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فائزًا بـ 10٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكي

حفصة محمد الكوهجي

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

عائشة محمد المطوع	•
ليلى محمد أمين	•

نعيمة علي إبراهيم	•
عمر إبراهيم شريف	•
سعد علي الدوسري	•

فاطمة يوسف الحسن	•
محمد خلف الخلف	•

عائشة عثمان الزياني	•
سامية جاسم البوعينين	•
حصة محمد بوحسن	•
سارة يوسف المرباطي	•
محمد حسن محمد	•
أحمد عبدالوهاب عبدالفارس	•
أحمد يوشع هاشم	•
نجم عبداهلل راشد	•

عبداللطيف حسن الذوادي	•
هذال سلطان الهذال	•
علي عبداهلل دويشان	•
أمينة علي عبداهلل	•
عبداهلل عيسى سند	•
عارف إبراهيم حسن	•
راكان وائل الظاعن	•
سلمان صالح سلمان	•

علي عيسى العيسى	•
إبراهيم محمد نور	•
لينا عبدالواحد فقيه	•
منى محمد راشد	•
شذى علي الوردي	•
زين خالد إسماعيل	•
علي محمد بوراشد	•
أحمد محمد أبو الفتح	•

زارا إدريس بشير	•

عبدالرحمن علي شرف	•

نادية عبدالعزيز العمر	•

سهير محمد يعقوب	•

ندى قاسم فليفل	•

حسين يوسف غلوم	•

أمل أحمد فخرو	•
أمينى جاسم بوزيزي	•
فاطمة محمد حسن	•
منال علي محمود	•
هايدي وادي حالم	•
سهيلة جعفر المعبر	•
سعاد محمد عبدالكريم	•
زهرة ميرزا العمران	•
سهام إبراهيم الشكر	•
صباح عيسى النشمي	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

بواب للمقاوالت	•
سهام سليم الخالقي	•
ابتهاج عبداهلل حمود	•
زهير عبدالعزيز توفيقي	•
محمد أحمد الكعبي	•
فريد يوسف المحميد	•
سارة يوسف منصوري	•
جواد علي الشهابي	•
إبراهيم محمد صالح	•
صالح محمد صالح	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

يوسف نبيل أحمد	•
خالد جمال عبداهلل	•
شيخة فهد األحمد	•
تركي وائل الظاعن	•
مريم عادل الهاشمي	•
علي فؤاد علي	•
محمد خليل جناحي	•
زين أسامه الراعي	•
علي فاضل محمد	•
علي خليفة الذوادي	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

إسراء محمد العباسي	•
نورة عبدالعزيز األحمد	•
زينب عباس خليفة	•
ثاجبة محمد المنصوري	•
ناصر بدر الرميضي	•
إبراهيم محمد إبراهيم	•
محمد سند العزمي	•
محمد حميد مال	•
منصور عبداهلل أحمد	•
سبيكة عبدالعزيز مطر	•
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