
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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حرر: 2022/11/11م1

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

687451
717182
921249
753124
752473
752149
707056
751773
913870
915431
782144

1034202
1035943
1033695
1032466

33002
1034375
912808

1035835
772279
842817
801638
777843

1034068
425359
601272

1033602
769590

1034950
805952
706952

1033917
1033327
1035992
1034404

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

1034190
803721
749463
718746
774842
890015
705753
908126
903076
887317
749852
747157
748445
750989
832773
753645
798792
746689
748336
749239
718507
717615
919838
751993
748812
820842
874252
607947
793432
800424
707065
746750
718504
706128

1032561

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي

عبدالحكيم فهد خميس العمراني
عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي

عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي
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إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

1035290
758731
801627
607221
661492
810959
986508
896068
768333
783558
938570
751375
819701

1033733
899287

1035113
748333
687661
597098

1034750
769258
499947
748572
718302
747884
750122
746686
867620
763504
689378
748609
43397

750812
1036441
1035984
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جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

477914
777390
661186
318898
28596

1032709
719497
747234
751268
749038
699576
717633

1038801
871882
498598
753267
685701

1034213
806249
770775

1033891
880951
799490
769702
796181
809139

1033014
1034481
604517
809856
965312
767602
777088
792604
808139

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري

يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي
يحيى محمد مالك الشماخي

يسرا عدى ناصر النافعية
يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

1034233
883546
814332
762799
911033
803491
927561
914459
737105
746711
692671
748799
751429
749159
908390
760580
752352
752979
685120
752662

1032344
589002
752060

1033615
1033620
903597
646690
755165
457119
457364
457440
453304
752770
767980
752094

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

905942
719612
747539
454763
635706

1033990
1038212
753549
638484
756731
747341
769535
782103
763716
608214
465822
719969
707062
748598
748804
451717
916641
752911
765593
718629
819263
812220
697595

1033550
1036926
457063
457084
451548
453063
749254

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية
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رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

748617
457451
453037
451541
457430
775206
451575
751257
706690
746774
752040
751926
897987
908799
912522
781386
881097
781694
666504
747858
425620
451417
685697
860308
925142
936942
753727
680053
752841
453024
746839
453029
704679
453070
453028
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ينه خاتم سالم المسكرية ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

748434
746765
719771
751403
782187
752834
749297
803942

1033693
1034475
578591
778686

1034263
974928
820048
592448
769710
746830

1035674
956355
746813
701302
752803
747955

1033252
764669
719622
707058
749740
160313
717898
898624

1034265
752045
746175

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي

لمياء حمد سرحان المنجية
لميس سيف سعيد اµسماعلي

لهيه سبيح سيف المخمريه
لويهي محمد لويهي الجحافي

ليلى خلفان جمعه البويقي
ليلى خلفان حميد المحروقي

يه ليلى علي حمد الغافر
ليلى محمد حمد الرشيدية

يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور
ليلي خلفان ناصر الرحبية

ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي
ماجد حمد محمد الجنيبي

ماجد سالم صالح المشيفري
ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

880360
396931

1034892
457080
748328
698653
769120
752138
751301
465754
752856
750992
752006
157624
755817
747647
761428
520711
817090
764737
201467
769666
846908
746224
895553
797677
749104
862764
806749
717624
681508
801105
719084
808236
897037

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

1045655
755282
476672
899021

1032747
810919

1033902
1034424
750642
746141
791688
749511
737133
773598
456199
750329
454746
769174
718897
582079
854785
849609
865523
757052
753221
747791
965641
751996

1045201
451726
527236
719119
747951
682097
497465

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري

محمد سعيد عبداهللا السريحي
محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

610544
581578

1036901
748694
789176
630483

1036810
748180
457450
719616
451798
719749
457453
749755
701411
455861
718718
451571
454492
457106
749248
143453
450288
457468
460816
457089
455972
454766
921033
454753
457091
782966
747681
747860
752861

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

452318
752777

1033549
856303

1029308
751725
942753
820792
780760
791169
497461
749482
455853
451867
752978
636181
454982
752516
749847
456210
719177
284001
752984
683992
699833
749085
748342
933995
454740
747506
751342
748464
453073
456670
718787

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

760578
719522

1032615
845475
737189

1017263
752016
300250
748471
465823
614651
751006
748794
863972
862900

1032987
847639
751525

1032546
678224
451766
779703
834405
457427
720012
143454
454758
457443
454732
752975
751432

1017346
451664
457071
707054

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

688287
748232
741774
774631
747201
719009
755607
748274
767987
592547
792718
705998
747489
769584

1032587
764667
746256
756870

1033168
717905
820853
717956
754121
750528
752231

1034715
776795
717972

1032361
611495
741728
804500
159091
760099
763097

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

1032602
1032577
1032585
1034288
762317
74254

1034581
695659
935745
686426
143920
807815
718224
583455

1036734
679014
624942

1035693
1032431
737146

1032315
931615
895208
570970
817004

1051652
1045174
777293
749155
637802
457438
455854
698077
423275
451578

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

454985
611971

1032630
609167
804465
454984
457097
899442
747536
713372
760379
684033
692474
454748
750374

1038738
775982
582849
774903
717813
757969
866558
161162
789707
751624

1032553
815664
164387
768707
806047
747720
812063
861874
755618

1032366

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

782652
769678
929365
867344
784522
719750
742847

1035721
158230
921944
473158
813580
814180
574797
940236
719005
450324
749073
719576
898547
874580
805140
718944
808997

1034506
747164
908454
766785
753271
717833
920257
451689
800323
757040
822117

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

755359
758494
30284

457069
454779
718177
41424

758236
920190
746221
947986

1031153
457103
561312
686954
635276
749060
710173
557612
747917
457067
455856
457081
480457
455352
746712
462191
751421
685038
451640
751002
747658
545396
454769

1019842

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

457365
457352
456203
454756
450091
747679
454783
459327
587038
454771
451737
934481
455971
457356
782213
811678
718361
811347
718964
754218
899523
750733
808305
890620
718714
747732
747398

1032249
776867
47761

753939
1034149

25164
754298
826289

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

1045629
746756
752031
52907

637606
24566

719092
749165
707064
913236
746705
813664
451745
750970
701893
750966
685698
453049
895768
454741
143455
398796
454764
451556
749129
964057
926539
579571

1033094
805145
854991

1034488
588451
607084
756727

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي

حرر: 2022/11/11م
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

879502
913344
756124

1035918
759961
823352

1034362
741736
748322
927286
607210
920245
871237
770785
816399
457429
757747
778373

1032705
752883

1032432
919780
161799
814904
804994
705875

1034591
782061
690467
819711
914388

1033281
896247
807474
600792

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

1033367
847329
499286
747278
779400
800814
756257

1033521
777597
862743
754739

1033655
900335
775507
746164
764671
754450
752618

1032651
805058
741746
943152
28456

719517
800213
623703
719106
755668
932908
607879
796902

1034397
600864

1035256
848210

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية
مروه محمد عبداهللا الحنينية

مريد حسن موسى البلوشي
مريم خميس سليم الناعبيه

مريم درويش سليمان البلوشية
مريم ربيع سالم الشكيلية

752067
498339
569251
898803

1032282
719775
779619
811403

1033632
755681
815291
746707
747621
718388
719468

1036432
900527
749845
914778

1034444
719579
779107

1038328
771508
813607
757368
760432
931867
791917
748441
752800
810955
62564

451557
454731

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

750224
453055
446006
451584
455974
454737
453299
718473
198122

1032919
759439
757110

1032566
924491
453048
451799
746702
748393
944265
748385
757197
456220
454772
451641
451828

1019284
894882
453306
31090

747174
749081
457092
719193
28782

883849

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي

حرر: 2022/11/11م
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الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية

مروه محمد عبداهللا الحنينية
مريد حسن موسى البلوشي

مريم خميس سليم الناعبيه
مريم درويش سليمان البلوشية

مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

451326
380222
129161
750230
719138
746174
703421
746694
719146
719190
457086
449877

1031976
941441
748345
751697
453044
457076
748602
454781
768309
801756
719089
808682
813329
861119
851840
862691
396946
600742
647961
455858
451760
454782
813600

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

754494
459336
455240
720003
457093
457457
455857
859687
753596

1036308
746410
749076
748802
628304
901634
749585
819655
752977
423291
754843
454739
457120
451555
775162
602241
751135
457073
454767
451572
761128

1035424
867616
457351
451398
706780

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي

حرر: 2022/11/11م



14

الجوهره سعيد سلطان السعديه
الحسين علي عبداهللا المسكري

العبده عبداهللا عبدالرحمن الجنيبي
ية العنود خلفان سالم الشكر

ية العنود راشد مسلم المعمر
العنود سعيد سالم بني عرايه
ية العنود سعيد محمد المسكر

ية الغاليه خليفه عبداهللا المسكر
الياس سلطان سعيد الرواحي

أحمد ثابت سعد الجنيبي 
أحمد جمعه سالم البلوشي

أحمد حسن سليمان الحمداني
أحمد حمدان أحمد الفارسي

أحمد حميد سعيد الغيثي
أحمد حميد علي السريحي

أحمد خلفان خميس المبسلي
أحمد خميس سالم البلوشي
أحمد خميس محمد الرواحي

أحمد راشد خلفان الكعبي
أحمد سالم خميس السناني

أحمد سالم راشد الغداني
أحمد سالم علي المخيني
أحمد سعيد سالم الجابري

أحمد سليمان سعيد  الشميسي
يز الخطيب أحمد عبدالحليم عبدالعز

أحمد عبداهللا سالم العامري
أحمد عبداهللا سليمان البلوشي

أحمد على عبد اهللا السنيدى 
أحمد علي خديم الجابري

أحمد علي خليفه البطاشي
أحمد محسن حمد الجحافي

أحمد محمد إبراهيم النوفلي
أحمد محمد خميس الخميسي

أحمد محمد راشد المقبالي
أحمد مصبح علي العمراني

أحمد مفتاح سعيد الجابري
أحمد ناصر راشد السعيدي
أزدهار راشد عبيد الغسانية

أزدهار مسعود سالم ا¥بروية
أسامه سيف علي الجرداني

أسعد حمود محمد النيري
أسعد سعيد سالم الرواحي
أسعد سعيد صبيح الدويكي
أسعد سليم محمد الجنيبي

أسعد محمد حمد الجنيبي
يدية أسماء سالم سليم اليز

أسماء سليمان مسلم الرحبية
أسيا راشد خلف المعمرية

أسيه حمود عبداهللا الشهيمية
أشراف سعود ناصر الجنيبيه

أشرف مبارك مرهون المسكري
أصيل جمعه علي المقيمي

أصيله عامر حبيب الغنيمية
أصيله يحيي حمود العامرية

أفراح مسلم سالم المصلحية
يدية أماني علي عبداهللا اليز

أمل خلفان عبيد الحارثية
أمنه صبيح محمد الجنيبية

أميره علي سعيد البوسعدية
أمينه راشد حمد الرحبية

أيمن جميل مبارك السنيدي
أيمن خلفان جمعه الغساني
أيمن سعيد جمعه الوهيبي
أيوب خلفان سالم الغداني

أيوب علي حمد الحسيني
إبتسام حميد عبداهللا الحارثية

إبتهاج جمعه خميس البلوشية
ية إبتهال علي عامر المنذر

إبراهيم أحمد فتح المسكرى
إبراهيم حسين عبداهللا  البلوشي

إبراهيم سعيد خميس  الحامدي
إبراهيم سيف حمد الرواحي

إبراهيم صالج خميس الساعدي
إبراهيم هديب خايف الوهيبي
إدريس حمد خلفان الشماخي

إدريس سعيد ناصر التمتمي
إسحاق سعيد علي الرواحي

إسحاق يعقوب سليم العبيدى
إسماعيل سعيد حمد الساعدى 

إسماعيل صالح تعيب العلوي
باسل خلفان حميد البطاشي
باسم حمد سعيد الصباحي
باسم حمد صالح الساعدي

باسم خميس سعيد النوفلي
باسم سالمين هديب الوهيبي
باسم عبداهللا سيف  العمراني

بثينه جندوب حمد الحارثية
ية بثينه سليمان سعيد المسكر

بدر سالم خميس الجهضمي
بدر سعيد سيف الربيعي

بدر ناصر عبداهللا السنيدي
بدر ناصر علي البلوشي

بدرية سعود أحمد الشلي
بدريه سليمان خلفان السيابية

بدور سعيد شطيط المسلمية
بشري سعيد حميد الحربية
بشري سيف خاتم اµبروية

ترفه لهي سالم الجنيبية
تميم راشد محمد الغداني

تهاني حمود محمد النهديه
تهاني خالد حمود الربخية

توفيق جان محمد البلوشي
ثمنه خميس سليم اµبروي

جاسم محمد علي العجمي
جمال عبدالمنعم إبراهيم المعيني

جمعة حميد مبارك الساعدي
جمعه  جميل  جمعه  الروتلى 
جمعه سالم جمعه الساعدي
جمعه محمد سالم الكاسبي
جميعه سعيد هاشل الخصيبيه
جميل حسن عبداهللا البلوشي
جميله عامر عبداهللا المحرمية
جهينه أحمد خلفان المسكرية
جواهر مرهون خلفان السيابية

جواهر مسلم فارح الجنيبية
جوخة سعيد محمد المنجية

جوخه خلفان عبيد الحارثية
حاتم حمد مبارك الغيثي

حاتم علي سليمان الرواحي
حامد حمد علي الغاربي

حبيبه فائل  خلفان السعدية
حسن علي سعيد الهاشمي

حسن علي عبدالرحمن البلوشي
حسن محمد سليم الغنبوصي

حسين  علي سالم السنيدي
حسين درويش غريب الجحافي
حسين سالم سعّيد البطاشي

حسين عبداهللا  مسعود السنيدي
حسين علي حمد العلوي

حسين علي راشد العريمي
حسين علي محمد العريمي

حسين علي محمد المعمري
حسين محمد عباس العجمي
حسين مطير سلطان السنيدي
حشيم سعيد خميس الرواحي
حمد  سيف عبداهللا الجرداني
حمد  علي سلطان الساغدي

حمد خميس جمعه المقحوصي
حمد خميس علي البلوشي

حمد راشد سالم الجنيبي

حمد سالم حمد الشبلي
حمد سالم علي الحارثي

حمد سعيد محمد الرواحي
حمد محمد مسلم الكاسبي

حمدان أحمد ناصر السعدي
حمدان راشد محمد العويسي
حمدان محمد سعود الحنيبي

حمزة ناصر عبيد الوهيبي
حمود خلقان ناصر المنجي

حميد محمد سالم السالمي
حميده حميد حمد المنجية
حنان راشد سيف السعدية
حنان سالم سيف السيابية

حنان سليمان محمد المسكري
خالد خميس  حمدون النعماني 

خالد سالم  محمد  العجمي
خالد سالم حمود المعمري
خالد سالم فريش السعدي

خالد سعيد حمود الشبلى
خالد سعيد سالم الزهيبي

خالد سعيد سيف  الجوري
خالد سليمان حميد المثيمني

خالد سليمان مسلم الحميضي
خالد علي حسن الشيزاوي

خالد عيسى سالم الجوري
خالد محمد حمد الناعبي
خالد مراد أحمد البلوشي
خالد ناصر محمد النوفلي

خديجة علي مبارك العمراني
خديجة هديب ساعد الشكيلية
خديجه سليمان علي البلوشية
خديجه عبداهللا خالد العريمية

خديجه يحيي سيف الحارثية
خلفان  سالم  يوسف الرونلى 

خلفان راشد خلفان اليحيائي

خلفان سالم علي الغماري
خلود سالم سليم المسكرية

خلود سعيد عامر الحارثية
خلود عبداهللا سعيد السعدي
خلود مبارك عبداهللا البلوشي

خليفه راشد سالم البادي
خليفه راشد علي الشبلي

خليل إبراهيم حبيب السعدي
خليل إبراهيم عبداهللا الجابري

خليل سعيد سيف النوفلي
خميس خصيف خميس  الشكيلي

خميس راشد علي الخوذيري
خميس سالم  علي  الحربي

خميس سالم صالح الكاسبي
خميس عيسى سلًيم  الهطالي

خولة جابر علي السعدية
خوله سالم محمد البروانية
دµل سعيد خلفان الطوقية

دµل عبيد سرور الحارثية
دµل مبارك سواد الحبسية
دنياء أحمد مبارك البلوشي
ذياب سالم سعيد الوهيبي
راشد سالم راشد الخصيبي

راشد خميس محمد العلوي
راشد حمد سليمان الخصيبي

راشد خميس سالم الساعدي
راشد ساعد خليفين المقجوصي

راشد سعيد ناصر الشبلى
راشد سلطان علي الكندي

راشد سليمان راشد البوسعيدي
رحاب ضاحي خصيب السعدية

رحاب محمد حمد الحمادية
رحمة حمد خلفان اليحيائي
رحمة حمود ناصر الصبحية

رحمه سيف حميد المعمرية

رحمه عامر خلفان الحارثية
رحمه علي فاضل القرطوبي
رشا عباهللا إبراهيم البلوشي
رشيدة سالم سعيد اللمكية
رشيده زايد خميس السعدي
رقية عبداهللا علي الفارسي
رقيه راشد عبداهللا السرحي

رقيه سالم حمود الحارثيه
رقيه علي ناصر السعدي

ياء سالم راشد الغسانية ر
يدية ياء ناصر محمد اليز ر

ريهام سيف سالم الحبسية
زاهر سليمان سلّيم الجنيبي
زاهر شطيط حمد الجحافي

زاهر عبداهللا مبارك الجرداني
زاهر علي سالم الغنبوصي

زايد خلفان خميس الجنيبي
زايد فائل حمد الجنيبي

ياء خلفان علي البريدعي زكر
زكيه سعيد خلفان المسلمية

زكيه ناصر طالب الشبيبي
زليخه سعيد جميل الشكيلي

زمرد سيف سعيد اµسماعيلي
زمزم حسن محمد الجنيبية

زهران حمد علي الحنيبي
زهره سليم سعيد الجنيبية
ياد مبارك محمد العفاري ز

ية ياده راشد عبداهللا الحجر ز
يد حمد تعيب الشكيلي  ز
ينب جميل صالح المخينية ز

ينب راشد جندوب السعدية ز
ينب زايد يوسف البلوشية ز

ينب سعيد على اµسماعيلية ز
ينب محمد درويش اليوسفي ز

ينب محمد صالح الصالحية ز

ية ينه خاتم سالم المسكر ز
يامية ينه خليفه سالم الر ز

سارة سعيد عمران المنذري
ساره زاهر محمد اليزيدية

سالم  حمد خادم الحربي
سالم  خميس سليم الخصيبي
سالم جمعه مبارك السعدي

سالم حميد خميس الجمري
سالم خميس خلفان السلماني
سالم درويش محمد البلوشي

سالم راشد سعيد الغزيلي
سالم سعيد غابش العريمي

سالم سعيد زايد  الريسي
سالم سعيد سالم المغيري

سالم سعيد سليمان البلوشي
سالم سيف علي المخمري
سالم عامر سالم البطيني

يز إسحاق البلوشي سالم عبدالعز
سالم عبداهللا خميس المزروعي

سالم عبداهللا سالم الجنيبي
سالم عبيد سرور الحارثي

سالم علي سالم الخميسي
سالم علي سالم المسكري
سالم محمد راشد الجرادي

سالم محمد راشد المقبالي
سالم ناصر سالم القعنوني

سالمة حمود محمد السالمية
سالمه حمد حمود البلوسيه

سالمه سالم جمعه المسكرية
سامي بشير صنجور بيت جوهر

سامي جمعه رجب الجشيشي
سامي حمد سعيد الجابري

سامي حمد عبداهللا الفضيلي
سامي راشد علي اليحمدي

سامي سعيد عبداللة العفاري

سامي سيف سالم الغماري
سامي مال اهللا جمعه الزدجالي
سامي مصبح سالمين المقبالي

ساميه جميل راشد البدري
ساميه حمد شطيط المسلمية

ساميه حمدان سيف الرواحية
سرور  بخيت  سرور العريمى 

سريه سيف ناصر النيرية
سعاد  مبارك  سويدان  الحارثية 

سعاد علي سيف السالمي
سعاد ناصر سليمان المنجية

سعاده سعيد مسعود المنجية
سعاده علي سعيد النهدية

سعد سعيد علي كلشات
سعد هاشل خليفه البلوشي
سعده عامر سالم المسكرية
سعود جميل مبارك السعدي
سعود محسن سيف الرحبي
سعيد سالم سعيد البطيني 

سعيد محمد سعيد المخيبى 
سعيد حمد النخيره المضيلعي
سعيد حمد مسلم الكاسبي
سعيد خلفان راشد الغماري

سعيد خلفان سعيد البطاشي
سعيد خلفان سعيد الحبسي

سعيد خلفان محمد الساعدي
سعيد خليفه سعيد الغافري

سعيد سالم سلّيم الجنيبي
سعيد سالم محمد الكاسبي

سعيد سلوم سعيد الحارثي
سعيد سيف ناصر المنجى

سعيد صالح علي السنيدي
سعيد عبداهللا سالم الكويلي

سعيد عبداهللا سعيد الغماري
سعيد عبداهللا سويد الغماري

سعيد عتيق سعيد الكلباني
سعيد علي راشد الصولي

سعيد علي سالم السنيدي
سعيد علي سعيد الحكماني
سعيد محمد حارب العيسائي
سعيد محمد سعيد السابقي

سعيد محمد سعيد الغيثي
سعيد محمد سيف الغيثي
سعيد محمد علي المجيني

سعيد مسلم حمد القعنوني
سعيد منصور سعيد القرني

سعيد ناصر سعيد الحارثي
سعيد ناصر سعيد السعدي

سعيد ناصر سعيد الغنبوصي
سعيده الهندي الشين الهدابي

سÂمه محمد علي العامرية
سÂيم سالم سعيد الغاربية

سلطان  محمد  خميس البطينى
سلطان أحمد سلطان المجيني
سلطان حمد مصبح الحسيني

سلطان حمود عبداهللا الدويكي
سلطان سالم ناصر الراشدي
سلطان سيف ناصر الرواحي

سلطان طالب علي البلوشي
سلطان محمد سالم المصلحي

سلطان محمد سعود الرحبي
سلطان ناصر موسى البلوشي

سلطان يوسف سلطان المجيني
سلمان علي سليمان الشبلي

سلمى عبداهللا خميس السرحية
سلمى عبداهللا سعيد الكيومي

سلمي حمود حمد السالمية
سلمي خلفان ناصر الرحبي

سلوى سالم سليمان الصباحيه
سلوى سعود سالم العمراني

سليم راشد  سلطان  السنيدي 
سليمان أحمد سعود المحرزي

سليمان خميس سليمان  العيسائي
سليمان سالم سليمان البلوشي
سليمان سالم سليمان الشبيبي

سليمان علي جمعه الحسني
سليمان علي محمد العيسائي
سليمان محمد صالح البلوشي

سليمة حمد هاشل المالكية
سليمة سالم سليم المسكرية

سليمه جميل خايف البريكي
سليمه حميد سالم الرميمية
سليمه سالم جمد العفارية

سليمه سالم جمعه المسكرية
سليمه سيف سالمين البسليه
سليمه علي خميس العجمية
سماح حميد حمود المنجية 
سماح خليفه ناصر القاسمي
سماح راشد محمد البلوشية

سماح موسى علي البلوشية
سمية سعيد راشد الحبسية
سميرة سالم سعيد العلوي

سميرة سالم صالح القرطوبي
سميره اسماعيل فير محمد البلوشية

سميره جمعه جميل السهي
سميه طالب نجمان البلوشية

سميه غابش الشين السعدي
سناء ربيع خميس الشكيلية

سناء صالح ثبت الجنيبية
سناء طالب جمعه البلوشية
سناء عبداهللا غابش الفاخرية
سند خميس محمد السنيدي

سراب جعفر عبداهللا البلوشي
سهى سعيد راشد السعدية

سهيل ناصر سليمان المنجي

سوهاء سالم محمد المحروقي
سيف حمدان سيف الشكيلي

سيف حمود سيف المزيني
سيف سالم حميد الوهيبي
سيف سالم فاضل الشبلي

سيف محمد جميل العمراني
سيف مصبح خصيب النيري
سيف ناصر علي المعولي

سيف هÂل سيف ا¥خزمي
شامس سلطان شامس البطاشي

شذى سالم محمد البلوشية
شريفه سالم إبراهيم البلوشية
شريفه سرور عبيد البوسعيدي
شريفه عيسى أحمد البلوشي
شفجة سالم سويف المسكرية

شمسة راشد ناصر الهادية
شمسة مبارك خميس المغيزويه
شمسه سعيد حمدان السالميه

شمسه هدوب غنيم الدوكية
شمسه هÂل مبارك السعدية

شهاب حمد جميل السعدي
شويخه حمدان راشد المنورية

شيخه خلفان منصور السالميةة
شيخه سالم عبداهللا الحجريه

شيخه سعيد حمود السالمية
شيخه محمد سعيد اليزيدية
شيخه محمد عبيد الغنيمية

شيماء تعيب علي الساعدية 
شيماء حمد عبداهللا الحضرمية

شيماء خالد علي الشيدي
شيماء سالم عديم العويسية
شيماء عبداهللا سيف السناوي

شيماء مصبح علي الجابرية
صافيه محمد مناخر الوهيبية
صالح جمعه هديب الجرادي

صالح سالم ناصر الجرداني
صالح عامر سليمان المسكرى

صالح عبدالكريم عبداهللا البلوشي
صالح محمد أحمد البلوشي

صالح هÂل سعيد المنجي
صالحه حمد سليمان البلوشيه

صباح عامر ناصر السعدية
صبحه محمد حميد السريحي

صبراء عبداهللا سيف السناوية
صفاء حسن خميس العجمي

صفاء عبد الرضا ناصر الشيباني
صفاء مسعود ساعد المسكرية

صفيه عبداهللا أحمد السناوية
صقر صابر سالم المحروقي

صÂح محمد جمعه الشهيمي
صÂح محمد عبداهللا البلوشي
طحنون سالم سعيد الوهيبي

طÂل خميس عبداهللا القاسمي
طه حسين مبارك البلوشي
طه علي عبداهللا البلوشي
ظنينه حميد لويحج البويقية
عازم سالم مبارك المخيني

عازم سلطان حمود الجحافي
عايده جمعه عبداهللا 

عايده سعيد خلفان الحارثية
عايده مصلح علي المصلحي

عائشة خميس مبارك المجينية
عائشة عبداهللا خلفان المنذرية
عائشة ياسر عبداهللا العويدية

عائشه خميس مسلم المسكريه
عائشه سالم عامر الدلهمية

عائشه محمد سالم المعمرية
عائشه محمد مراد البلوشي

عادله توتين جمعه البدرية
عاليه سعيد أحمد العبيدانية

عامره صالح عامر المسكرية
عبد الحميد ناشر مبارك الغاربي

عبد الرحمن سباح زايد الخميسي
عبد الرحمن مبارك علي العلوي

عبد الرحيم عبداهللا علي الوهابي
عبد الروؤف عمير عبداللة البلوشي
عبد الصمد خميس حسن البلوشي

يز فيروز جمعان العامري عبد العز
يز محمد عبد اهللا  الروتلى  عبد العز

عبد الكريم  راشد  جمدان  البلوشي 
عبد اهللا جاسم عبد اهللا البلوشي
عبد المجيد عبداهللا علي الغافري
عبد المجيد عبداهللا علي الوهابي
عبد الناصر على عبداهللا السنيدى 

عبدالحكيم إبراهيم محمد البلوشي
عبدالحكيم فهد خميس العمراني

عبدالحميد جمعه سالم  الهاشمي
عبدالحميد جمعه سالم البلوشي
عبدالرحمن سليمان نصيب الكندي

عبدالرحمن عبداهللا مبارك الفارسي
عبدالرحمن يعقوب عامر الجعفري

عبدالرزاق مرزوق العبد البوسعيدي
يز  سعيد سيف السعدي عبدالعز

يز درويش مبارك السعدي عبدالعز
يز سعيد سالم الزهيبي عبدالعز

يز سعيد محمد المقبالي عبدالعز
يز عبداهللا جمعه السنيدي عبدالعز

يز ناصر سالم القاسمي عبدالعز
عبدالقيوم عبداهللا سالم الشيزاوي

عبدالكريم حيدر بانزك البلوشي
عبدالكريم عيسى عبدالرحيم البلوشي

عبداللة صالح موسى البلوشي
عبداهللا أحمد سالم قطميم المرهون

عبداهللا أحمد عبداهللا النهدي
عبداهللا جمعه حمد الغنبوصي

عبداهللا جمعه خلفان الجابري
عبداهللا حسن عبداهللا البلوشي
عبداهللا خلفان سالم الروشدي

عبداهللا خلفان عبداهللا العيسائي
عبداهللا خليفه راشد الوهيبي

عبداهللا خميس حمد الصوافي
عبداهللا سالم محمد المقبالي
عبداهللا سعود سعيد الفيرى
عبداهللا سعيد راشد البطاشي

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد مصبح العويسي

عبداهللا سيف ناصر البوصافي
عبداهللا صالح عبداهللا البلوشي
عبداهللا صالح محمد الكازروني
عبداهللا علي جمعه المقبالي

عبداهللا علي حامد الوهيبي
عبداهللا علي راشد الصالحي

عبداهللا علي عثمان الشيزاوي
عبداهللا علي محمد  المقبالي

عبداهللا عيسي سليمان السالمي
عبداهللا محمد خميس المقبالي

عبداهللا محمد سالم العامري
عبداهللا محمد سليمان الفارسي
عبداهللا محمد لويهي الجحافي
عبداهللا مصبح عبداهللا السنيدي

عبدالمجيد عبداهللا هاشل البطاشي
عبدالمنعم سعيد محمد الشبلي
عبدالهادي فايل صالح العريمي

عبوده عبداهللا ناصر السالمية
عبير ثائر حسن العوائد

عبير خميس عبداهللا البلوشية
عبير سالم عبداهللا البلوشية

عبير سالم ناصر بنىسعد
عبير عبداهللا مبارك المخينية

عبير عبيد عبداهللا الغاربي

عبيره خليفه علي المقبالي
عثمان سالم ناصر اليحمدي

عدنان حسن عبداهللا الفارسي
عدنان خليفه حمد المرزوقي
عدنان علي خميس الوتي

عدويه غابش مبارك السعدية
عذراء ناصر سليمان الصولية

عذرى علي حمد الجنيبية
عزاء سعيد عامر الحارثية
عزة حميد حمد الطوقي

يز صالح محمد الحسيني عز
يزة خميس سيف الرواحية عز
يزة صالح قيس الشيباني عز

عطيه جمعه مبارك
عفاء ناصر سلطان الحارثية

عÂء عبداهللا سليمان الخنصوري
على  مبارك  خميس  الكاسبى 

على عبداهللا سعيد الشكيلى
علي  عبداهللا علي السنيدي

علي اسماعيل حسن البلوشي
علي أحمد علي الغداني

علي إبراهيم علي الجنيبي
علي بخيت سالم قطن

علي جابر سعيد الجنيبي
علي جمعة خليفة السريحي
علي حسن محمد العجمي
علي حمد سعيد العامري
علي حمد سعيد الكاسبي

علي حمد علي الكاسبي
علي حمدان سعيد البلوشي

علي خالد مهنا السناوي
علي خلفان أحمد السناني

علي خلفان سالم السيابي
علي خليل نبهان المعمري

علي درويش حسن البلوشي

علي سالم  راشد السنيدي
علي سعيد حميد الجنيبي
علي سعيد علي الجرادي

علي سلطان علي الحكماني
علي سهيل سعيد الشقصي

علي سيف ناصر الصنيدعي
علي عامر سالم الشبلي
علي علي حارب الجابري

علي عوض سعد رعفيت
علي عيسى سيف اللزامي

علي مبارك جمعة الحكماني
علي محمد سالم المخيبي

علي محمد هديب  الشكيلي
علي هاشل علي اليحمدي

علي هÂل محمد الحنيبي
علي يوسف علي البلوشي
علياء سعيد خميس البريكي

علياء علي سعيد الرواحية
علياء عيسي سليمان السالمية

عليمه محمد خليفه الجنيبية
عماد راشد عديم ا¥خزمي
عماد علي حمد الغساني

عمار طالب عبدالرسول الزدجالي
عمار سالم عبداهللا المسكري
عمر أحمد حمدان الكمشكي

عمر أنور µهي السعدي
عمر حمدان برغش الرواحي

عمر راشد عبداهللا الغنبوصي
عمر سالم أحمد اليزيدي

عمر سعيد مسعود البكاري
عميد خافي مبيريك الجنيبي

عنايات عبداهللا خليفه الصالحي
عوض حمد سالم الخوذيري

عيسى سالم غريب السعدي
عيسى سليمان حمود الشبيبي

عيسى سليمان درويش البلوشي
عيسى صالح علي السيابي

عيسى عبداللطيف شيروه الزدجالي
غاده حمد سالم الشبيبية

غاصبه خليفه سعيد المخمري
غالب حمود علي البحري

غالب محمد ادم الزدجالي
غانم سالم ناصر القاسمي

غريب  خليفه سالم الجنيبي
غسان سالم جميل المنوري

غيث  سالم  سعيد  القنوبي
فاضل عباس إبراهيم البحراني
فاطمة جمعة علي الجنيبي

فاطمة خصيف صالح 
فاطمة سالم حميد البوسعيدية

يحية فاطمة سالم علي السر
فاطمة سعيد سالم المسكرية

فاطمة سعيد محمد المنجية
فاطمة مبارك نوبي المشيفرية
فاطمة محمد عبداهللا الحنينية

فاطمه تويتن جمعه البدرية
فاطمه جميل سليمان الحضرمية

فاطمه جميل هÂل الخميسية
فاطمه حمد علي الجنيبية

فاطمه درويش ناصر الغافرية
فاطمه راشد سعيد المغيرية

فاطمه رهميه محمد البلوشية
فاطمه سالم سعيد المسكرية

فاطمه سالم نصيب الجنيبي
فاطمه سعيد مبارك الجرادي
فاطمه سعيد محمد الحارثية

فاطمه سعيد محمد المسكرية
فاطمه عبداهللا خلفان الصالحية
فاطمه عبيد محكوم السعدي

فاطمه محمد حسن العجميه

فاطمه ناصر مبارك العمرانية
فاطمه هاشل سعيد االغاربية

فاطمه هديب حمد الجشيشية
فايزة علي عامر الصباحية

فايزه جميل فائل السعدية
فايزه ربيع محمد الرحبية

فايزه سعيد راشد الشماخي
فتحي خليفه غابش الهدابي
فتحي سالم خلفان الضنكي
فتحيه راشد مبارك الرمضانية
فتحيه سعيد علي الدوحاني

فخر سالم حمد الجنيبي
فخريه خميس خليفه البلوشي

فخريه مصيح عبداهللا السعيدية
فهد  ثابت محمد الكاسبي

فهد أحمد سالم الرحبي
فهد حمدان جمعه الزدجالي

فهد سالم سعيد الجرداني
فهد سعيد راشد السعدي
فهد صالح سالم البلوشي

فهد عبداهللا سالم البطاشي
فهد عبداهللا علي الوهابي
فهد علي خميس الشكيلي
فم ناصر حمود البطاشي

فهيمه حميد حمود المنجية
فيصل جعفر عبداهللا البلوشي
فيصل راشد محمد الخميسي
فيصل سيف صخر البوسعيدي
فيصل عبداهللا حمد الراشدي

فيصل عبداهللا محمد الجامودي
فيصل عبداهللا محمد السعدي

فيصل علي محمد المقبالي
فيصل محمد قادر بخش البلوشي

قاسم هاشل خميس السريحي
قحطان سالم علي الشبيبي

قيس أحمد إبراهيم الهاشمي
قيس حمود حمدان النهدي

قيس عبداهللا سعيد المسكري
كامله سالم علي الناعبيه

كريمة سعيد سالم النصيبية
كلثم حمد طالب الحسنيه

كوثر سالم هدوب اµسماعليه
كوثر سليمان محمد المسكرية
لبنى سعيد علي اÉسماعيلية

لبنى سليم أحمد الجنيبية
ية لبني عامر حمد المسكر
لزام سالم مبارك اللزامي

ية لطيفه أحمد محمد اµنصار
لطيفه سعيد محمد المنجية

لمعتصم حمود سعيد الشبيبي
لمياء حمد سرحان المنجية

لميس سيف سعيد اµسماعلي
لهيه سبيح سيف المخمريه

لويهي محمد لويهي الجحافي
ليلى خلفان جمعه البويقي

ليلى خلفان حميد المحروقي
يه ليلى علي حمد الغافر

ليلى محمد حمد الرشيدية
يه ليلى ناصر عبداهللا الخضور

ليلي خلفان ناصر الرحبية
ماجد  خليفه  ناجع الهاشمي

ماجد حمد محمد الجنيبي
ماجد سالم صالح المشيفري

ماجد سعيد مبارك الغيثي
ماجد سعيد ناصر الصوطي

ماجد عبداهللا سالم الغماري
ماجد عبداهللا علي البلوشي

ماجد عبداهللا محمد البلوشي
ماجد مبارك خلفان الغماري

ماجد مبارك خميس الهاجري

ماجد محمد عبداهللا السيابي
مازن سعيد ناصر المصلحي

مازن سليم راشد البوصافي
مازن سليمان خميس  الÂهوري

مازن مبارك  عبداللة اليحيائي
مازن ناصر محمد الغماري

مازن يوسف مال اهللا العطار
مالك ناصر مناع اللمكي

مبارك  يخيت عبيد الجرادي
مبارك  أحمد سعيد الجنيبي
مبارك حمد سعيد المخيبي 
مبارك سالم  مبارك المالكي
مبارك سبيت مبارك الغداني
مبارك سعيد مبارك العبيدي
مبارك سعيد ناصر الساعدي

مجيده عبداهللا خميس الحمدانية
محمد  زاهر مسعود الهنائي

محمد  سلطان على الغنبوصى 
محمد اسماعيل عبدالنور الفارسي

محمد أحمد عبدالرحيم البلوشي
محمد أحمد علي الجابري
محمد أحمد نعيم الجنيبي

محمد جمعه سعيد العريمي
محمد جمعه سليمان السلطي

محمد حمد  جمعه الساعدي
محمد حمد الصغير الجحافي

محمد حمد خميس المقبالي
محمد حمد سالم الخوذيري
محمد حمد سعيد العريمي
محمد حمد صالح الساعدي

محمد حمد محمد الحكماني
محمد حمدان راشد الغيثي
محمد حمود عامر الرزيقي

محمد حمود ناصر البطاشي
محمد خصيب خميس النعماني

محمد خلف شنين الشبلي
محمد خلفان سعيد النيري

محمد خميس سعيد البلوشي
محمد خميس سعيد الشبيبي

محمد خميس فايل المخيني
محمد خميس محمد الرواحي
محمد درويش سالم العفاري

محمد راشد سالم السريحي
محمد سالم محمد الجنيبي
محمد سعيد حمد الشنوي
محمد سعيد حميد الحاتمي

محمد سعيد خلفان المقبالي
محمد سعيد سالم الرواحي
محمد سعيد سالم الروتلي

محمد سعيد سليمان المسكري
محمد سعيد عبداهللا السريحي

محمد سعيد علي الدوحاني
محمد سعيد محمد الكندي
محمد سعيد محمد النيادي

محمد سلطان حمد الكاسبي
محمد سلطان سعيد الفارسي
محمد سيف خميس المعولي

محمد سيف سعيد العامري
محمد سيف سليمان المسكري

محمد صالح سيف العبدلي
محمد صالح علي الفارسي

محمد ضاحي خصيب السعدي
محمد عبدالرحيم خميس البلوشي

محمد عبداهللا حمد الحميدي
محمد عبداهللا صالح الحمداتي

محمد عبداهللا محمد الكاسبي
محمد عبداهللا مصبح المقبالي

محمد عبداهللا ناصر العفاري
محمد علي راشد الصالحي
محمد علي راشد الغماري

محمد علي محمد الجابري
محمد علي هاشل العجمي

محمد عيسى علي البلوشي
محمد مبارك سعيد المالكي
محمد مراد محمد البلوشي

محمد ناصر سليمان الشكيلي
محمود حبيب محمد اللزامي

محمود خلفان عيسى الرزيقي
محمود خليفه محمد المقبالي

محمود راشد محمد العفاري
محمود سعيد سالم  المشرفي

محمود سعيد ناصر الجلنداني
محمود شافي سيف اليحمدي

محمود طارش غراب البيماني
محمود طالب هاشل البلوشي
محمود عبداهللا مبارك الشبلي

محمود عبداهللا محمد المعولي
محمود عبيد سالم الجفيلي

محمود محمد خميس البوصافي
محمود محمد سليمان البلوشي
محمود محمد عبداهللا المسكري

محمود محمد ناصر البوصافي
محمود مراد علي البلوشي

محمود ناصر منصور السلماني
مخلد سعيد خميس البطاشي
مرشد صالح سعيد السعدي
مرشد عبيد خصيب السعيدي

مروان حميد محمد الحارثي
مروان خلفان سعيد النيري

مروة راشد خلف المعمرية

مروه محمد عبداهللا الحنينية
مريد حسن موسى البلوشي

مريم خميس سليم الناعبيه
مريم درويش سليمان البلوشية

مريم ربيع سالم الشكيلية

مريم زيد محمد المسكرية
مريم سالم سعيد المجيني

مريم عبداهللا علي البلوشي
مريم علي جمعه البلوشيه

مريم مبارك موسى الفرطوبي
مريم مصبح علي الفجري

مريم هاشم عبداهللا الزهيبي
مزنه محمد موسى البلوشية

مسلم سعيد حمد الفارسي
مشعل محمد عبداهللا الشحي
مصطفى راشد غريب الهاجري

مصطفى راهيه يوسف البلوشي
مصعب عبداهللا علي النقبي

مطر عبيد مبروك الجنيبي
منال أحمد ربيع الجشيشية

منال خليفه جمعه اليحيائي
منال ناصر سليم السعدية

منتصر خميس  سالم الرحبي
منذر خلفان محمد الحميدي

منذر خميس سالم الرحبي
منصور حمد سعيد البويقي
منى سيف حمد المرزوقية

منى عبداهللا علي المجنينية
منى على محمد الحراصيه
منى علي سالم الهدابية
منى محمد بخيت الغيثيه

منير خميس جمعه الرواحي
منيرة درويش سيف اليوسفي

منيره برام جمعه البلوشيه
منيره سالم حمدان الهاشمية

منيره محمد ماجد المغيرية
منيه ماجد سالم الزهيبية

يامية مها محمد خليفه الر
يز البلوشيه مهديم حمود عز

مهند سعود درويش البلوشي

موزه حمد سالم الفزارية
موزه حمد محمد الشكيليه
موزه خلفان سالم الكلبانية
موزه زيد محمد المسكرية
موزه سليمان عامر المنجية

موسى خميس سواد الحبسي
مياء حسين خماس السعددية

مياء سعيد محمد الحارثية
مياء سيف محمد المغيرية
يامية مياء محمد خليفه الر
ميثاء علي أحمد البلوشية

ميمونه صالح خميس البلوشي
ميمونه عبدالفتاح محمد الشيزاوي

ناجم جمعه ناجم المشرفي
نادر حمد سالم الشبيبي
نادر هاشل ناصر العفاري

نادية سيف خميس البويقية
ية ناديه جمعه محمد الفاخر
ناديه مبروك خلفان الحسنية

ناديه مبروك مطر 
ناصر جمعه ناصر السعيدى 

ناصر علي  راشد السنيدي
ناصر حمد ناصر الحنيني

ناصر خليفة سالم الجنيبي
ناصر راشد سيف الشبيبي

ناصر سالم عبداهللا الحجري
ناصر شامس ناصر الحمحامي

ناصر علي حمد المسلمي
ناصر علي سعيد السعدي
ناصر مبيوع ناشر العريمي

ناهد خميس خلفان الهنائيه
ناهد سليمان سعيد النبهانية
ناهد عبداهللا راشد العمرانية

ناهد مبروك مطر 
نبهان سعيد خميس البطاشي

نبهان طالب حمد الناصري
نبيل محسن عبداهللا البلوشي

يبي نبيله جاسم حمدان الدر
نبيله عبيد سرور الحارثية

نبيله مبارك حمعه البلوشية
نجÂء حمود محمد الخميسية

نجمه جمعه سعيد الذيابية
نجيب محفوظ جمعه الوهيبي

ندي خلفان سالم المصلحية
نصر أحمد إبراهيم الشيزاوي
نصر محفوظ غبيش العامري

نصراء حمد سالم الحارثي
نصراء سليمان سالم المنجية

نصراء منصور مسعود البحري
نصوى سليم محمد الجنيبية

نعمه سالم خلفان الجابرية
نعيم جمعه خميس البطاشي
نعيمه سالم سليم الجلندانية
نعيمه صالح هاشل البريدعيه
نواف يوسف علي المجيني

نوال خميس جمعه البلوشية
نوال صالح العبد الغاربية

نوال ناصر عبداهللا الخضوري
نوح جمعه سالم الكاسبي

نوح سالم عبداهللا الزدجالي
نورة  مسعود محمد العبيدانية

نوره جمعه ربيع السعدية
هاجر خميس محمد العجمية

هاجر سعيد سالم الجرادي
هاشم  جمعة  عيسى  البلوشي 

هاني عباس حسن البحراني
هدنه لهي سالم الجنيبية

هدى خميس جمعه ال جمعه
هدى عبداهللا محمد الحمادية

هدى علي سالم المسكري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

هزاع جمعه محمد الشامسي
هزاع سعيد سالم الزهيبي

هزاع عبيد حمد المحاربى
هشام صالح يوسف البلوشي

هشام مبارك العبد الجرادي
هÂل حمدان حمدون الرواحي

هÂل خميس عبيد العلوي
هÂل درويش خميس  العيسائي

هÂل مبارك هÂل السعدي
هناء  صالح ثبت الجنيبية

هناء صالح سعيد البكارية
هناء عبداهللا ماجد الحمادية

هنادي خلفان حمود الحرملية
هنيه حمدون سعيد الحميضية

هنيه محمد مبارك الحضرمي
هيثم راشد علي البطاشي

هيثم سالم مسلم الحبسي
هيثم سعد حمد الجنيبي

هيثم غابش زايد الهدابي
هيثم محمد علي الساعدي

وضحة سالم محمد الدويكية
وضحه سليم عبيد المنوريه

وضحى  علي اµسيود الجنيبية
وعد عامر سعيد السيابية

وفاء سعيد عبداهللا السعيدي
وفاء عبداهللا سعيد 

وفاء محمد عبداهللا المزيدي
وفية محمد أحمد ال خليفين

وليد محمد سيف الشامسي
وهب ناصر سيف العميري
يحيى ربيـّع سعيـّد المالكي

يحيى محمد مالك الشماخي
يسرا عدى ناصر النافعية

يسراء أحمد سعيد السعديه
يسرى خليفه حمد الغافرية

1034009
751916
795575

1033744
737113
782340
808391

1034368
719619
926887
455976
451694
748459
747547
856153
753694
737150
863386
584286
805697
737103
451789
914583
752813
451620
456207
497462
748448

1034963
753435
887908
790951
705963
680901
457428

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

يعرب سيف سليمان الجرداني
يعقوب  عبداللطيف يعقوب الزدجالي

يعقوب صنقور غابش العلوي
يعقوب علي مراد البلوشي

يعقوب يوسف خاطر النوفلي
يوسف  عبيد سليم  الجرادي

يوسف سالم خميس البطاشي
يوسف سالم عبداهللا  الكلباني

يوسف عامر سالم الغاربي
يوسف علي سليمان  القاسمي

يوسف محفوظ راشد الرواحي
يوسف محمد درويش المقبالي

يوسف محمد كرم البلوشي
يونس سالم جمعة المريكي
يونس علي عبداهللا البسطي

يونس محمد حمدان الروشدي
يونس مصبح محمد الشبلي

823018
798631
771794
719377
746475
751111
869433

1034633
719311
759403
865996

1035419
1032866
650797

1034182
1029380
1034088
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