
قائمة أسماء المستحقين لمنح ا�راضي 
السكنية الحكومية، وسوف يعلن تباًعا عن 
المتبقين لتحقيق هدف 23,066 قطعة أرض 

موزعة في عام 2022م.
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رقم الطلب   مقدم الطلب

 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

المثنى سعيد مسعود المعشني
المعتصم حمود حمد الذهلى

المنذر مبارك خلفان السناني
أبو بكر سالم محاد المعشني

أحمد بخيت محمد مسن
أحمد حمد ناصر البطاشي

أحمد خالد علي أودين الشحري
أحمد خميس سيف العلوي

أحمد ذياب مسعود الشومي
أحمد سالم رجب بيت جميل

أحمد سالم سعيد المعشني
أحمد سالم علي المعشني

أحمد سالم محمد المشيخي
أحمد سعد سالم غواص
أحمد سعيد أحمد العوائد

أحمد سعيد سالم زعبنوت
أحمد سعيد علي الجحفلي

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الخاطري
أحمد سهيل سالم العامري

أحمد سهيل مسلم المعشني
أحمد عامر عمر الذهلي

أحمد محاد مسلم المعشني
أحمد محمد سعيد المسهلي

أحمد محمد علي المعشني
أحمد محمد كداع النصيبي

أحمد محمد مسعود المعشني
أحمد مرهون سليم البسامي
أحمد مسلم علي المعشني

أحمد مسلم محاد كشوب
أحمد ناجي أحمد العنسي

أسامه غالي أحمد المسهلي
أسعد ناصر سعيد السناني

أسماء عوض فرج بيت فرحان
أفلح محمد مبارك الحنظلي

أميره عامر بخيت فنزوخ المري
أمين طلح مسلم خوار

أنور إبراهيم حمدان السيابي
أيمن خميس صبيح الرشيدي

أيمن سعد رجب المغني
إبراهيم ب¶ل سرور الهامر

إبراهيم سعيد ربيع بيت براكه
إبراهيم عوض جمعان الراعي

إبراهيم مبارك سعيد الدرمكي
إبراهيم ناصر محمد الجرداني

إدريس رمضان عرفه بيت عبيدان

باسم راشد سعيد السعدي
بخيت سالم أحمد قطن

بخيت سالم سهيل تبوك
بخيت سالم مستهيل قطن
بدر عبداهللا محمد الكثيري

بدر عوض أحمد البوباء
ثابت علي حسين الشهيمي

جابر علي أحمد قيطون الشحري
جاسم محمد علي الصخبوري

جمال مسلم سعد غواص الكثري
حاتم سليمان خلف الحاتمى

حاتم سهيل مسلم غواص بيت كثير
حامد سعد علي العامري

حامد علي محمد المشيخي
حامد علي محمد باعمر

حسن ساتلم علي المعشني
حسن عقيل علوي باعبود

حسين أحمد حسن خيراز الشحري
حسين علوان نصيب بيت نصيب

حسين علي سيف المقبالي
حسين محمد أحمد باعوين
حمد صغير سالم الرشيدي
حمد مبارك صابح بني عرابة

حمود محمد حميد الحراصي
حميد حمود حميد الحسني

حميد شنون الصغير المالكي
خالد  عبداهللا سلوم البطاشي

خالد أحمد سهيل المعشني
خالد أحمد مسلم المعشني

خالد خلفان خادم السباعي
خالد سالم عبداهللا الس¶مي

خالد سعيد أحمد الشنفري
خالد سيف حمد النيري

خالد علي محمد بيت احماد الشحري
خالد محمد أحمد المشيخي
خلفان سعيد سالم الرحبي

خليل يوسف عمير القاسمي
خميس عوض خميس البدر

خيار سعيد سالم تبوك
داود عبداهللا خلف الشكيلي

ذهاب محمد سعيد العامري
ذياب سالم مستهيل العامري

راشد عامر ناصر النيري
رحمه سعيد عبداهللا البطاشي

رشاد خميس عيد بيت تيسير
رياض خميس سيف العلوي

زامل حسن سليم بيت سليم

زاهر خلف بلعرب البطاشي
زاهر سليم جمعه الدروشي
زاهر عبداهللا سعيد الوهيبى
ياد عيسى محمد الفارسي ز
سالم أحمد جمعان الشحري

سالم أحمد فرج بيت جميل
سالم أحمد مسعود الكثيرى

سالم بخيت سعيد الشحري
سالم حسن أحمد تبوك

سالم حسن سعيد الشحري
سالم خلفان سعيد العامري

سالم خلفان سعيد النيري
سالم راشد المر السعدي

سالم سعد محمد المشيخي
سالم سعيد علي رعفيت
سالم سعيد علي عكعاك

سالم سهيل محمد المعشني
سالم شامس عوض بيت باروت

سالم عامر بخيت المعشني
سالم علي أحمد قطن

سالم عوض علي طيطام الشحري
 سالم فرج حديد

سالم محمد سعيد العوائد
سالم محمد علي المشيخي
سالم محمد مقبل العامري

سالم مسلم بخيت بيت خميس ثوعار
 سامي سيف محمد الرحبي
سامي علي رجب بيت حبظه
سامي محمد حسن الجابري

سحيم محمد سالم المعشني
سعاد محمد سهيل باعوين
سعد عبداهللا سعد رعفيت

سعيد أحمد سالم المعشني
سعيد أحمد سعيد العوائد

سعيد أحمد سعيد المشيخي
سعيد أحمد علي المعشني

سعيد بخيت مسلم المعشني
سعيد حبيب مسعود السعدي

سعيد سالم علي المعشني
سعيد سالم فائل هبيس

سعيد سالم محمد المشيقري
سعيد سالم مستهيل بيت ادفنوت

سعيد علي محاد المسهلي
سعيد موى محمد المري

سلطان سعيد سيف السلماني
سلطانه عوض سالم بيت دهيش

سناء صديق خادم بيت عبيدون

سهيل سالم سهيل العوائد
سهيل سالم علي المعشني
سهيل عامر دب¶ن المعشني
سهيل محاد عيسى جعبوب

سهيل محمد أحمد المعشني
سهيل مسعود محاد جعبوب

سيف سالم خلفان الوهيبي
سيف سعيد حمد الشنوي

سيف سعيد عبداهللا التمتمي
سيف مطر سعيد المعمري
سيف ناصر محمد الجرداني
شريف عيد تيسير بيت تيسير
شمسه راشد سيف النيريه

شهاب سيف حمود الربخى
شيخ طاهر شيخ الحبشي

طارق خليفه علي الكلباني
طارق سعيد محاد العمري

طارق سعيد محاد المعشني
طارق عوض علوي آل حفيظ

طالب عوض طالب المسهلي
طالب ناصر سعيد الهطالي

طفول أحمد سهيل جشعول
ط¶ل خلفان عامر الحسني
يرعمر عائشه عثمان فارح ر
عادل أحمد عمر الشحري

عادل سعيد جمعان بيت حصون
عادل سيف سعيد الحاتمي

عارف سعيد أحمد تبوك
عامر أحمد سعيد الحضري

عامر بخيت سعيد المعشني
عامر سعيد أحمد بيت باقي

عامر علي سالم المري
عامر علي عامر المعشني

يز سالم صباح الجرادي عبد العز
عبدالحكيم أحمد سعيد الشحري

عبدالرحمن سالم ثني العبري
يز أحمد حسن المشيخي عبدالعز

يز حسن سعيد المعشني عبدالعز
ياني يز عامر سالم الشر عبدالعز

يز سعيد سيف العنبوري عبدالغز
عبداهللا أبوبكر أحمد الذهب

عبداهللا أحمد بخيت عامر جيد
عبداهللا رامس عبداهللا العمري
عبداهللا سعيد راشد الصوطي

عبداهللا سعيد عامر السعدوني
عبداهللا غرج مستهيل بيت ادفنون

عبدهللا سالم بخيت الشحري

513457

717710
680365
490452
157881
705726
521671
765866
687442
495249
461122
571158
511588
171989
453122
207831
162395
493489
717108
587353
470839
453915
587547
452652
161387
511612
612508
493434
843453
506944
163397
172373
168616
646136
194397
912785
161948
165231
856669
161336
453171
134180
487848
454096
691727
699461
171574

681884

159679
163196
172128
452651
206110
786180
162534
849315
162681
757693
165903
161568
575024
161244
509508
161619
453796
163051
690977
187686
706559
580135
757377
654141
719567
574124
885350
507258
648991
606116
160883
691322
452719
494480
572212
762343
163052
134949
749143
138706
452585
849677
690109
161331
818094
164606
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611267
692587
702742
463622
487627
809216
989349
160566
160677
700575
502492
658853
522809
174489
174477
509738
468479
570671
163073
84301

162669
453829
581280
164281
208142
803027
577026
171904
452660
124844
160649
494471
885166
452575
493568
472494
678443
466706
466546
644052
163577
165898
453188
769271
121364
113313

452725

489919
511602
161295
884667
163074
569122
701748
655083
812648
676250
160155
55503

671017
162675
576250
202950
483682
488315
169333
804281
82334

506954
170946
500376
172969
703406
163952
198065
485809
551011
169227
465347
592426
466422
778170
463718
452768
595386
589933
170798
461221
164475
578967
161383
453121
500267

حرر: 2022/4/15م1

عثمان حميد مسعود العبري
عثمان سعيد أحمد المشيخي
عثمان محمد خلفان المعمري

عدنان خالد علي العوائد
عرفه فرحان عرفه كليب

يز حبيب علي بنى عرابة عز
عقيل حفيظ علوي إبراهيم

ين باعمر علوي محمد ز
على ناصر سيف الخاطرى

علي أبو بكر سالم آل حفيظ
علي أحمد سالم المسهلي
علي أحمد سالم المشيخي
علي أحمد علي المعشني
علي أحمد مسلم كشوب

علي سالم بخيت قطن
علي سالم علي الناعبي

علي سهيل مسلم الشعشعي
علي عامر سالم المعشني
علي عبداهللا سعيد الناعبي

علي محاد سالم المري
علي محفوظ صنجور بيت جوهر

علي محمد أحمد هبيس
علي مسلم سالم المشيخي

 عماد أحمد جمعان
عماد سالم سعيد بامكا

عماد سعيد عبداهللا بيت الصيغ
عمر أحمد عمر معروف

عمر سالم عمر آل حفيظ
عمر سعيد سالم حاردان

عمر علي عمر السعدوني عكعاك
عوبد سعيد سالم المشيخي
عيسى سالم سعيد السناني

عيسى سالم علي المشيخي
عيسى صالح خلفان الشماخى

عيسي صالح علي الذهلي
غازي عيد جمعان النوبي

فارس أحمد عبداهللا النهدي
فاطمة سعيد مسلم شدر الكثيري

فايزه زايد إبراهيم الهاجريه
فهد على سعيد اللمكى

فهد محمد سعيد اÅغبرى
قصي محمد مسعود البحري
قيس محمد سعيد المعشني

Åفي علي عبداهللا الحيشي
لوزه عوض أحمد بيت حنجوش

لينا سعيد أحمد الرواس
ماجد خليفة ناصر البحري

ماجد عبداهللا محمد الكثيري
ماجد ناصر عبداهللا البوصافي

مازن حسن فرج بيت سليم
مازن حميد عبداللة المحفوظي

مازن سعيد حماد الكلباني
مازن سليمان سالم البطاشي
مازن عوض حمدان الشكيلي

مازن عيد أحمد الكيتاني
مازن محمد حمود التمتمي
مازن مرهون زاهر الهطالي

مانع سالم بخيت تمان جعبوب
مبارك سعيد ثاني الكحالي

مبارك محمد عبداهللا المشرفي
مبينه راج صاحب شيخ محبوب شيخ

محسن أحمد سالم باعوين
محسن علي أحمد عامر رعفيت

محسن مسلم رامي خوار
محمد أحمد تمان المعشني

محمد أحمد سالم البوصافي
محمد أحمد علي الشحري
محمد أحمد عمر الشحري

محمد أحمد محمد المعشني
محمد إبراهيم جمعه البوسعيدي

محمد تمامي  عبداهللا العلوي
محمد جمعان سالم جادح الشحري

محمد حمد سليم الراشدي
محمد حمدان سليم النهدي

محمد خليفه مرحب البوسعيدى
محمد خميس جمعه السليماني

محمد خميس علي الوهيبي
محمد ربيع نصيب بيت معد

محمد سالم حمود النظيري
محمد سالم سعيد المشرفي

محمد سالم سويد الحزامى
محمد سالم مسعود عامر جيد

محمد سعد عبداهللا مقيبل
محمد سعيد أحمد المشيخي
محمد سعيد عويضان بالحاف
محمد سعيد محمد الحتظلي
محمد سلطان حمد السناني

محمد سليمان حميد المقبالي
محمد عبداهللا أمان جميل

محمد عبداهللا محمد النهاري اليافعي
محمد علي سعيد السيفي
محمد علي محمد المقبالي

محمد عوض سالم بيت براكه
محمد عوض عبيد الشندودي
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525392
574318
676451
162906
684288
160608
202439
754418
520667
166435
469834
205302
163750
162971
197440
171943
465304
592593
453363
170314
442905
493432
162012
163212
205105
158727
520942
167045
171249
570864
692684
512352
688057
767702
367726
171979
126959
57705

591726
656520
753142
483373
161130
159761
171852
747239

511614

787281
521682
611821
601859
658084
491890
800190
686421
827278
135713
990112
679450
454904
200527
207937
686339
452523
579969
467258
470833
571514
787481
576585
158233
11916

569068
610738
814809
701858
452817
893901
680161
705895
576601
160684
468262
460215
668337
696649
798295
512146
159233
831863
588027
163077
581126

162668

485780
171863
506625
437145
676100
570536
830012
579612
780917
888925
699930
507078
453186
718301
667422
701249
570760
164216
521710
512163
460933
671039
980164
693224
125961
897461
506322
867726
507016
162634
169917
161294
170716
647223
512156
670951
159765
161280
805464
648884
167676
574815
753316
128909
575274
161298

582679

682051
647932
162494
465318
521706
164786
753365
588556
168061
591407
506573
702235
697131
923337
788385
483533
913499
453478
507234
766363

 محمد قنديل فرحان
محمد محاد مسلم العوايد

محمد محسن سهيل غواص
محمد مسلم سعيد المري
محمد ناصر حميد الشومي

محمد هاشم حمد البطاشي
محمود بدر حمدان البوسعيدي

محمود راشد خلفان اليعربي
محمود عامر سالم المقبالي

مختار حمدان سعيد العبري
مخلد عبداهللا خميس المالكي
مدين مسلم عديم الوهيبي

مسعود سعيد علي المعشني
مسعود سعيد مسعود المعشني

مسعود محمد ربيع المقبالي
مسعود محمد مسعود اللزامي

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم أحمد سهيل المعشني

مسلم سهيل مسلم غواص
مسلم علي عبداهللا عامر جيد
مسلم محمد أحمد المشيخي

مصبح راشد سالم الكلباني
مصطفى خالد سالم العويدى
 منذر  سلطان  سهيل  المالكي

منذر خليفه محمد المعمري
منى أحمد سعيد باقي

موسى راشد سعيد الغسيني
موسى مسلم أحمد الحسني

موسى نصير عبيد الرحبي

نائف محمد حمدان الشكيلي
نائل سعيد خميس بيت رجيبون
نادر عبدالعالم الفيل بوشحام

نادر عبداهللا سيف المعمري
نادر فائز غارب بين حجيران

ناصر سليمان مبارك الغماري

 ناصر عبداهللا سهيل
ناصر محمد راشد الكعبي

ناهد مستهيل صنجور بيت جعبوب
نبيل عوض جمعان بيت مستهيل

نواف سالم ناصر بالفورا
نواف ناصر خلفان البوصافي

نور سعيد مسلم قطن
هاشم عامر أحمد المعشني

هاني حمود مرهون البوصافي
هدى خميس حديد بيت حديد

هزاع راشد حمد السعيدي
هشام شنون الباز بيت فدع

ه¶ل أحمد حمد بني عرابة
هيثم خالد خصيب السيابي

هيثم عبداهللا علي الدرمكي
هيثم محسن سعيد جداد الكثيري

هيثم مسلم على المشيخي
هيثم مسلم علي العوائد

وجدي الماس رمضان ييت عشيت
وليد محمد خلفان اليعربي

وليد ناظم مفتاح مطران

ياسر علي عبداهللا الحبشي
يحيى حمود ناصر السوطي

يحيى سيف سعود القاسمي
يحيى عبداهللا سلوم البطاشي
يحيى محمد سعيد الشومي

يسري ناصر عمر الذهين
يعقوب سعيد عامر الكلباني

يوسف سعيد محاد المعشني
يوسف سيف محمد التمتمي
يوسف عمر محمد المشيخي

يوسف محاد سهيل المعشني
يونس خليفة عبداللة الهطالي
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المثنى سعيد مسعود المعشني
المعتصم حمود حمد الذهلى

المنذر مبارك خلفان السناني
أبو بكر سالم محاد المعشني

أحمد بخيت محمد مسن
أحمد حمد ناصر البطاشي

أحمد خالد علي أودين الشحري
أحمد خميس سيف العلوي

أحمد ذياب مسعود الشومي
أحمد سالم رجب بيت جميل

أحمد سالم سعيد المعشني
أحمد سالم علي المعشني

أحمد سالم محمد المشيخي
أحمد سعد سالم غواص
أحمد سعيد أحمد العوائد

أحمد سعيد سالم زعبنوت
أحمد سعيد علي الجحفلي

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الخاطري
أحمد سهيل سالم العامري

أحمد سهيل مسلم المعشني
أحمد عامر عمر الذهلي

أحمد محاد مسلم المعشني
أحمد محمد سعيد المسهلي

أحمد محمد علي المعشني
أحمد محمد كداع النصيبي

أحمد محمد مسعود المعشني
أحمد مرهون سليم البسامي
أحمد مسلم علي المعشني

أحمد مسلم محاد كشوب
أحمد ناجي أحمد العنسي

أسامه غالي أحمد المسهلي
أسعد ناصر سعيد السناني

أسماء عوض فرج بيت فرحان
أفلح محمد مبارك الحنظلي

أميره عامر بخيت فنزوخ المري
أمين طلح مسلم خوار

أنور إبراهيم حمدان السيابي
أيمن خميس صبيح الرشيدي

أيمن سعد رجب المغني
إبراهيم ب¶ل سرور الهامر

إبراهيم سعيد ربيع بيت براكه
إبراهيم عوض جمعان الراعي

إبراهيم مبارك سعيد الدرمكي
إبراهيم ناصر محمد الجرداني

إدريس رمضان عرفه بيت عبيدان

باسم راشد سعيد السعدي
بخيت سالم أحمد قطن

بخيت سالم سهيل تبوك
بخيت سالم مستهيل قطن
بدر عبداهللا محمد الكثيري

بدر عوض أحمد البوباء
ثابت علي حسين الشهيمي

جابر علي أحمد قيطون الشحري
جاسم محمد علي الصخبوري

جمال مسلم سعد غواص الكثري
حاتم سليمان خلف الحاتمى

حاتم سهيل مسلم غواص بيت كثير
حامد سعد علي العامري

حامد علي محمد المشيخي
حامد علي محمد باعمر

حسن ساتلم علي المعشني
حسن عقيل علوي باعبود

حسين أحمد حسن خيراز الشحري
حسين علوان نصيب بيت نصيب

حسين علي سيف المقبالي
حسين محمد أحمد باعوين
حمد صغير سالم الرشيدي
حمد مبارك صابح بني عرابة

حمود محمد حميد الحراصي
حميد حمود حميد الحسني

حميد شنون الصغير المالكي
خالد  عبداهللا سلوم البطاشي

خالد أحمد سهيل المعشني
خالد أحمد مسلم المعشني

خالد خلفان خادم السباعي
خالد سالم عبداهللا الس¶مي

خالد سعيد أحمد الشنفري
خالد سيف حمد النيري

خالد علي محمد بيت احماد الشحري
خالد محمد أحمد المشيخي
خلفان سعيد سالم الرحبي

خليل يوسف عمير القاسمي
خميس عوض خميس البدر

خيار سعيد سالم تبوك
داود عبداهللا خلف الشكيلي

ذهاب محمد سعيد العامري
ذياب سالم مستهيل العامري

راشد عامر ناصر النيري
رحمه سعيد عبداهللا البطاشي

رشاد خميس عيد بيت تيسير
رياض خميس سيف العلوي

زامل حسن سليم بيت سليم

زاهر خلف بلعرب البطاشي
زاهر سليم جمعه الدروشي
زاهر عبداهللا سعيد الوهيبى
ياد عيسى محمد الفارسي ز
سالم أحمد جمعان الشحري

سالم أحمد فرج بيت جميل
سالم أحمد مسعود الكثيرى

سالم بخيت سعيد الشحري
سالم حسن أحمد تبوك

سالم حسن سعيد الشحري
سالم خلفان سعيد العامري

سالم خلفان سعيد النيري
سالم راشد المر السعدي

سالم سعد محمد المشيخي
سالم سعيد علي رعفيت
سالم سعيد علي عكعاك

سالم سهيل محمد المعشني
سالم شامس عوض بيت باروت

سالم عامر بخيت المعشني
سالم علي أحمد قطن

سالم عوض علي طيطام الشحري
 سالم فرج حديد

سالم محمد سعيد العوائد
سالم محمد علي المشيخي
سالم محمد مقبل العامري

سالم مسلم بخيت بيت خميس ثوعار
 سامي سيف محمد الرحبي
سامي علي رجب بيت حبظه
سامي محمد حسن الجابري

سحيم محمد سالم المعشني
سعاد محمد سهيل باعوين
سعد عبداهللا سعد رعفيت

سعيد أحمد سالم المعشني
سعيد أحمد سعيد العوائد

سعيد أحمد سعيد المشيخي
سعيد أحمد علي المعشني

سعيد بخيت مسلم المعشني
سعيد حبيب مسعود السعدي

سعيد سالم علي المعشني
سعيد سالم فائل هبيس

سعيد سالم محمد المشيقري
سعيد سالم مستهيل بيت ادفنوت

سعيد علي محاد المسهلي
سعيد موى محمد المري

سلطان سعيد سيف السلماني
سلطانه عوض سالم بيت دهيش

سناء صديق خادم بيت عبيدون

سهيل سالم سهيل العوائد
سهيل سالم علي المعشني
سهيل عامر دب¶ن المعشني
سهيل محاد عيسى جعبوب

سهيل محمد أحمد المعشني
سهيل مسعود محاد جعبوب

سيف سالم خلفان الوهيبي
سيف سعيد حمد الشنوي

سيف سعيد عبداهللا التمتمي
سيف مطر سعيد المعمري
سيف ناصر محمد الجرداني
شريف عيد تيسير بيت تيسير
شمسه راشد سيف النيريه

شهاب سيف حمود الربخى
شيخ طاهر شيخ الحبشي

طارق خليفه علي الكلباني
طارق سعيد محاد العمري

طارق سعيد محاد المعشني
طارق عوض علوي آل حفيظ

طالب عوض طالب المسهلي
طالب ناصر سعيد الهطالي

طفول أحمد سهيل جشعول
ط¶ل خلفان عامر الحسني
يرعمر عائشه عثمان فارح ر
عادل أحمد عمر الشحري

عادل سعيد جمعان بيت حصون
عادل سيف سعيد الحاتمي

عارف سعيد أحمد تبوك
عامر أحمد سعيد الحضري

عامر بخيت سعيد المعشني
عامر سعيد أحمد بيت باقي

عامر علي سالم المري
عامر علي عامر المعشني

يز سالم صباح الجرادي عبد العز
عبدالحكيم أحمد سعيد الشحري

عبدالرحمن سالم ثني العبري
يز أحمد حسن المشيخي عبدالعز

يز حسن سعيد المعشني عبدالعز
ياني يز عامر سالم الشر عبدالعز

يز سعيد سيف العنبوري عبدالغز
عبداهللا أبوبكر أحمد الذهب

عبداهللا أحمد بخيت عامر جيد
عبداهللا رامس عبداهللا العمري
عبداهللا سعيد راشد الصوطي

عبداهللا سعيد عامر السعدوني
عبداهللا غرج مستهيل بيت ادفنون

عبدهللا سالم بخيت الشحري

513457

717710
680365
490452
157881
705726
521671
765866
687442
495249
461122
571158
511588
171989
453122
207831
162395
493489
717108
587353
470839
453915
587547
452652
161387
511612
612508
493434
843453
506944
163397
172373
168616
646136
194397
912785
161948
165231
856669
161336
453171
134180
487848
454096
691727
699461
171574

681884

159679
163196
172128
452651
206110
786180
162534
849315
162681
757693
165903
161568
575024
161244
509508
161619
453796
163051
690977
187686
706559
580135
757377
654141
719567
574124
885350
507258
648991
606116
160883
691322
452719
494480
572212
762343
163052
134949
749143
138706
452585
849677
690109
161331
818094
164606

678200

611267
692587
702742
463622
487627
809216
989349
160566
160677
700575
502492
658853
522809
174489
174477
509738
468479
570671
163073
84301

162669
453829
581280
164281
208142
803027
577026
171904
452660
124844
160649
494471
885166
452575
493568
472494
678443
466706
466546
644052
163577
165898
453188
769271
121364
113313

452725

489919
511602
161295
884667
163074
569122
701748
655083
812648
676250
160155
55503

671017
162675
576250
202950
483682
488315
169333
804281
82334

506954
170946
500376
172969
703406
163952
198065
485809
551011
169227
465347
592426
466422
778170
463718
452768
595386
589933
170798
461221
164475
578967
161383
453121
500267

حرر: 2022/4/15م2

عثمان حميد مسعود العبري
عثمان سعيد أحمد المشيخي
عثمان محمد خلفان المعمري

عدنان خالد علي العوائد
عرفه فرحان عرفه كليب

يز حبيب علي بنى عرابة عز
عقيل حفيظ علوي إبراهيم

ين باعمر علوي محمد ز
على ناصر سيف الخاطرى

علي أبو بكر سالم آل حفيظ
علي أحمد سالم المسهلي
علي أحمد سالم المشيخي
علي أحمد علي المعشني
علي أحمد مسلم كشوب

علي سالم بخيت قطن
علي سالم علي الناعبي

علي سهيل مسلم الشعشعي
علي عامر سالم المعشني
علي عبداهللا سعيد الناعبي

علي محاد سالم المري
علي محفوظ صنجور بيت جوهر

علي محمد أحمد هبيس
علي مسلم سالم المشيخي

 عماد أحمد جمعان
عماد سالم سعيد بامكا

عماد سعيد عبداهللا بيت الصيغ
عمر أحمد عمر معروف

عمر سالم عمر آل حفيظ
عمر سعيد سالم حاردان

عمر علي عمر السعدوني عكعاك
عوبد سعيد سالم المشيخي
عيسى سالم سعيد السناني

عيسى سالم علي المشيخي
عيسى صالح خلفان الشماخى

عيسي صالح علي الذهلي
غازي عيد جمعان النوبي

فارس أحمد عبداهللا النهدي
فاطمة سعيد مسلم شدر الكثيري

فايزه زايد إبراهيم الهاجريه
فهد على سعيد اللمكى

فهد محمد سعيد اÅغبرى
قصي محمد مسعود البحري
قيس محمد سعيد المعشني

Åفي علي عبداهللا الحيشي
لوزه عوض أحمد بيت حنجوش

لينا سعيد أحمد الرواس
ماجد خليفة ناصر البحري

ماجد عبداهللا محمد الكثيري
ماجد ناصر عبداهللا البوصافي

مازن حسن فرج بيت سليم
مازن حميد عبداللة المحفوظي

مازن سعيد حماد الكلباني
مازن سليمان سالم البطاشي
مازن عوض حمدان الشكيلي

مازن عيد أحمد الكيتاني
مازن محمد حمود التمتمي
مازن مرهون زاهر الهطالي

مانع سالم بخيت تمان جعبوب
مبارك سعيد ثاني الكحالي

مبارك محمد عبداهللا المشرفي
مبينه راج صاحب شيخ محبوب شيخ

محسن أحمد سالم باعوين
محسن علي أحمد عامر رعفيت

محسن مسلم رامي خوار
محمد أحمد تمان المعشني

محمد أحمد سالم البوصافي
محمد أحمد علي الشحري
محمد أحمد عمر الشحري

محمد أحمد محمد المعشني
محمد إبراهيم جمعه البوسعيدي

محمد تمامي  عبداهللا العلوي
محمد جمعان سالم جادح الشحري

محمد حمد سليم الراشدي
محمد حمدان سليم النهدي

محمد خليفه مرحب البوسعيدى
محمد خميس جمعه السليماني

محمد خميس علي الوهيبي
محمد ربيع نصيب بيت معد

محمد سالم حمود النظيري
محمد سالم سعيد المشرفي

محمد سالم سويد الحزامى
محمد سالم مسعود عامر جيد

محمد سعد عبداهللا مقيبل
محمد سعيد أحمد المشيخي
محمد سعيد عويضان بالحاف
محمد سعيد محمد الحتظلي
محمد سلطان حمد السناني

محمد سليمان حميد المقبالي
محمد عبداهللا أمان جميل

محمد عبداهللا محمد النهاري اليافعي
محمد علي سعيد السيفي
محمد علي محمد المقبالي

محمد عوض سالم بيت براكه
محمد عوض عبيد الشندودي

760555

525392
574318
676451
162906
684288
160608
202439
754418
520667
166435
469834
205302
163750
162971
197440
171943
465304
592593
453363
170314
442905
493432
162012
163212
205105
158727
520942
167045
171249
570864
692684
512352
688057
767702
367726
171979
126959
57705

591726
656520
753142
483373
161130
159761
171852
747239

511614

787281
521682
611821
601859
658084
491890
800190
686421
827278
135713
990112
679450
454904
200527
207937
686339
452523
579969
467258
470833
571514
787481
576585
158233
11916

569068
610738
814809
701858
452817
893901
680161
705895
576601
160684
468262
460215
668337
696649
798295
512146
159233
831863
588027
163077
581126

162668

485780
171863
506625
437145
676100
570536
830012
579612
780917
888925
699930
507078
453186
718301
667422
701249
570760
164216
521710
512163
460933
671039
980164
693224
125961
897461
506322
867726
507016
162634
169917
161294
170716
647223
512156
670951
159765
161280
805464
648884
167676
574815
753316
128909
575274
161298

582679

682051
647932
162494
465318
521706
164786
753365
588556
168061
591407
506573
702235
697131
923337
788385
483533
913499
453478
507234
766363

 محمد قنديل فرحان
محمد محاد مسلم العوايد

محمد محسن سهيل غواص
محمد مسلم سعيد المري
محمد ناصر حميد الشومي

محمد هاشم حمد البطاشي
محمود بدر حمدان البوسعيدي

محمود راشد خلفان اليعربي
محمود عامر سالم المقبالي

مختار حمدان سعيد العبري
مخلد عبداهللا خميس المالكي
مدين مسلم عديم الوهيبي

مسعود سعيد علي المعشني
مسعود سعيد مسعود المعشني

مسعود محمد ربيع المقبالي
مسعود محمد مسعود اللزامي

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم أحمد سهيل المعشني

مسلم سهيل مسلم غواص
مسلم علي عبداهللا عامر جيد
مسلم محمد أحمد المشيخي

مصبح راشد سالم الكلباني
مصطفى خالد سالم العويدى
 منذر  سلطان  سهيل  المالكي

منذر خليفه محمد المعمري
منى أحمد سعيد باقي

موسى راشد سعيد الغسيني
موسى مسلم أحمد الحسني

موسى نصير عبيد الرحبي

نائف محمد حمدان الشكيلي
نائل سعيد خميس بيت رجيبون
نادر عبدالعالم الفيل بوشحام

نادر عبداهللا سيف المعمري
نادر فائز غارب بين حجيران

ناصر سليمان مبارك الغماري

 ناصر عبداهللا سهيل
ناصر محمد راشد الكعبي

ناهد مستهيل صنجور بيت جعبوب
نبيل عوض جمعان بيت مستهيل

نواف سالم ناصر بالفورا
نواف ناصر خلفان البوصافي

نور سعيد مسلم قطن
هاشم عامر أحمد المعشني

هاني حمود مرهون البوصافي
هدى خميس حديد بيت حديد

هزاع راشد حمد السعيدي
هشام شنون الباز بيت فدع

ه¶ل أحمد حمد بني عرابة
هيثم خالد خصيب السيابي

هيثم عبداهللا علي الدرمكي
هيثم محسن سعيد جداد الكثيري

هيثم مسلم على المشيخي
هيثم مسلم علي العوائد

وجدي الماس رمضان ييت عشيت
وليد محمد خلفان اليعربي

وليد ناظم مفتاح مطران

ياسر علي عبداهللا الحبشي
يحيى حمود ناصر السوطي

يحيى سيف سعود القاسمي
يحيى عبداهللا سلوم البطاشي
يحيى محمد سعيد الشومي

يسري ناصر عمر الذهين
يعقوب سعيد عامر الكلباني

يوسف سعيد محاد المعشني
يوسف سيف محمد التمتمي
يوسف عمر محمد المشيخي

يوسف محاد سهيل المعشني
يونس خليفة عبداللة الهطالي



المثنى سعيد مسعود المعشني
المعتصم حمود حمد الذهلى

المنذر مبارك خلفان السناني
أبو بكر سالم محاد المعشني

أحمد بخيت محمد مسن
أحمد حمد ناصر البطاشي

أحمد خالد علي أودين الشحري
أحمد خميس سيف العلوي

أحمد ذياب مسعود الشومي
أحمد سالم رجب بيت جميل

أحمد سالم سعيد المعشني
أحمد سالم علي المعشني

أحمد سالم محمد المشيخي
أحمد سعد سالم غواص
أحمد سعيد أحمد العوائد

أحمد سعيد سالم زعبنوت
أحمد سعيد علي الجحفلي

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الخاطري
أحمد سهيل سالم العامري

أحمد سهيل مسلم المعشني
أحمد عامر عمر الذهلي

أحمد محاد مسلم المعشني
أحمد محمد سعيد المسهلي

أحمد محمد علي المعشني
أحمد محمد كداع النصيبي

أحمد محمد مسعود المعشني
أحمد مرهون سليم البسامي
أحمد مسلم علي المعشني

أحمد مسلم محاد كشوب
أحمد ناجي أحمد العنسي

أسامه غالي أحمد المسهلي
أسعد ناصر سعيد السناني

أسماء عوض فرج بيت فرحان
أفلح محمد مبارك الحنظلي

أميره عامر بخيت فنزوخ المري
أمين طلح مسلم خوار

أنور إبراهيم حمدان السيابي
أيمن خميس صبيح الرشيدي

أيمن سعد رجب المغني
إبراهيم ب¶ل سرور الهامر

إبراهيم سعيد ربيع بيت براكه
إبراهيم عوض جمعان الراعي

إبراهيم مبارك سعيد الدرمكي
إبراهيم ناصر محمد الجرداني

إدريس رمضان عرفه بيت عبيدان

باسم راشد سعيد السعدي
بخيت سالم أحمد قطن

بخيت سالم سهيل تبوك
بخيت سالم مستهيل قطن
بدر عبداهللا محمد الكثيري

بدر عوض أحمد البوباء
ثابت علي حسين الشهيمي

جابر علي أحمد قيطون الشحري
جاسم محمد علي الصخبوري

جمال مسلم سعد غواص الكثري
حاتم سليمان خلف الحاتمى

حاتم سهيل مسلم غواص بيت كثير
حامد سعد علي العامري

حامد علي محمد المشيخي
حامد علي محمد باعمر

حسن ساتلم علي المعشني
حسن عقيل علوي باعبود

حسين أحمد حسن خيراز الشحري
حسين علوان نصيب بيت نصيب

حسين علي سيف المقبالي
حسين محمد أحمد باعوين
حمد صغير سالم الرشيدي
حمد مبارك صابح بني عرابة

حمود محمد حميد الحراصي
حميد حمود حميد الحسني

حميد شنون الصغير المالكي
خالد  عبداهللا سلوم البطاشي

خالد أحمد سهيل المعشني
خالد أحمد مسلم المعشني

خالد خلفان خادم السباعي
خالد سالم عبداهللا الس¶مي

خالد سعيد أحمد الشنفري
خالد سيف حمد النيري

خالد علي محمد بيت احماد الشحري
خالد محمد أحمد المشيخي
خلفان سعيد سالم الرحبي

خليل يوسف عمير القاسمي
خميس عوض خميس البدر

خيار سعيد سالم تبوك
داود عبداهللا خلف الشكيلي

ذهاب محمد سعيد العامري
ذياب سالم مستهيل العامري

راشد عامر ناصر النيري
رحمه سعيد عبداهللا البطاشي

رشاد خميس عيد بيت تيسير
رياض خميس سيف العلوي

زامل حسن سليم بيت سليم

زاهر خلف بلعرب البطاشي
زاهر سليم جمعه الدروشي
زاهر عبداهللا سعيد الوهيبى
ياد عيسى محمد الفارسي ز
سالم أحمد جمعان الشحري

سالم أحمد فرج بيت جميل
سالم أحمد مسعود الكثيرى

سالم بخيت سعيد الشحري
سالم حسن أحمد تبوك

سالم حسن سعيد الشحري
سالم خلفان سعيد العامري

سالم خلفان سعيد النيري
سالم راشد المر السعدي

سالم سعد محمد المشيخي
سالم سعيد علي رعفيت
سالم سعيد علي عكعاك

سالم سهيل محمد المعشني
سالم شامس عوض بيت باروت

سالم عامر بخيت المعشني
سالم علي أحمد قطن

سالم عوض علي طيطام الشحري
 سالم فرج حديد

سالم محمد سعيد العوائد
سالم محمد علي المشيخي
سالم محمد مقبل العامري

سالم مسلم بخيت بيت خميس ثوعار
 سامي سيف محمد الرحبي
سامي علي رجب بيت حبظه
سامي محمد حسن الجابري

سحيم محمد سالم المعشني
سعاد محمد سهيل باعوين
سعد عبداهللا سعد رعفيت

سعيد أحمد سالم المعشني
سعيد أحمد سعيد العوائد

سعيد أحمد سعيد المشيخي
سعيد أحمد علي المعشني

سعيد بخيت مسلم المعشني
سعيد حبيب مسعود السعدي

سعيد سالم علي المعشني
سعيد سالم فائل هبيس

سعيد سالم محمد المشيقري
سعيد سالم مستهيل بيت ادفنوت

سعيد علي محاد المسهلي
سعيد موى محمد المري

سلطان سعيد سيف السلماني
سلطانه عوض سالم بيت دهيش

سناء صديق خادم بيت عبيدون

سهيل سالم سهيل العوائد
سهيل سالم علي المعشني
سهيل عامر دب¶ن المعشني
سهيل محاد عيسى جعبوب

سهيل محمد أحمد المعشني
سهيل مسعود محاد جعبوب

سيف سالم خلفان الوهيبي
سيف سعيد حمد الشنوي

سيف سعيد عبداهللا التمتمي
سيف مطر سعيد المعمري
سيف ناصر محمد الجرداني
شريف عيد تيسير بيت تيسير
شمسه راشد سيف النيريه

شهاب سيف حمود الربخى
شيخ طاهر شيخ الحبشي

طارق خليفه علي الكلباني
طارق سعيد محاد العمري

طارق سعيد محاد المعشني
طارق عوض علوي آل حفيظ

طالب عوض طالب المسهلي
طالب ناصر سعيد الهطالي

طفول أحمد سهيل جشعول
ط¶ل خلفان عامر الحسني
يرعمر عائشه عثمان فارح ر
عادل أحمد عمر الشحري

عادل سعيد جمعان بيت حصون
عادل سيف سعيد الحاتمي

عارف سعيد أحمد تبوك
عامر أحمد سعيد الحضري

عامر بخيت سعيد المعشني
عامر سعيد أحمد بيت باقي

عامر علي سالم المري
عامر علي عامر المعشني

يز سالم صباح الجرادي عبد العز
عبدالحكيم أحمد سعيد الشحري

عبدالرحمن سالم ثني العبري
يز أحمد حسن المشيخي عبدالعز

يز حسن سعيد المعشني عبدالعز
ياني يز عامر سالم الشر عبدالعز

يز سعيد سيف العنبوري عبدالغز
عبداهللا أبوبكر أحمد الذهب

عبداهللا أحمد بخيت عامر جيد
عبداهللا رامس عبداهللا العمري
عبداهللا سعيد راشد الصوطي

عبداهللا سعيد عامر السعدوني
عبداهللا غرج مستهيل بيت ادفنون

عبدهللا سالم بخيت الشحري

513457

717710
680365
490452
157881
705726
521671
765866
687442
495249
461122
571158
511588
171989
453122
207831
162395
493489
717108
587353
470839
453915
587547
452652
161387
511612
612508
493434
843453
506944
163397
172373
168616
646136
194397
912785
161948
165231
856669
161336
453171
134180
487848
454096
691727
699461
171574

681884

159679
163196
172128
452651
206110
786180
162534
849315
162681
757693
165903
161568
575024
161244
509508
161619
453796
163051
690977
187686
706559
580135
757377
654141
719567
574124
885350
507258
648991
606116
160883
691322
452719
494480
572212
762343
163052
134949
749143
138706
452585
849677
690109
161331
818094
164606

678200

611267
692587
702742
463622
487627
809216
989349
160566
160677
700575
502492
658853
522809
174489
174477
509738
468479
570671
163073
84301

162669
453829
581280
164281
208142
803027
577026
171904
452660
124844
160649
494471
885166
452575
493568
472494
678443
466706
466546
644052
163577
165898
453188
769271
121364
113313

452725

489919
511602
161295
884667
163074
569122
701748
655083
812648
676250
160155
55503

671017
162675
576250
202950
483682
488315
169333
804281
82334

506954
170946
500376
172969
703406
163952
198065
485809
551011
169227
465347
592426
466422
778170
463718
452768
595386
589933
170798
461221
164475
578967
161383
453121
500267
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عثمان حميد مسعود العبري
عثمان سعيد أحمد المشيخي
عثمان محمد خلفان المعمري

عدنان خالد علي العوائد
عرفه فرحان عرفه كليب

يز حبيب علي بنى عرابة عز
عقيل حفيظ علوي إبراهيم

ين باعمر علوي محمد ز
على ناصر سيف الخاطرى

علي أبو بكر سالم آل حفيظ
علي أحمد سالم المسهلي
علي أحمد سالم المشيخي
علي أحمد علي المعشني
علي أحمد مسلم كشوب

علي سالم بخيت قطن
علي سالم علي الناعبي

علي سهيل مسلم الشعشعي
علي عامر سالم المعشني
علي عبداهللا سعيد الناعبي

علي محاد سالم المري
علي محفوظ صنجور بيت جوهر

علي محمد أحمد هبيس
علي مسلم سالم المشيخي

 عماد أحمد جمعان
عماد سالم سعيد بامكا

عماد سعيد عبداهللا بيت الصيغ
عمر أحمد عمر معروف

عمر سالم عمر آل حفيظ
عمر سعيد سالم حاردان

عمر علي عمر السعدوني عكعاك
عوبد سعيد سالم المشيخي
عيسى سالم سعيد السناني

عيسى سالم علي المشيخي
عيسى صالح خلفان الشماخى

عيسي صالح علي الذهلي
غازي عيد جمعان النوبي

فارس أحمد عبداهللا النهدي
فاطمة سعيد مسلم شدر الكثيري

فايزه زايد إبراهيم الهاجريه
فهد على سعيد اللمكى

فهد محمد سعيد اÅغبرى
قصي محمد مسعود البحري
قيس محمد سعيد المعشني

Åفي علي عبداهللا الحيشي
لوزه عوض أحمد بيت حنجوش

لينا سعيد أحمد الرواس
ماجد خليفة ناصر البحري

ماجد عبداهللا محمد الكثيري
ماجد ناصر عبداهللا البوصافي

مازن حسن فرج بيت سليم
مازن حميد عبداللة المحفوظي

مازن سعيد حماد الكلباني
مازن سليمان سالم البطاشي
مازن عوض حمدان الشكيلي

مازن عيد أحمد الكيتاني
مازن محمد حمود التمتمي
مازن مرهون زاهر الهطالي

مانع سالم بخيت تمان جعبوب
مبارك سعيد ثاني الكحالي

مبارك محمد عبداهللا المشرفي
مبينه راج صاحب شيخ محبوب شيخ

محسن أحمد سالم باعوين
محسن علي أحمد عامر رعفيت

محسن مسلم رامي خوار
محمد أحمد تمان المعشني

محمد أحمد سالم البوصافي
محمد أحمد علي الشحري
محمد أحمد عمر الشحري

محمد أحمد محمد المعشني
محمد إبراهيم جمعه البوسعيدي

محمد تمامي  عبداهللا العلوي
محمد جمعان سالم جادح الشحري

محمد حمد سليم الراشدي
محمد حمدان سليم النهدي

محمد خليفه مرحب البوسعيدى
محمد خميس جمعه السليماني

محمد خميس علي الوهيبي
محمد ربيع نصيب بيت معد

محمد سالم حمود النظيري
محمد سالم سعيد المشرفي

محمد سالم سويد الحزامى
محمد سالم مسعود عامر جيد

محمد سعد عبداهللا مقيبل
محمد سعيد أحمد المشيخي
محمد سعيد عويضان بالحاف
محمد سعيد محمد الحتظلي
محمد سلطان حمد السناني

محمد سليمان حميد المقبالي
محمد عبداهللا أمان جميل

محمد عبداهللا محمد النهاري اليافعي
محمد علي سعيد السيفي
محمد علي محمد المقبالي

محمد عوض سالم بيت براكه
محمد عوض عبيد الشندودي

760555

525392
574318
676451
162906
684288
160608
202439
754418
520667
166435
469834
205302
163750
162971
197440
171943
465304
592593
453363
170314
442905
493432
162012
163212
205105
158727
520942
167045
171249
570864
692684
512352
688057
767702
367726
171979
126959
57705

591726
656520
753142
483373
161130
159761
171852
747239

511614

787281
521682
611821
601859
658084
491890
800190
686421
827278
135713
990112
679450
454904
200527
207937
686339
452523
579969
467258
470833
571514
787481
576585
158233
11916

569068
610738
814809
701858
452817
893901
680161
705895
576601
160684
468262
460215
668337
696649
798295
512146
159233
831863
588027
163077
581126

162668

485780
171863
506625
437145
676100
570536
830012
579612
780917
888925
699930
507078
453186
718301
667422
701249
570760
164216
521710
512163
460933
671039
980164
693224
125961
897461
506322
867726
507016
162634
169917
161294
170716
647223
512156
670951
159765
161280
805464
648884
167676
574815
753316
128909
575274
161298

582679

682051
647932
162494
465318
521706
164786
753365
588556
168061
591407
506573
702235
697131
923337
788385
483533
913499
453478
507234
766363

 محمد قنديل فرحان
محمد محاد مسلم العوايد

محمد محسن سهيل غواص
محمد مسلم سعيد المري
محمد ناصر حميد الشومي

محمد هاشم حمد البطاشي
محمود بدر حمدان البوسعيدي

محمود راشد خلفان اليعربي
محمود عامر سالم المقبالي

مختار حمدان سعيد العبري
مخلد عبداهللا خميس المالكي
مدين مسلم عديم الوهيبي

مسعود سعيد علي المعشني
مسعود سعيد مسعود المعشني

مسعود محمد ربيع المقبالي
مسعود محمد مسعود اللزامي

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم أحمد سهيل المعشني

مسلم سهيل مسلم غواص
مسلم علي عبداهللا عامر جيد
مسلم محمد أحمد المشيخي

مصبح راشد سالم الكلباني
مصطفى خالد سالم العويدى
 منذر  سلطان  سهيل  المالكي

منذر خليفه محمد المعمري
منى أحمد سعيد باقي

موسى راشد سعيد الغسيني
موسى مسلم أحمد الحسني

موسى نصير عبيد الرحبي

نائف محمد حمدان الشكيلي
نائل سعيد خميس بيت رجيبون
نادر عبدالعالم الفيل بوشحام

نادر عبداهللا سيف المعمري
نادر فائز غارب بين حجيران

ناصر سليمان مبارك الغماري

 ناصر عبداهللا سهيل
ناصر محمد راشد الكعبي

ناهد مستهيل صنجور بيت جعبوب
نبيل عوض جمعان بيت مستهيل

نواف سالم ناصر بالفورا
نواف ناصر خلفان البوصافي

نور سعيد مسلم قطن
هاشم عامر أحمد المعشني

هاني حمود مرهون البوصافي
هدى خميس حديد بيت حديد

هزاع راشد حمد السعيدي
هشام شنون الباز بيت فدع

ه¶ل أحمد حمد بني عرابة
هيثم خالد خصيب السيابي

هيثم عبداهللا علي الدرمكي
هيثم محسن سعيد جداد الكثيري

هيثم مسلم على المشيخي
هيثم مسلم علي العوائد

وجدي الماس رمضان ييت عشيت
وليد محمد خلفان اليعربي

وليد ناظم مفتاح مطران

ياسر علي عبداهللا الحبشي
يحيى حمود ناصر السوطي

يحيى سيف سعود القاسمي
يحيى عبداهللا سلوم البطاشي
يحيى محمد سعيد الشومي

يسري ناصر عمر الذهين
يعقوب سعيد عامر الكلباني

يوسف سعيد محاد المعشني
يوسف سيف محمد التمتمي
يوسف عمر محمد المشيخي

يوسف محاد سهيل المعشني
يونس خليفة عبداللة الهطالي



المثنى سعيد مسعود المعشني
المعتصم حمود حمد الذهلى

المنذر مبارك خلفان السناني
أبو بكر سالم محاد المعشني

أحمد بخيت محمد مسن
أحمد حمد ناصر البطاشي

أحمد خالد علي أودين الشحري
أحمد خميس سيف العلوي

أحمد ذياب مسعود الشومي
أحمد سالم رجب بيت جميل

أحمد سالم سعيد المعشني
أحمد سالم علي المعشني

أحمد سالم محمد المشيخي
أحمد سعد سالم غواص
أحمد سعيد أحمد العوائد

أحمد سعيد سالم زعبنوت
أحمد سعيد علي الجحفلي

أحمد سعيد مسلم المعشني
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الخاطري
أحمد سهيل سالم العامري

أحمد سهيل مسلم المعشني
أحمد عامر عمر الذهلي

أحمد محاد مسلم المعشني
أحمد محمد سعيد المسهلي

أحمد محمد علي المعشني
أحمد محمد كداع النصيبي

أحمد محمد مسعود المعشني
أحمد مرهون سليم البسامي
أحمد مسلم علي المعشني

أحمد مسلم محاد كشوب
أحمد ناجي أحمد العنسي

أسامه غالي أحمد المسهلي
أسعد ناصر سعيد السناني

أسماء عوض فرج بيت فرحان
أفلح محمد مبارك الحنظلي

أميره عامر بخيت فنزوخ المري
أمين طلح مسلم خوار

أنور إبراهيم حمدان السيابي
أيمن خميس صبيح الرشيدي

أيمن سعد رجب المغني
إبراهيم ب¶ل سرور الهامر

إبراهيم سعيد ربيع بيت براكه
إبراهيم عوض جمعان الراعي

إبراهيم مبارك سعيد الدرمكي
إبراهيم ناصر محمد الجرداني

إدريس رمضان عرفه بيت عبيدان

باسم راشد سعيد السعدي
بخيت سالم أحمد قطن

بخيت سالم سهيل تبوك
بخيت سالم مستهيل قطن
بدر عبداهللا محمد الكثيري

بدر عوض أحمد البوباء
ثابت علي حسين الشهيمي

جابر علي أحمد قيطون الشحري
جاسم محمد علي الصخبوري

جمال مسلم سعد غواص الكثري
حاتم سليمان خلف الحاتمى

حاتم سهيل مسلم غواص بيت كثير
حامد سعد علي العامري

حامد علي محمد المشيخي
حامد علي محمد باعمر

حسن ساتلم علي المعشني
حسن عقيل علوي باعبود

حسين أحمد حسن خيراز الشحري
حسين علوان نصيب بيت نصيب

حسين علي سيف المقبالي
حسين محمد أحمد باعوين
حمد صغير سالم الرشيدي
حمد مبارك صابح بني عرابة

حمود محمد حميد الحراصي
حميد حمود حميد الحسني

حميد شنون الصغير المالكي
خالد  عبداهللا سلوم البطاشي

خالد أحمد سهيل المعشني
خالد أحمد مسلم المعشني

خالد خلفان خادم السباعي
خالد سالم عبداهللا الس¶مي

خالد سعيد أحمد الشنفري
خالد سيف حمد النيري

خالد علي محمد بيت احماد الشحري
خالد محمد أحمد المشيخي
خلفان سعيد سالم الرحبي

خليل يوسف عمير القاسمي
خميس عوض خميس البدر

خيار سعيد سالم تبوك
داود عبداهللا خلف الشكيلي

ذهاب محمد سعيد العامري
ذياب سالم مستهيل العامري

راشد عامر ناصر النيري
رحمه سعيد عبداهللا البطاشي

رشاد خميس عيد بيت تيسير
رياض خميس سيف العلوي

زامل حسن سليم بيت سليم

زاهر خلف بلعرب البطاشي
زاهر سليم جمعه الدروشي
زاهر عبداهللا سعيد الوهيبى
ياد عيسى محمد الفارسي ز
سالم أحمد جمعان الشحري

سالم أحمد فرج بيت جميل
سالم أحمد مسعود الكثيرى

سالم بخيت سعيد الشحري
سالم حسن أحمد تبوك

سالم حسن سعيد الشحري
سالم خلفان سعيد العامري

سالم خلفان سعيد النيري
سالم راشد المر السعدي

سالم سعد محمد المشيخي
سالم سعيد علي رعفيت
سالم سعيد علي عكعاك

سالم سهيل محمد المعشني
سالم شامس عوض بيت باروت

سالم عامر بخيت المعشني
سالم علي أحمد قطن

سالم عوض علي طيطام الشحري
 سالم فرج حديد

سالم محمد سعيد العوائد
سالم محمد علي المشيخي
سالم محمد مقبل العامري

سالم مسلم بخيت بيت خميس ثوعار
 سامي سيف محمد الرحبي
سامي علي رجب بيت حبظه
سامي محمد حسن الجابري

سحيم محمد سالم المعشني
سعاد محمد سهيل باعوين
سعد عبداهللا سعد رعفيت

سعيد أحمد سالم المعشني
سعيد أحمد سعيد العوائد

سعيد أحمد سعيد المشيخي
سعيد أحمد علي المعشني

سعيد بخيت مسلم المعشني
سعيد حبيب مسعود السعدي

سعيد سالم علي المعشني
سعيد سالم فائل هبيس

سعيد سالم محمد المشيقري
سعيد سالم مستهيل بيت ادفنوت

سعيد علي محاد المسهلي
سعيد موى محمد المري

سلطان سعيد سيف السلماني
سلطانه عوض سالم بيت دهيش

سناء صديق خادم بيت عبيدون

سهيل سالم سهيل العوائد
سهيل سالم علي المعشني
سهيل عامر دب¶ن المعشني
سهيل محاد عيسى جعبوب

سهيل محمد أحمد المعشني
سهيل مسعود محاد جعبوب

سيف سالم خلفان الوهيبي
سيف سعيد حمد الشنوي

سيف سعيد عبداهللا التمتمي
سيف مطر سعيد المعمري
سيف ناصر محمد الجرداني
شريف عيد تيسير بيت تيسير
شمسه راشد سيف النيريه

شهاب سيف حمود الربخى
شيخ طاهر شيخ الحبشي

طارق خليفه علي الكلباني
طارق سعيد محاد العمري

طارق سعيد محاد المعشني
طارق عوض علوي آل حفيظ

طالب عوض طالب المسهلي
طالب ناصر سعيد الهطالي

طفول أحمد سهيل جشعول
ط¶ل خلفان عامر الحسني
يرعمر عائشه عثمان فارح ر
عادل أحمد عمر الشحري

عادل سعيد جمعان بيت حصون
عادل سيف سعيد الحاتمي

عارف سعيد أحمد تبوك
عامر أحمد سعيد الحضري

عامر بخيت سعيد المعشني
عامر سعيد أحمد بيت باقي

عامر علي سالم المري
عامر علي عامر المعشني

يز سالم صباح الجرادي عبد العز
عبدالحكيم أحمد سعيد الشحري

عبدالرحمن سالم ثني العبري
يز أحمد حسن المشيخي عبدالعز

يز حسن سعيد المعشني عبدالعز
ياني يز عامر سالم الشر عبدالعز

يز سعيد سيف العنبوري عبدالغز
عبداهللا أبوبكر أحمد الذهب

عبداهللا أحمد بخيت عامر جيد
عبداهللا رامس عبداهللا العمري
عبداهللا سعيد راشد الصوطي

عبداهللا سعيد عامر السعدوني
عبداهللا غرج مستهيل بيت ادفنون

عبدهللا سالم بخيت الشحري

513457

717710
680365
490452
157881
705726
521671
765866
687442
495249
461122
571158
511588
171989
453122
207831
162395
493489
717108
587353
470839
453915
587547
452652
161387
511612
612508
493434
843453
506944
163397
172373
168616
646136
194397
912785
161948
165231
856669
161336
453171
134180
487848
454096
691727
699461
171574

681884

159679
163196
172128
452651
206110
786180
162534
849315
162681
757693
165903
161568
575024
161244
509508
161619
453796
163051
690977
187686
706559
580135
757377
654141
719567
574124
885350
507258
648991
606116
160883
691322
452719
494480
572212
762343
163052
134949
749143
138706
452585
849677
690109
161331
818094
164606

678200

611267
692587
702742
463622
487627
809216
989349
160566
160677
700575
502492
658853
522809
174489
174477
509738
468479
570671
163073
84301

162669
453829
581280
164281
208142
803027
577026
171904
452660
124844
160649
494471
885166
452575
493568
472494
678443
466706
466546
644052
163577
165898
453188
769271
121364
113313

452725

489919
511602
161295
884667
163074
569122
701748
655083
812648
676250
160155
55503

671017
162675
576250
202950
483682
488315
169333
804281
82334

506954
170946
500376
172969
703406
163952
198065
485809
551011
169227
465347
592426
466422
778170
463718
452768
595386
589933
170798
461221
164475
578967
161383
453121
500267

عثمان حميد مسعود العبري
عثمان سعيد أحمد المشيخي
عثمان محمد خلفان المعمري

عدنان خالد علي العوائد
عرفه فرحان عرفه كليب

يز حبيب علي بنى عرابة عز
عقيل حفيظ علوي إبراهيم

ين باعمر علوي محمد ز
على ناصر سيف الخاطرى

علي أبو بكر سالم آل حفيظ
علي أحمد سالم المسهلي
علي أحمد سالم المشيخي
علي أحمد علي المعشني
علي أحمد مسلم كشوب

علي سالم بخيت قطن
علي سالم علي الناعبي

علي سهيل مسلم الشعشعي
علي عامر سالم المعشني
علي عبداهللا سعيد الناعبي

علي محاد سالم المري
علي محفوظ صنجور بيت جوهر

علي محمد أحمد هبيس
علي مسلم سالم المشيخي

 عماد أحمد جمعان
عماد سالم سعيد بامكا

عماد سعيد عبداهللا بيت الصيغ
عمر أحمد عمر معروف

عمر سالم عمر آل حفيظ
عمر سعيد سالم حاردان

عمر علي عمر السعدوني عكعاك
عوبد سعيد سالم المشيخي
عيسى سالم سعيد السناني

عيسى سالم علي المشيخي
عيسى صالح خلفان الشماخى

عيسي صالح علي الذهلي
غازي عيد جمعان النوبي

فارس أحمد عبداهللا النهدي
فاطمة سعيد مسلم شدر الكثيري

فايزه زايد إبراهيم الهاجريه
فهد على سعيد اللمكى

فهد محمد سعيد اÅغبرى
قصي محمد مسعود البحري
قيس محمد سعيد المعشني

Åفي علي عبداهللا الحيشي
لوزه عوض أحمد بيت حنجوش

لينا سعيد أحمد الرواس
ماجد خليفة ناصر البحري

ماجد عبداهللا محمد الكثيري
ماجد ناصر عبداهللا البوصافي

مازن حسن فرج بيت سليم
مازن حميد عبداللة المحفوظي

مازن سعيد حماد الكلباني
مازن سليمان سالم البطاشي
مازن عوض حمدان الشكيلي

مازن عيد أحمد الكيتاني
مازن محمد حمود التمتمي
مازن مرهون زاهر الهطالي

مانع سالم بخيت تمان جعبوب
مبارك سعيد ثاني الكحالي

مبارك محمد عبداهللا المشرفي
مبينه راج صاحب شيخ محبوب شيخ

محسن أحمد سالم باعوين
محسن علي أحمد عامر رعفيت

محسن مسلم رامي خوار
محمد أحمد تمان المعشني

محمد أحمد سالم البوصافي
محمد أحمد علي الشحري
محمد أحمد عمر الشحري

محمد أحمد محمد المعشني
محمد إبراهيم جمعه البوسعيدي

محمد تمامي  عبداهللا العلوي
محمد جمعان سالم جادح الشحري

محمد حمد سليم الراشدي
محمد حمدان سليم النهدي

محمد خليفه مرحب البوسعيدى
محمد خميس جمعه السليماني

محمد خميس علي الوهيبي
محمد ربيع نصيب بيت معد

محمد سالم حمود النظيري
محمد سالم سعيد المشرفي

محمد سالم سويد الحزامى
محمد سالم مسعود عامر جيد

محمد سعد عبداهللا مقيبل
محمد سعيد أحمد المشيخي
محمد سعيد عويضان بالحاف
محمد سعيد محمد الحتظلي
محمد سلطان حمد السناني

محمد سليمان حميد المقبالي
محمد عبداهللا أمان جميل

محمد عبداهللا محمد النهاري اليافعي
محمد علي سعيد السيفي
محمد علي محمد المقبالي

محمد عوض سالم بيت براكه
محمد عوض عبيد الشندودي

حرر: 2022/4/15م4
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رقم الطلب   مقدم الطلب

760555

525392
574318
676451
162906
684288
160608
202439
754418
520667
166435
469834
205302
163750
162971
197440
171943
465304
592593
453363
170314
442905
493432
162012
163212
205105
158727
520942
167045
171249
570864
692684
512352
688057
767702
367726
171979
126959
57705

591726
656520
753142
483373
161130
159761
171852
747239

511614

787281
521682
611821
601859
658084
491890
800190
686421
827278
135713
990112
679450
454904
200527
207937
686339
452523
579969
467258
470833
571514
787481
576585
158233
11916

569068
610738
814809
701858
452817
893901
680161
705895
576601
160684
468262
460215
668337
696649
798295
512146
159233
831863
588027
163077
581126

162668

485780
171863
506625
437145
676100
570536
830012
579612
780917
888925
699930
507078
453186
718301
667422
701249
570760
164216
521710
512163
460933
671039
980164
693224
125961
897461
506322
867726
507016
162634
169917
161294
170716
647223
512156
670951
159765
161280
805464
648884
167676
574815
753316
128909
575274
161298

582679

682051
647932
162494
465318
521706
164786
753365
588556
168061
591407
506573
702235
697131
923337
788385
483533
913499
453478
507234
766363

 محمد قنديل فرحان
محمد محاد مسلم العوايد

محمد محسن سهيل غواص
محمد مسلم سعيد المري
محمد ناصر حميد الشومي

محمد هاشم حمد البطاشي
محمود بدر حمدان البوسعيدي

محمود راشد خلفان اليعربي
محمود عامر سالم المقبالي

مختار حمدان سعيد العبري
مخلد عبداهللا خميس المالكي
مدين مسلم عديم الوهيبي

مسعود سعيد علي المعشني
مسعود سعيد مسعود المعشني

مسعود محمد ربيع المقبالي
مسعود محمد مسعود اللزامي

مسلم أحمد سالم المعشني
مسلم أحمد سهيل المعشني

مسلم سهيل مسلم غواص
مسلم علي عبداهللا عامر جيد
مسلم محمد أحمد المشيخي

مصبح راشد سالم الكلباني
مصطفى خالد سالم العويدى
 منذر  سلطان  سهيل  المالكي

منذر خليفه محمد المعمري
منى أحمد سعيد باقي

موسى راشد سعيد الغسيني
موسى مسلم أحمد الحسني

موسى نصير عبيد الرحبي

نائف محمد حمدان الشكيلي
نائل سعيد خميس بيت رجيبون
نادر عبدالعالم الفيل بوشحام

نادر عبداهللا سيف المعمري
نادر فائز غارب بين حجيران

ناصر سليمان مبارك الغماري

 ناصر عبداهللا سهيل
ناصر محمد راشد الكعبي

ناهد مستهيل صنجور بيت جعبوب
نبيل عوض جمعان بيت مستهيل

نواف سالم ناصر بالفورا
نواف ناصر خلفان البوصافي

نور سعيد مسلم قطن
هاشم عامر أحمد المعشني

هاني حمود مرهون البوصافي
هدى خميس حديد بيت حديد

هزاع راشد حمد السعيدي
هشام شنون الباز بيت فدع

ه¶ل أحمد حمد بني عرابة
هيثم خالد خصيب السيابي

هيثم عبداهللا علي الدرمكي
هيثم محسن سعيد جداد الكثيري

هيثم مسلم على المشيخي
هيثم مسلم علي العوائد

وجدي الماس رمضان ييت عشيت
وليد محمد خلفان اليعربي

وليد ناظم مفتاح مطران

ياسر علي عبداهللا الحبشي
يحيى حمود ناصر السوطي

يحيى سيف سعود القاسمي
يحيى عبداهللا سلوم البطاشي
يحيى محمد سعيد الشومي

يسري ناصر عمر الذهين
يعقوب سعيد عامر الكلباني

يوسف سعيد محاد المعشني
يوسف سيف محمد التمتمي
يوسف عمر محمد المشيخي

يوسف محاد سهيل المعشني
يونس خليفة عبداللة الهطالي



 

خطوات استخدام خدمة



مرحًبا محمد،  
 

يمكنك الدخول عبر الموقع ا	لكتروني وبدأ عملية 
ا�ختيار ا	لكتروني رضك من تاريخ 6/2/2022م 

وحتى 10/2/ 2022م. 
 

سجل الدخول ا�ن عبر الرابط التالي: 
https://bit.ly/3nmwIgs

و "اختار أرضك"
 

نحاكي جميع تطلعاتك،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
مزدهرة.

خدمة العم�ء

مرحبا بك محمد

2. اختار موقع المخطط المناسب رضك.

1. سجل الدخول للموقع بإدخال بيانات بطاقتك الشخصية 
أو رقم هاتفك . 



3. إقرأ الشروط واحكام.

4. إبدأ عملية ا�ختيار ا	لكتروني اولى.

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد



5. إطلع على نتيجة المحاولة اولى.

6. احجز القطعة بعد معاينتها في حال نالت رضاك.

مرحًبا محمد،
 

نتيجة محاولة ا�ختيار ا	لكتروني اولى عبر خدمة 
"اختار أرضك":

 
xxxxx:المحافظة

xxxxx:الو�ية
xxxxx:القرية

xxxxxx:رقم القطعة

يمكنك معاينة موقع ارض واقعًيا (رابط).
 

لنحقق أحياء سكنية مؤنسنة،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
مزدهرة".

خدمة العم�ء

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

xxxxxxx
xxx

xxxxxxx
xxx



7. أو أكمل عملية ا�ختيار ا	لكتروني الثانية.

8. اختار المخطط انسب.

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

xxxxxxx
xxx



9. أكد رغبتك بحجزها بعد معاينتها.

أو انتقل لعملية ا�ختيار ا	لكتروني الثالثة بعد اختيار   .10
المخطط انسب من جديد.

مرحًبا محمد، 

نتيجة محاولة ا�ختيار ا	لكتروني الثانية عبر خدمة 
"اختار أرضك":

xxxxxx :المحافظة
xxxx:الو�ية

xxxxx:القرية
xxxx:رقم القطعة

يمكنك معاينة موقع ارض واقعًيا (رابط).

لنحقق أحياء سكنية مؤنسنة،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
خدمة العم�ءمزدهرة".

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

مرحبا بك محمد

xxxxxxx
xxx

xxxxxxx
xxx

xxxxxxx
xxx



11.  بعد تاكيد الموافقة، أكمل عملية الحجز والدفع 
ا	لكتروني. 

12.  تأكد إذا كنت مؤهل للحصول على رسوم أقل.

مرحًبا محمد، 
 

نتيجة محاولة ا�ختيار ا	لكتروني الثانية عبر خدمة 
"اختار أرضك":

 
xxxxxx :المحافظة

xxxx:الو�ية
xxxxx:القرية

xxxx:رقم القطعة

يمكنك معاينة موقع ارض واقعًيا (رابط).
 

لنحقق أحياء سكنية مؤنسنة،
 

مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات 
خدمة العم�ءمزدهرة".

xxxx:رقم طلبك
xxxx:المحافظة

xxxx:ية
الو



13. حمل ايصال سحب ملكية ارض.

14.  تفضل معنا �ست�م ملكية أرضك.  

مرحًبا محمد،
 

يمكنك استكمال عملية الدفع ا	لكتروني خ�ل 3 
أشر، ابتداًء من 10/2/2022م وحتى 2022/10/5م.  

 
،
ً
معاملتك في بيئة آمنة رقميا

 
مًعا نحو "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة

خدمة العم�ء

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

مرحبا بك محمد






