•

منى محمد الحمادي	•

أحمد يوسف رحمه	•

جمال سالم محمد	•

بدرية عبدالعزيز العمر	•
فاطمة محمد أحمد	•
سناء جمعة الجودر	•
لميس عبدالعزيز مطر	•
أمينة راشد يوسف	•
نرمين صالح محمد	•
موزة عطية اهلل عبد الرحمن	•
شريفة عبداإلله يعقوب	•
عبله عبداهلل حسن	•
أمينة صالح مبارك	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

أمينة فريد المحميد	•
وسام أحمد حمد	•
عبد العزيز عبداهلل المالكي	•
موزة جاسم الذوادي	•
عادل محمد عبداهلل	•
أحمد يوسف عبدالوهاب	•
محمد فاضل النعيمي	•
فهد عادل يوسف	•
محمد حسين المير	•
حسين خليفة الذوادي	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

عبدالعزيز أحمد علي	•
منيرة محمد النعيمي	•
دالل أحمد بوجفال	•
زهرة حسين خميس	•
فيصل سعود الحمر	•
شيخة حمد الجودر	•
طالل راشد زينل	•
علي عماد عيسى	•
عبداهلل خالد العباسي	•
هبة صالح محمد	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

فيصل إبراهيم الدوسري	•
ايمان إبراهيم حساني	•
محمد عبدالمجيد الكوهجي	•
عبدالعزيز حسن بن شمس	•
فؤاد محمد علي	•
سالم عيد ثاني	•
وليد ابرهيم سالم	•
عبدالعزيز شاكر العلوان	•
نعيمة عبداهلل السيد	•
عصمت عبدالرحيم كمال	•
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