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

موزعة في عام 2022م.
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رقم الطلب   مقدم الطلب

الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

860512
808525

1050965
796762
808521
865362
760608
795077
250543
668980
770336
908226

1038979
831858
777051
933328
719559

1038843
757221

1038964
675286

1035047
1032806
974822
798120
915343
606967
626880
809641
678851
753165
818251
663414
789887
863067

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

1033685
865703
934514
946370

1037121
813288
971696
757410
757225
753719
753703
768890
818233
871225
849293
754018
800472
788327
298327
888884

1036689
143405

1034338
759255
513065
761782
885855
793125
774549
861658

1033551
759817

1033585
808691
611713

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي

محمد سالم سعيد الكعبي
محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

1034155
763514
768165
755234
572079

1033640
603906
806202
906098
820307
777090
821447
854638
759924
753989
754039
761906

1021260
603636

1036076
966881
800935
775046

1035074
752196
569200
813999
758091
234489
27698

756742
1053124
652065
875665
755250

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

55553
762129

1035542
1040316
906244
814277
769713
813686

1038985
1037014
781555
823977
808504
591025
967467
759691
833262
788791
800569
953708
863970
758721
782358
824849
797431
790350
584732
780381
805188
816213
492817
754562
29289

805945
964656

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري

منيره أحمد عبيد الحبسية
مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي

حرر: 2022/11/17م
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

808953
781610
754006
757298
898858
763892

1051335
819368
769509

1034763
1036963
772886
756679

1020077
889270
933639

1035204
756253
46621

766856
761742
820983
782276
819147
811093
763019
771261
798994
820010
605867
756198
954501
766910
816896
760261

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

756726
604243

1036350
575595
955782
602734

1032463
580718
809649
759082
788358
754419
990948
756126
807399
798594
797290
798936
753657
613151
811021
815086
778457
798911
755913
757005
239544
867539
785879
754566
761902
760590
783888
814885
782932

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي

يوسف أحمد منين الرحبي
يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

800021
774604
824014

1052816
813875
797559
816453
758082
782131
797476
924133
675355

1036584
765450
47689

931263
790814
795191
622534

1030133
1035101
800786
944381
920133
816664
757592
601348
770377
805599
503135
793857
873494
866575
775695
798679

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

800579
764759
802626

1037835
890332
912292
781437
886911
760316
934248
955482
793014

1034782
807392
702029
805047
770097
814415
897088
991717
757681
811151
823574
795781
809673
777456
836067
799896
774562
958467
667653
27202

1035774
796670
656494

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي

حرر: 2022/11/17م
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني
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سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي
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صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
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عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي
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عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

771397
1034774
831372
467077
601536
914377
777912
967013
863949

1037709
1034411
562869
822471
687367
987575
783142
891137
936822

1039060
851595
892520
788282
647082
803689
808144
763135
902836
754001
245929
254643
759845
503232
811019

1045636
792738
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علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

1032650
824192
802792
794108
780664
813638
865503
705928
569222

1038716
864482
779847

1037498
620219
779189
797189
907282
603716

1034011
794139
765800

1035645
1035788
819150

1035063
578334

1032928
603437
814737

1037196
778061
848539
793172
859237
609164

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي

حرر: 2022/11/17م
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

929386
1024676

29282
245687
758102
754967
784020
782695
757425
621051

1033892
1036839
794372
819251
777374
808545

1035325
918045
896635
820099
759594

1033983
817567
777123
802044
581327
905992
894540

1039246
609634
818457
35342

820445
937548
832604

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

825455
846708

1034514
707192
932066
816192
950222

1045291
824711
706967
804812
806950
694991
808203
920235
503242
780309

1034727
1036969
671599

1035202
1033546
1032253
759772

1039411
694894

1034594
802398
811657

1038232
819151
784181
669958
421711
834956

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي

حرر: 2022/11/17م
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني
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محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

757432
1036662
770663
805129
790478
654687

1051572
813557
466976

1036702
754438
784024
570766
836208
809131
579197
813991
799472
621181

1035766
775995
791540

1032484
818452
920332
758972
757349
755372
756991
756738
942871
953744
772590
950858
807869
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مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش

933974
824780
824895

1037517
801914

1036255
799828
790434
827804
911748
853206
757206
981091
760177
865328
759697
765913
759086

1038231
759600
759057
760830
890385

1044467
1024206
759840
807714
813964
863290
858940
771152
609880
797369
803182
942136

نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي

حرر: 2022/11/17م
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الجلندى يحيى مبارك الجلنداني
العباس عبداهللا سالم المسروري

الفيصل حمدان علي الحجري
المجد عامر سعيد اليزيدي

المنذر عبداهللا سالم المسروري
المهند حمود حميد الطوقي

النابي سهيل سعيد زعبنوت
الوليد عبداهللا سعود الحارثي 

اليازية خميس جمعه الكعبي
أبوبكر محمد سالم العمبوري

أحمد  يعقوب محمد البلوشي
أحمد بخيت سعيد الوهيبي

أحمد حسن علي الشحي
أحمد حمد ناصر الحجري
أحمد حمد ناصر الحنيني

أحمد حمود أحمد النوفلي 
أحمد حميد محمد العريمي 

أحمد خصيب محمد السعيدي
أحمد خلفان سعيد الرحبي

أحمد خلفان محمد المقبالي
أحمد خليفه علي العزاني

أحمد خميس راشد العنبوري
أحمد درويش عامر  الشبلي

أحمد سالم بخيت مقدم المري
أحمد سالم خاتم ا§بروي

أحمد سعيد عبداهللا الغيثي
أحمد سعيد غايش البهلولي
أحمد سعيد محمد الصالحي

أحمد سعيد محمد المسكري 
أحمد سليمان علي الغيثي

أحمد عبد اهللا سعيد الغنبوصي
أحمد عبداهللا ناصر ا»سماعيلي 

أحمد عبيد سعيد المعمري
أحمد عبيد مبروك الرميمي 

أحمد علي أحمد ا»غبري

أحمد علي حبيب الشبلي
أحمد علي سالم المقبالي

أحمد غالب يحي الغفيلي
أحمد مبروك أحمد الشعشعي

أحمد محمد أحمد الفارسي
أحمد محمد حمود البوسعيدي

أديبه سعد مسلم زعبنوت
ية أروي محمد سالم العامر
أزهار سعيد مسلم السيابية

أزهار سليمان سلطان ا»سماعلية
أزهار محمد عامر الحارثية

أزهر صالح سالم البوسعيدي
أسعد سالم حمدون الصلطي 

أسعد سيف حمود المعمري
أسعد محمد سعيد الحارثي

أسماء حمد مسلم المعمرية
أشرف صالح جمعه السنيدي

أشواق حمدان مسعود الرحبية
أعتدال أحمد سعيد المعمري

أفراح محمد علي الساعدية
أمجد علي سعيد المقبالي

أمل خلف حمدان السيابي
أمير محمد حسن المعمري

أميره حمود حمدان النهدية
أمينه محمد سالم ثوعار
أنوار عامر سعيد الشبلية

أيمن عبداهللا محمد الحضرمي
إبراهيم حميد عبداهللا  السيابي 

إبراهيم سالم سليم اليزيدي
إبراهيم سعيد شنين المسلمي
إبراهيم علي جمعه المعمري

إبراهيم محمد عامر الشبلي
إبراهيم محمد علي العجمي

إبراهيم هدوب محمد اليزيدي 
يري إدريس ناصر سعيد السر

إسحاق يعقوب يوسف البلوشي
إسماعيل سعيد خلفان المطري

يامي إسماعيل عامر علي الر
إيمان مالك حمود الحارثية

باسل عبداهللا سليم السنيدي
باسم سالم مبارك الروشدي

باصر صالح ناصر السنيدي 
بدر حمد سلطان الزرعي

بدر حمود منصور النهدي
بدر سعود أحمد الحارثي
بدر سيف حمد الدويكي
بدر محمد حمد الشبيبي

بريك مسلم بخيت شمةزعبنوت
بسمه سالم عديم النجيدية

بشري سليم راشد ا»بروية
تهاني حمود ناصر القاسمي

يا عامر علي الحجري ثر
يا محمد صالح العجمي ثر

ثويني سعيد ناصر المقحوصي
جابر سالم سعيد العيسائي
جبران  سعيد راشد  الحارثي

جبران أحمد سلطان المسكري 
جلند علي حمد الجلنداني

جمال سعيد حمد المقبالي
جمعة محمد صالح العلوي
جمعه عاجب صالح العلوي

جمعه علي جمعه الساعدي
جمله راشد سالم المنجية
جميلة ه¹ل خديم الكعبي

جميله سعيد خلفان المبسليه
جميله علي المر العلوية

جنازل علي جنازل مسن
جهاد سيف سليمان المعمري

جهان محمد غابش البلوشي
جواهر حجي خاتم ا»بروية

حسام أحمد صالح المرهون
حسان ثابت ناصر السنيدي

حسن عبداهللا إبراهيم العجمي
حسن فاضل علي الشيباني

حسناء سلوم سالمين النعيمية
حسناء صقر معيوف الوهيبية

حسين سامى ربيع الهنائي
حسين سعيد سالم البوسعدي
حسين عبداهللا سالم المعمري

حسين علي عبداهللا البلوشي
حمد  محمد  سعيد الكعبي 
حمد حمدون حمد الطوقي

حمد خلفان سالم  الغساني 
حمد خلفان عبداللة الرواحي

حمد راشد حمد  السيفي
حمد سالم راشد العريمي

حمد سيف محمد الحضرمي
حمد علي جمعه العلوي
حمد علي حمد الستمي

حمد محمد حسن البلوشي
حمد محمد حمد الحارثي

حمدان  علي سالم الكاسبي
حمود حمدان حمدون الرواحي

حمود سالم حليس العمري
حمود سالم حمود ا»سماعيلي

حمود سعيد عبداهللا الحارثي
حمود سليم سالم النعمانى
حمّير سالم حمد ا»سماعيلي
حميد سلطان محمد الكاسبي

حميد عامر خلفان المفرجي
حميد محمد حمد الحجري

حنان  محمد ضحي المنجيه
حنان عبداهللا حمود المحرميه

خالد  سالم حمد الزرعي
خالد راشد سعيد البادي

خالد راشد محمد الدفاعي
خالد سالم حميد المسكري

خالد سالم غريب الرحبي
خالد سعود ناصر السعدي

خالد سعيد محمد الوهيبي
خالد سعيد ناصر الحارثى

خالد سلطان اسد الراشدي
خالد سلطان سعيد  التوبي 
خالد سلمان محمد الرواحي
خالد مبارك خميس المقبالي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد مسلم سعيد المسكري

ختام سيف ناصر الحارثية
خديجه يوسف مال اهللا العطار

خلود راشد سعيد البادية
خليفة خميس سالم الكعبي

خليفه درويش مال اهللا المقبالي
خليفه زايد فريش السعدي

خليفه محمد نبهان الريسي
خليل أحمد سيف  الحارثي
خليل سليم تاصر المنجى

خمّيس محمد ناصر العلوي
خميس جمعه علي الساعدي

خميس حديد ثويني العلوي
خميس حمد سالم الخوذيري
خميس سالم علي السنيدي
خميس سلطان حمد البطيني
خميس سليم  صالح المحيبى
خميس علي راشد السنيدي
خميس فائل خميس الجنببي

خوله سعود سعيد الضاوية
داود سليمان سالم الراشدي

داود سليمان سلوم السلطي
داؤد  خالد حمود الربخي

د»ل سالم جعروف السوطية

ذكرى يحيي مبارك الجلندانية
ذياب حميد محمد الكاسبي
راشد سيف علي المقبالي
راشد سيف محمد الكعبي
راشد عبداهللا  فائل الزرعي

راشد علي خميس الحكماني 
راشد علي سالم المقبالي
راشد محمد خميس الزرعي

ربعي خميس عامر ا»سماعيلي 
ية رحاب سلوم سالم المسكر
رحمه عبداهللا محمد الحارثيه

رحيمه عامر خلفان الحارثية
رضى علي مبارك الصالحي
رقيه خلفان مصبح الحبسية

رقيه محمد نور محمد البلوشية
زاهر حمد سالم الضاوي

زاهر حمد علي الشبلي
زاهر علي سعيد البوسعيدي

زاهر محمد عامر الحارثي
زايد  خليفه  حمد 

زايد خليفه سعيد المسعودي
زايد خليفه سليمان الدويكي

زايد عامر سعيد السيابي
يا جميل حمدون الرميمي زكر

زكيه محمد مسعود ال خليفين
ية زهراء سعيد محمد المسكر

زهره عبداهللا ناصر 
زوينه صالح سيف المعمرية
ية ينه أحمد سالم المسكر ز

يامية ينه سالم ناصر الر ز
ينه عامر علي الحجري ز

ساره محمود دادين البلوشي
ساعد خادم علي الجنيبي

سالم  حمد سالم الرواحي
سالم  سعيد عاقب المقحوصي

سالم  سعيد مسعود المنجي 
سالم  علي راشد العريمي

سالم  مبارك سالم الساعدي
سالم بخيت سعيد المري

سالم جابر حمدان الزرعي
سالم حمد علي الشبلي

سالم خميس محمد الساعدي
سالم سعيد سالم ا»سماعيلي

سالم سعيد سالم الرواحي
سالم سعيد سالم الساعدي
سالم سعيد محمد المحاربي

سالم سيف حمد الدويكي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم سيف ناصر الحارثي
سالم عبداهللا عامر العبري
سالم علي سالم العلوي

سالم علي سالم الغساني
سالم علي سالم المسكري 

سالم علي سيف الكندي
سالم علي محمد المقبالي

سالم محمد راشد البادي
سالم مسلم سالم الساعدي

سالم مسلم محمد الشعشعي
سالم ناصر سالم النهدي

سالم ه¹ل سعيد الحارثي 
سالمه سالم أحمد الهاشمية

سامي راشد حميد المعمري
سامي علي صالح المسكري

سامي يوسف سعيد الراشدي
سرور سالم سعيد الكعبي

سعود حمود أحمد النوفلي
سعود محمد سعيد العوفي
سعيد النخيره سعيد الوهيبي

سعيد أحمد سعيد اليزيدي
سعيد حمد ناصر السنيدي

سعيد حميد أحمد الدويكي 
سعيد راشد سعيد المصلحي
سعيد سالم سعيد الرواحي

سعيد سالم عبداهللا الجابري
سعيد سالم عبداهللا الحارثي
سعيد سالم محمد زعبنوت

سعيد سليمان سعيد المغيري
سعيد سيف رويعي الحارثي

سعيد عبد اهللا  يوسف الوتى 
سعيد عبدالباقي لشكران البلوشي

سعيد عبداهللا حبيب القاسمي
سعيد عبداهللا حمود الحارثي

سعيد عبداهللا خلفان النوفلي
يامي  سعيد عبداهللا خليفه الر
سعيد عبداهللا مظفر الريسي
سعيد علي سعيد الساعدي

سعيد محمد سعيد العيسري
سعيد محمد عبداهللا الحارثي 

س¹م سالم سعيد الصبحي
س¹مة حمود علي الوهيبي
س¹مه سعيد عامر السالميه

سلطان جمعه راشد الساعدي
سلطان حميد جمعه السنيدي

سلطان خلفان عامر الحارثي 
سلطان راشد خلفان النعماني 
سلطان سيف حمد البطاشي

سلطان سيف حمود المعمري
سلطان عامر سيف الحارثي 
سلطان علي سليم الجنيبي
سلطان مبارك سالم البدري

سلطان محمد خميس العيسائي
سلمى علي حسين

سليمان خميس محمد المزروعي
سليمان زاهر محمد اليزيدي

سليمان سالم جعيريف البرطماني

سليمان سالم سليمان اليزيدي
سليمان سالم عامر الحارثي 

سليمه حمد سالم المبسلية
سليمه درويش مبارك الفزاريه
سميرة خميس سعيد العلوي

سند عيسى سليمان السالمي
سهيل ه¹ل سيف السالمي 

سيف حمد سعيد الرواحي 
سيف حمد ناصر الحنيني

سيف سالم حمود المسكري
سيف سالم شنين المقبالي
سيف سعيد خلفان الحارثي

سيف سعيد سالم المعمري
سيف عبيد سالم الكعبي
سيف علي خلفان المنجي

سيف ه¹ل عبداهللا اليزيدي 
شبيب سالم مصبح المسكري

شريفه علي سعيد زعبنوت
شفية سيف سلطان المسكري

شمسة ناصر عيسى الوتي
شمسه حمود مسلم الحارثي

شهيل سعيد محمد الفتحي
شيخه  عبيد سعيد الكعبي
شيخه سيف حمد العامريه
شيخه سيف حمد الهنائيه

شيماء سعيد محمد المسكرية
صالح  حميد سالم الكاسبي

صالح  خليف سلوم السالمي
صالح حمدان صالح البلوشي

صالح عامر سلطان الساعدي
صالح عامر فريش الخوذيري

صالح محمد حمدون السناوي
صالح محمد سالم الشبيبي

صالح مسعود سليم المسكري
صالح ناصر سعيد الحارثي

صباح عديم عامر السعدية
صفاء عبداهللا سعيد العامري

صفيه سعيد خلفان الحارثية
صقر محمد سالم المقبالي

طارق حميد خميس الساعدي
طارق راشد جمعة السنيدي

طاهر حمد خلفان الحبسي
ط¹ل علي سعيد المعمري
ط¹ل ماجد علي الخوالدي
عايض عبيد سالم الكعبي

عائشة سليمان عبداهللا الغافري
عائشة علي حمود الكعبي
يح المقبالية عائشه عبيد سر
عائشه علي وني الوهيبية

عادل عبداهللا حمدان المعمري
عامر سعيد خميس الساعدي
عامر علي عبداهللا السعيدي
عامر مسعود سالم الجنيبي

عامره ناصر عامر السالمية
يز علي  خميس الساعدي عبد العز

عبد اهللا حمد حرقوص الجنيبي
عبد اهللا مسعود صالح الكاسبي
عبدالرحمن محمد خلفان الناعبي
عبدالرحمن ناصر مسلم الف¹حي

يز فاضل سعيد العلي عبدالعز
 سالم خليفه النوفلي

ّ
عبداهللا

عبداللة علي حمد الخوذيري
عبداهللا  خميس عبيد المعمري 

عبداهللا  سبيح سنجور المسكري 
عبداهللا  سعيد حميد المصلحي 
عبداهللا  ه¹ل محمد الغنبوصي

عبداهللا حمد خميس المقبالي
عبداهللا حمد راشد السنيدي

عبداهللا حميد محمد البرطماني
عبداهللا خلفان راشد الكعبي

عبداهللا خلفان سليم الهاشمي
عبداهللا خميس أحمد المقبالي

عبداهللا سالم علي الكعبي
عبداهللا سعيد سالم المشيخي
عبداهللا سلطان راشد السنيدي
عبداهللا سلوم سالم المغيري

عبداهللا عامر عبداهللا الدلهمي
عبداهللا عامر ناصر السعدي

عبداهللا علي حميد الطالعي
عبداهللا علي خميس المقبالي
عبداهللا علي عبداهللا العجمي

عبداهللا محمد جمعه الكاسبي
عبداهللا محمد حمود الوهيبي

عبداهللا محمد عبداهللا المعمري
عبداهللا محمد علي الكعبي

عبداهللا محمد فائل السعيدي
عبداهللا مسعود عامر المسكري
عبداهللا مسعود مذخور الجفيلي

عبداهللا مصبح سليمان النوفلي
عبدالمجيد عبداهللا سعيد الرواحي

عبيد سالم عبيد المعمري
عبير سعود حمد السعدية

عبير عبد اهللا علي البطاشية
عثمان خلفان خميس البطراني 
عثمان محمد سعيد الرواحي

عذيبه محمد علي الكعبية
يزة سعيد حمد البوصافية عز

يزه سليمان سعيد المسكرية عز
عفراء جمعه خديم الكعبي
عفراء سلطان راشد الكعبي

على عبد اهللا سالم الكاسيى 
علي أحمد سعيد الكعبي

علي خليفه سعيد المسعودي
علي درويش محمد العجمي

علي راشد محمد السنيدي

علي سالم سيف الجابري
علي سعود نقي الهاشمي

علي سعيد حمد الساعدي
علي سعيد علي البلوشي

علي سليم مسلم الحبسي
علي سيف علي ال خليفين 
علي سيف محمد الكعبي

علي صالح عبداهللا المسكري
علي صالح محمد الجابري

علي عبداهللا حمد الفتحي
علي عبداهللا خميس البلوشي

علي محمد سالم الرشيدي
علي محمد سيف الجابري

علي مراد إسماعيل البلوشي
علي مصبح  سالم السنيدي

علي ناصر علي الحارثي 
علي ناصر علي المسكري

علي ناصرعلي الجابري
عمار سالم حمد الشبلي
عمار عامر سعيد الرحبي 

عمار علي سعيد الشبيبي
عمر راشد محمد المعمري
عمر محمد سالم المقبالي
عمر محمد سعيد العامري

عنبر سعيد عنبر المقبالي
عوض سالم محمد الساعدي
عيسى أحمد علي الكمشكي
عيسى راشد عبداهللا الكعبي
عيسى صالح محمد الكاسبي

عيسى عبداهللا سلطان الخزيمي
غازي صديق علي البلوشي 

غسيه  سليم  شافي الغفيلية
غصن  حمود نعيفر المغيري 

غصن سيف أحمد النوفلي
غيث  ناصر محمد السنيدي

غيث حبيب حمود الحسني
فايزه سالم سعيد الكلباني

فائقه ناصر خميس الوهيبيه
فاطمة طارش سعيد الكعبي

فاطمه سعيد ناصر السيابية
فاطمه مالك سيف المصلحيه

فاطمه محمد سعيد مسن
فاطمه مسلم نفل الكثيرية
فتحية  ناجم ساعد الحارثي

فهد حمد سليمان العيسائي
فهد سالم سعيد الحامدي

فهد عبداهللا سعيد ا»شخري
فهد محمود حمود الرحبي
فيصل سالم صالح الحموي

فيصل عبد اهللا راشد العريمى 
يز مسلم سمحان الكثيري فيصل عبدالعز

فيصل علي أحمد الفارسي
قابوس سعيد علي المسهلي

لخيار حمد غريب الجنيبية
لقمان خميس عامر اÈسماعيلي

ليلي ناصر خلفان السلمانية
ماجد خلفان سعيد العيسائي

ماجد سعيد خلفان الكعبي
ماجد ناصر عبداهللا الشرجي

مازن تعيب عبد اهللا العريمي
مازن حميد خلفان السناني 

مازن حميد محمد البرطماني
مازن محمد عبداهللا الحارثي

مازن محمد عبيد المريكي
مازن ناصر محمد الساعدي

مازن يعقوب سعيد الرحبي 
يز الرئيسيه مايده حمود عبدالعز

مبارك العبد محمد المسلمي
مبارك محمد لويهي الجحافي

محسن راشد شنون السيابي

محسن رامس العبد العويسي
يامي محسن عبداهللا خليفة الر

محفوظ ه¹ل محمد البلوشي
محمد  عوض  سليم الساعدي 

محمد حسن هداف خوار
محمد حمد محمد الكاسبي

محمد حمود سعيد الحبسي
محمد خصيب درويش المعمري
محمد خميس سعيد العريمي

محمد خميس محمد الساعدي
محمد راشد  سعيد الغنبوصي

محمد راشد خلفان النعماني
محمد سالم حمد الساعدي
محمد سالم حميد الخوذيري
محمد سالم خليفة السيابي
محمد سالم سعيد الكعبي

محمد سالم علي المسكري
محمد سالم علي المقبالي

محمد سالم مبارك المقبالي
محمد سعيد جعيريف البرطماني

محمد سعيد راشد المقبالي
محمد سعيد سالم الحمداني

محمد سعيد سليمان العيسائي
محمد سعيد سيف الف¹حي

محمد سعيد علي العيسائي
محمد سعيد هديب الصوافى

محمد سليمان سعيد المقبالي
محمد سهيل سهيل قور المري

محمد شطيط علي الرحبي 
محمد عامر خميس المقبالي
محمد عبداهللا  صالح العلوي

محمد عبداهللا أحمد بيت عزاب
محمد عبداهللا حمد الكندي
محمد عبيد سعيد المعمري

محمد عزان حمدون الحسيني

محمد على  جمعه الساغدى 
محمد علي إبراهيم البلوشي

محمد علي خادم البطيني
محمد علي سالم العلوي

محمد علي عاطي خوار
محمد ماجد علي الخوالدي

محمد مسلم بخيت جداد
محمد مسلم جمعه الحكماني

محمد مسلم سعيد عموش
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد ناصر أحمد السعدي
محمد ناصر سعيد السعدي
محمد ناصر سعيد المعمري

محمد ه¹ل محمد السناوي
محمد يحيى خالد المسكري

محمد يوسف محمد العزاني
محمود خلفان سليم الهاشمي 
محمود سالم  سعيد الساعدي

محمود سعيد حميد الشبلي
محمود سلطان سعيد الجابري
محمود علي سالم المسكري

محمود محمد مبروك السعدي
مراد موسى عبداهللا البلوشي

مرشد سالم عبيد الشيدي 
مروان حمدان علي الشهيمي
مروه حمود حمدان السالمية

مروه محمد حمد الطالعية
مريم  سعيد حميد المسكري 

مريم حمود حمد المسكرية
مريم سليم محمد البلوشية
مريم محمد سيف الكعبية 

يزي مزيونه عويض ضاوي الحر
مسعود راشد علي الجمادي
مسعود عبداهللا ناصر الحارثي
مسلم حمد محمد المعمري

مسلم عامر محمد العمري
مشعل خميس حميد الجنيبي
مشعل ناصر سعيد السنيدي

مصطفى سليمان ناصر البحراني
مصطفى عقيل عبداهللا الذهب
مصطفى محمد علي الشحي

معاذ صالح سالم المسكري
معاذ عبداهللا راشد المسكري
معتصم محمد سالم البطيني
معتمر سليم سليم المسلمي

معمر يامع بخيت الحمر
مناهل محسن حمد المسكرية

منى أحمد سعد رعفيت
منى عبداهللا خلفان الشكيرية

منير سليمان خميس المسكري
منيره أحمد عبيد الحبسية

مهند سالم خليفه الغيري
موزه سعيد ناصر السعدية

موسى عبداهللا أحمد البلوشي
مياء سعيد  محمد المسكرية

مياء عبداهللا محمد الحارثية
ميعاد محمود دادين البلوشي

ناجي سليم سالم الصبحي
ناديه تيسير مطر الرحيلي

ناديه علي عبداهللا البلوشي
ناصر حمد على السنيدى 

ناصر خميس محمد العلوي
ناصر سالم سعيد النوفلي
ناصر صبّيح محمد الوهيبي
ناصر عامر سالم الفارسي
ناصر عدي سيف المنجي

ناصر محمد راشد العريمي
ناصر مسلم سالم الغفيلي

ناصرعلي حمود الجنيبي
نايف  محمد سهيل عموش
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نجيب ناصر عبداهللا الشرجي
نشوه عبداهللا عمر سمحان الكثيري

نصر حمد راشد السعيدي
نصر راشد سالم الشبييبي
نصراء سعيد راشد الغثية

نعيمه حمود سعيد الحبسيه
نعيمه محمد عيسى الجابريه

نهيان سالم المحناء جداد
نوال خلفان جميل الغدانية

نوف مصبح عبداهللا الراشدية
هاجر صالح محمد البوسعيدي

هادي محمد عبدالرحمن زعبنوت
يز اليزيدي هاني محمد عز

هدى خلفان سعيد العويسي
هزاع زايد خميس البطيني

هزاع سالم محمد الجنيبي
هزاع سالم منصور المنجي
هزاع سلطان راشد الشبلي

ه¹ل  سعيد محمد الكثيري
ه¹ل سيف راشد العيسائي

ه¹ل يحيى مسعود ا»بروي
هناء سالم حبيب الشلية

هنيه شطيط سيف السالمية
هود عبداهللا سعيد السيفي

هود مزهود سري ا§بروي
هويدا محمد سالم الرواحيه

هيثم سالم حمود الحجري
هيثم سالم عبيد الحامدي

هيثم سالم عبيد العيسائي
هيثم سعيد يوسف النوفلي

هيثم عامر علي المعمري
هيثم محمد عامر الحارثي

وفاء حسن سالم المشيخية
وليد سعيد هاشم المقبالي

وليد علي مبارك الصابري

199845
883324
768292
764850
771467
755920
36998

1051385
757721
753699
759330
883510
771391
757677
572971
805404
779692

1036792
936725

1034606
805997
755577
757217
967715
970052
787457
789560

1032597
1037028
1033915
976126
837207
809693

1034431
1034026
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وليد مبارك مفتاح المعمري
ياسر حميد خلفان السناني

ياسر سالم عامر الحارثي
ياسر شطيط سليم السعدي

ياسر علي سعيد النهدي
ياسر ناصر حليس الغي¹ني
يحيى حمد علي الحارثي

يحيى سالم حارب الحبسي
يحيى عبداهللا ناصر الحارثي

يحيي حمد حرقوص الجنيبي 
يعقوب  صالح أحمد ا»غبري

يعقوب سعيد سيف الكعبي
يقضان راشد علي الصبحي
يمنى حمود حمد الجنيبية

يوسف  محمد عبداهللا الكعبي
يوسف أحمد منين الرحبي

يوسف سعيد راشد الشبلي
يوسف سليم حمد الدويكي

يوسف سيف حمد ا»سماعيلي
يوسف علي خلفان المنجي

يوسف علي محمد البلوشي
يوسف مسلم محمد الفزاري

يونس عبيد سويد الرواحي
يونس علي أحمد البلوشي

1036092
764129
768556
783204
798013
768717
771128
803459
767575
645578
764162
963228
900605
909354
972973
905603

1034204
958219
794094
781051

1038704
753605
828234

1035663
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