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

موزعة في عام 2022م.

3838



حرر: 2022/11/25م1

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

884346
575263
895410
957480
144874
602026
808283
884619
935035
754896
671381
670693
598402
644283
813352
810561
775294
446497
787951
846078
440386
586429
782235
629220
585783
974985
698495
814997
648014
682164
644093
499250
423286
582222
918063

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

957375
979706
301788
710804
963783
970782
873433
981885
894650
960350
794836
776095
234185
900878
802447
859723
853679
769507
562036
908194
776315
782730
602789
602777
976581
648692
920328
880537
60507

199854
926245
862404
837114
903257
565662

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي
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الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

561954
95452
44187

644165
461829
423401
788249
866315
866551
703171
643846
423302
884345
790325
875648
938347
676593
143722
714473
780832
441749
645854
988629
582883
28619
30043

806916
922682
426433
576752
832956
630699
610022
876111
864073

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

762152
682784
750826
701604
455361
593946
632518
669073
648038
630055
668005
584228
149344
930279
925452
769099
124718
96080
33827

453047
457452
44061

599806
87051

574794
769015
560004
603424
600331
770028
826348
831506
952125
499613
301792

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي
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الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

58721
667344
936051
789076
763062
582420
850058
897378
450175
970187
784060
453067
931136
44184
26329

453071
938335
451663
988278
767879
457354
920128
362809
830074
773016
917222
668638
678670
700050
847449
906742
791611
827485
684555
682668

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سالم عامر علي الريامي
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

83542
951577
929773

1046957
44155

423270
706106
609714
849257
864251
44136
45279

819871
44185
44175

696157
805104
791649
526488
872168

1047836
834117
423518
584879
811752
301473
705567
561950
878211
883006
664269
553179
95950

301178
74369

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي

حرر: 2022/11/25م



4

الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

592142
591459
848315
647310
44111

451685
972131
902919
837451
848968
461714
799074
846945
712680
616269
102362
455852
562135
68652

675797
811232
559470
758365
539324
932662
92177

199424
985505
367397
494920
598132
605281
853254
718808
512870
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شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

402874
44190

925083
819172
44095

451755
451767
590070
455348
455830
984388
561955
35315
44144

658027
181080
451561
45022

696492
306135
44167

115404
90156

787718
540480
141843
878218
656200
911047
919246
972999
844057
831512
703513
747385

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي
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الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز
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يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

826122
667013
760008
132113
704585
930827
787983
821320
469511
603423
19932

641465
439249
656856
954508
701503
446591
574579
803456
585776
957052
931969
787535
837596
562028
685300
624862
686627
862737
955780
577051
964470
695095
101726
416135
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عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

933452
909482
931133
452044
441696
579373
810632
973492
889900
952494
850959
984165
874320
946196
632018
634852
603427
718456
643848
442344
422942
585164
820765
827821
434701
965089
653422
609070
863708
642758
461716
586607
762377
768595
884525

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي

حرر: 2022/11/25م
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الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

697102
65317

199180
848328
916415
810399
788027
441966
136790
367398
965094
247874
44057
34802

139209
43924
28633

207195
72835

707427
520912
191750
88312

610303
610656
630601
575295
643793
630763
104532
456223
457442
936738
371929
459944

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

844385
816035
593180
791940
281000
788302
711269
679645
562134
44173

441857
777093
894918
611106
824858
459364
792990
877317
665439
294343
697494
562027
685494
302100
98015

982432
442105
705059
899140
687058
596206
702200
685186
639431
643807

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي

حرر: 2022/11/25م
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الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

980928
805401
863602
422961
643951
456886
643559
678864
968813
904928
643747
423295
805361
561949
819473
649372
947635
886302
646393
766515
643578
426117
125505
572960
675284
670906
598704
630148
894838
799474
644081
130262
931637
968615
842843

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

877036
44104
43991
44162

948639
975834
790329
949697
31923

930975
72397

973025
930828
607908
833255
962322
551387
685531
657423
578986
66325
44140

706133
629465
797340
609866
859958
143450
34183

461464
1060022
949980
680172
614091
44188

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي

حرر: 2022/11/25م
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الحمدي سعيد حمد الجحافي
الزبيرعبداهللا أحمد الخروصي

المعتصم علي مسعود المعمري
المنذرأحمد محمد الذخري

أح�م محمد حمود الرحبي
أحمد  خميس  محمد الشامسي

أحمد جمعة خليفة الهنائي
أحمد حمد حمود السابقي
أحمد حمدان محمد الجنيبي

أحمد خلفان خمد المحرزي
أحمد خلفان عبداهللا المقبالي
أحمد خميس جمعة المقبالي
أحمد خميس سالم الدروشي
أحمد خميس سالمين الفراجي
أحمد خميس شوين المحرزي

أحمد راشد سالم الحراصي
أحمد راشد سالم المخيني

أحمد راشد فريش المسكري
أحمد سالم حمد البادي

أحمد سالم سعيد السعدي
أحمد سالم سعيد الكعبي

أحمد سالم محمد السليطني
أحمد سعيد راشد المقبالي
أحمد سعيد سيف الذيابي

أحمد سعيد علي البلوشي
أحمد سلطان محمد السيابي

أحمد سليمان حمدان البلوشي
أحمد سيف سعيد المحرزي

أحمد عبداهللا إبراهيم المطروشيه
أحمد عبداهللا خلفان الوشاحي

أحمد عبداهللا سالم الغماري
أحمد علي سالم الخميسي

أحمد عيسى هاشل الهنداسي
أحمد محمد خلفان المغيزوي

أحمد محمد سالم النعم

أحمد محمد مبارك  الحسني
أحمد مسعود محمد الفجري

يني أحمد مصبح راشد القر
أحمد ناصر علي السناني

أسعد سعيد أحمد الرحبي
أسعد سعيد محمد الحسني 
أسعد عامر شنون الدروشي

أمجد سيف سالم السيابي
أمجد علي شفيف البدوي

أمير سعيد عامر الكويلي
أمير عبداهللا صالح السعدي

أنس ناصر بريك الربيعي
أنصاف رمضان محمد الشقيري

أنور سعيد عبداهللا العبري
أيمن أحمد سالم الرواحي

أيمن أحمد عبداهللا ا©غبري
أيوب محمد إبراهيم البلوشي

أيوب ناصر أحمد الجلنداني
إبراهيم جميل غريب السرحي

إبراهيم حميد محمد الحبسي
إبراهيم راشد ناصر الخزيمي

إبراهيم سالم سعيد الجابري
إبراهيم سعيد حمدان اليماحي

إبراهيم عبداهللا سيف المطروشي
إبراهيم محفوظ راشد الرواحي

إبراهيم مراد حسن البلوشي
إدريس  سلّيم صالح الحسيني 

إدريس خلفان محمد القاسمي
يه إنتصار سعيد سليم الجابر
إيمان رمضان مراد الزدجالي

بدر حمود حارب السيابي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر صالح عمر البلوشي
بدر عبداهللا مبارك الراشدي

بدر علي سيف السعدي

بدر مصبح جميل الصالحى
بدريه جمعه حميد الحسنيه

بدريه محمد خلفان الحميديه
ثامر هديب عبيد الفوري

جا سم محمد جمعه الكعبي
جاسم محمد حمد الجوري
جاسم محمد عبيد الشرقي

يل السديري سعيد الفارسي جبر
جمال عبيد إبراهيم البلوشي
جمعه راشد عبيد الوشاحي

جمعه محمد جمعه ال جمعه الوتي
حاتم سالم مرهون القيوضي

حاتم سعيد حمد الجحافي
حاتم ناصر سالم النظيري

حبيب سالم شامس البطاشي
حبيبة  حمود صالح الف�حية

حسن إبراهيم أحمد البلوشي
حسن درويش حسن الزدجالي

حسن سالم صالح الوشاحي
حسن سعيد عيسى الراشدي

حسن عبداهللا إبراهيم البلوشي
حسن علي صقر المزروعي

حسناء سعود علي اليحمدية
حسين خميس حمد الهطالي

حسينه خلفان مر الوهيبيه
حليمه حمد حمود الزيديه

حمد إبراهيم عبداهللا البلوشي
حمد حميد حمدان الحارثي

حمد سالم راشد المقبالي
حمد علي ثابت العبري

حمد علي حميد المحرزي
حمد قاسم حمد الشيادي

حمدان سعيد حمدان اليماحي
حمود سلطان علي النظيري
حمود محمد سيف المحرزي

حمود مسعود سعيد السيفي
حميد بركت حميد البلوشي
حميد حامد علي العنبوري

حميد سالم محمد الرئيسي
حميد محمد علي الضبعوني
خالد  سعيد  حمدان  البريكي
خالد أحمد عبدالرحيم العبري

خالد جوهر ب�ل الخالدي
خالد حمدان سيف الريسي

خالد حمود حمد السعيدي
خالد خميس علي الساعدي

خالد سالم حميد  الريسي
خالد سالم سعيد الغساني

خالد عامر حسين الحسني
خالد عبداهللا حمد العويسي

خالد محمد أحمد الفارسي
خالد محمد علي العيسائي
خالد مرهون محمد الرحبي

يز الرئيسيه خالده حمود عبدالعز
خالده سعيد عبداهللا القرطوبية

خديجة سالم عبداهللا الهدابية
خديجه رجب بخيت البلوشيه

خلف راشد مبارك الريسي
خلفان سليم محمد الجابري
خلفان علي خلفان الشحي
يني خلفان محمد ربيع القر

خلود خميس ناصر القاسمية
خليفه عبداهللا حمدان الوشاحي
خليفه عبداهللا محمد السليطني

خليل حمود سعيد السعدي
خليل سليـّم غاشم المحرزي

خليل غريب الشيبه المطروشي
خليل مسلم حبيب الذخري

خميس أحمد جمعه الراشدي
خميس محمد خميس الخروصي

داود إبراهيم داود اللواتي
راشد حميد سعيد السعدي
راشد سالم حبيب الهشامي

راشد سالم حمد الريسي
راشد سعيد خلفان السعدي

راشد سعيد محمد العيسائي
راشد سيف عامر السعدي
راشد عوض راشد البلوشي
راشد محمد سعيد الجابري

راشد محمد ناصر العويسي
راشد ناصر عامر الفارسي

رجاء صالح عبداهللا الشكيلية
رحمه ب�ل سالم الحجري

رحمه راشد محمد التمتميه
رحيمه عبدالرحيم جمعه
رضوانة بيجم عبد الجبار

يا حمود صالح الف�حية ر
يه ريم جميل عبداهللا الخضور
زاهر عبداهللا سالم الحنظلي

يا خليفة سالم اللمكي زكر
زكيه مصبح عبداهللا السعيدي
زهران نبهان سعيد البطاشي
زهره خميس راشد البلوشي
زوينه راشد هديب السيفية
ياد سالم مسلم المحرزي ز

ياد عبداهللا مسلم المسلمي ز
ينب إبراهيم جمعة العجمي ز

ينت بيجم شيخ امام ز
سالم خلفان ناصر ا¼سماعيلي

سالم راشد سالم الشرجي
سالم سعيد حبيب  الهاشمي

سالم سعيد سعيد البدوي
سالم سعيد سواد المحرزي
سالم سعيد مبارك الزعابي

سالم صالح عبداهللا المعمري

يامي سالم عامر علي الر
سالم محمد خلفان الحنظلي 

سالم ناصر سالم النيري
سالم ناصر سعيد الراشدي

سالمه راشد حميد الرحبيه
سالمين مبارك خايف القريني

سامي سعيد أحمد الفطيسي
سامي سعيد علي السليطي

سامي سليمان سعيد الشرجي
سامي مسعود سالم الرحبي

ساميه سالم سعيد الجردانيه
ساميه سعيد عبداهللا الكاسبيه
سرور إبراهيم خميس البلوشي
سعاد خلفان مبارك الشهيميه
سعاده سليم سلوم الناعبيه

سعد عبداهللا حميد الفطيسي
سعود سالم حمد العامري 

سعود سالم مسعود الرشيدي
سعود عبداهللا ه�ل البلوشي

سعود محمد خميس الشعيبي
سعيد حارب حليمان العلوي

سعيد حمود سعيد السعدي
سعيد خصيف سعيد الصالحي

سعيد درويش سيف الهطالي
سعيد راشد خلفان الراشدي
سعيد سالم سعيد السيفي
ياني سعيد سالم سعيد الشر
سعيد سالم سليم النعماني

سعيد سلطان سالم المسعودي
سعيد سليمان سعيد البلوشي
سعيد عبداهللا محمد المزروعيه

سعيد محمد حماد الغساني
س�مة حمد سلطان الحجري

سلطان جمعه حميد الجلبوبى
سلطان حمود سعيد الغماري

سلطان سيف سعيد الحاتمي
سلطان علي خلفان الوشاحي

سلطان علي سعيد البدوي
سلطان علي محمد العويسي

سلمى حميد ب�ل
سلمى سالم موسى القرطوبي

سليمان  سعيد حميد ا½غبري 
سليمان حمد ناصر الرحبي

سليمان خصيـّب حمد السباعي
سليمان سالم سليمان النعماني

سليمان محمد مبارك الغافري
سليمان ناصر  راشد  السعدي
سليمه حميد سليم العسكرية
سليمه ه�ل حسين الهاشمية

سمير خليفه سيف المقبالي
سمير سعيد خدادات البلوشي
سميره سعيد راشد الشماخيه

سند عبداهللا علي المخيني
سهام عبداهللا خلفان المالكيه
سهيل سعيد حميد المقبالي

سيف حمد سعيد العامري
سيف حمد سيف الجوري
سيف راشد سالم الجابري

سيف غريب سالمين القريني
سيف محمد خلفان المعمري
شده سعيد سالم العويسي
شريفه محمد عبداهللا الحارثي

شمسة  سليمان  سيف  الف�حي 
شمسة مرهون سعود العامري

شمسه علي سالم المحاربية
شهاب أحمد إبراهيم البلوشي
شهاب حمد عبداهللا القرطوبي

شهاب حمد محمد المحرزي
شهاب حمد ه�ل المقبالي
شيخه راشد سالم الفارسي

شيخه سالم حميد البادي
شيخه محمد حبيب البطاشيه
صافي سعيد ناصر البوصافي

صالح سالم خليفه النوفلي
صالحه رجب بخيت البلوشيه

صالحه سعيد عبداهللا القرطوبية
صفاء بشير علي الصيحية

صفية  سعيد  راشد المجرفية
صفية راشد حمود المشيفرية

صقر سليمان علي الزعابي
طاهر زايد سويدان الراشدي
طاهر سالم محمد الرئيسي

يز الرئيسيه عايده حمود عبدالعز
عايده سالم سليم البطاشيه

عائشة محمد صغير 
عائشه حميد حمد الحجري

عائشه خليفه جمعه البويقي
عائشه سيف سالم الجردانيه

ير قدوس عائشه عبداهللا نز
عائشه مسعود سليم البطاشية

عائشه ناصر عبداهللا السنانيه
عادل سعيد خلفان الجابري

عادل شنون مرزوق التمتمي
عادل علي محمد البلوشي

عاصف فير محمد شير البلوشي
عامر سالم علي العمري

عامر محمد سالم المسعودي
عامر محمد عامر الكويلى

عامر مصبح سيف  الحنظلي
عبد المجيد خميس نصيب المالكي

عبدالجليل ناصر خاتم الجلنداني
عبدالرحمن حمود سليمان المحرزي
عبدالرحمن راشد فرج المطروشي
عبدالرحمن سالم أحمد البلغوني

يز  راشد تون السعدي عبدالعز

يز جميل مبروك السعدي عبدالعز
يز سالم عبيد الكلباني عبدالعز

يز سيف سليمان الرئيسي عبدالعز
يز علي خميس الغي�ني عبدالعز

يز علي عمر البلوشي عبدالعز
يز مبارك حمد الحسني عبدالعز
عبدالكريم ناصر علي الهنائي

 سالم حمود النظيري
ّ

عبداهللا
عبداهللا جمعه مبارك النوفلي

عبداهللا حسن سليمان البلوشي
عبداهللا حمد خلفان الغداني
عبداهللا حمد سرور الخزيمي

عبداهللا حميد سعيد المقبالي
عبداهللا خلف سعيد المعمري

عبداهللا خلفان  ناصر الذخري
عبداهللا خميس ياقوت الزعابي

عبداهللا درويش عبداهللا البلوشي
عبداهللا درويش عبدهللا الزعابي

عبداهللا درويش محمد البلوشي
عبداهللا سعيد علي البلوشي

عبداهللا سليمان سعيد الصوطي
عبداهللا سيف علي الحنظلي
عبداهللا صالح سالم الخزيمي
عبداهللا عامر سالم المحرزي

عبداهللا علي حميدان الفارسي
عبداهللا علي عبداهللا الشامسي

عبداهللا محمد سلطان السناني
عبداهللا محمد عبداهللا الشرقي

عبداهللا ناصر راشد النظيري
عبدالمجيد  سعيد  خميس  المحرزي 
عبدالمجيد عبداهللا  صالح  السعدي

عبدالمجيد عبداهللا راشد الحسيني
عبدالمجيد عبداهللا سالم المزروعي
عبدالمجيد عبداهللا صبحي السلمي

عبدالمحسن عطي فيروز العلوي

عبدالملك  يعقوب  سعيد المحرزي
عبيد سعيد ناصر السعدي
عبيدة ب�ل سالم الحجري

عثمان سعيد سيف المسعودي
عدنان خلفان سعيد المقبالي

عدنان محمد خميس البادي
عزان حمد سعيد العامري

يز  خلفان  محمد  الرحبي  عز
عصام سعيد ناصر العوفي
علي أحمد جمعه الراشدي
علي جمعه محمد الزعابي

علي سالم علي الشلي
علي سعيد سيف المعمري

علي سلطان سالم المسعودي
علي عبداهللا راشد الريسي
علي عبداهللا علي الغفيلي

علي عبيد محمد القايدي
علي فريش علي الفارسي

علي محمد جمعه ال جمعه الوتي
علي محمد خميس الريسي

علي محمد سعيد البلوشي
علي مسلم سالمين النعماني

علي ناصر علي المعولي
علي ناصر علي النظيري

علياء علي حمدون المالكي
عماد محمد سعيد الرواحي

عماد مسعود علي الهطالي
عمر أحمد محمد البلوشي

عمر حسن هاشل السعدي
عمر حمدان علي الح�لي

عمر خليفه سعيد السرحاني
عمر سالم عبيد السليطني

عمر سعيد عمر المحرزي
عمر ناصر عامر الشرجي

عمران سالم عمران الشهيمي

عيسى الشديد تعيب النعيمي
عيسى صالح سعيد العامري
غاده سعود سالم الحارثي
غسان سليم سالم الحبسي
غيث أحمد مسلم الحسني

غيث محمد ناصر الجرادي
فارس علي عقيل الزرعوني
فاطمة علي فاضل البادي

فاطمة محمد مسعود المشايخي
فاطمة مسلم سالم العامري

فاطمه  حميد مبارك  محمد 
فاطمه سالم حسن المزروعي
فاطمه سعيد خلفان المقيبلي
فاطمه سيف سالم الضامريه

فاطمه عبداهللا أحمد النعيمي
فايزه جمعه سالم البطاشيه

فايزه حمد خميس السلطيه
فايزه عبيد سعيد الوهيبيه

فتحي سمير عبداهللا البلوشي
فريدة سالم مراد البلوشية

فضيله حمد راشد الشبلي
فطينه مبروك حميد البلوشي
فم سيف سعيد المكتومي

فيصل سعود خلفان الرحبي
فيصل محمد سعيد السعيدي
قاسم علي خميس البلوشي

قاسم مبارك خلف العبري
قيس خميس جمعه الحبسي
قيس عبداهللا فائل العريمي
كامله محمد سعيد السيابيه

كذيه هاشل حميد الغاربي
كوثر صالح جمعه البلوشية
ليث علي سعيد الراشدي

ليلى حبيب محمد الحساوي
ماجد خميس عبيد الرديني

ماجد سالم حميد المحرزي
ماجد سعيد سالم الهطالي
ماجد سعيد محمد الحسني
ماجد سيف منصور الرواحي
ماجد ضحي علي القاسمي

ماجد عبدالرحيم عبداهللا البلوشي
ماجد فهد خلفان السعيدي
ماجد مطر سيف الوشاحي
ماجد ناصر سيف المحذوري

ماجده سعيد محمد الوتيه
مازن خلفان حسن العمري
مازن راشد  عبيد  المحرزي
مازن راشد عامر الحبسي

مازن سلطان حميد المياسي
مازن عاقب سعيد الرزيقي

مالك جميل سيف الخميسي
مالك حمد حبيب الناعبي

مالك محمد أحمد الرواحي
يز إبراهيم البلوشيه ماه جبين عبدالعز

مبارك جمعه مبروك السعدي
مبارك عبداهللا مبارك المخيطي

مبارك عبيد مبارك السرحاني
مبارك مصبح مبارك الوشاحي
محسن علي حمود المعمري

محفوظ محمد ناصر الحربي
محمد أحمد عبداهللا الحسني 
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد جمعه خلفان النعيمي
محمد حمد سالم العويسي
محمد خالد محمد العيسري

محمد خلف سليمان الخاطري
محمد خلفان عبداهللا البلوشي

محمد خلفان مطر الكعبي
محمد راشد حميد العبري

محمد راشد سليم البطاشي

محمد راشد عبيد المحرزي
محمد راشد محمد السعدي

محمد سالم حمد الراشدي
محمد سالم حميد القمشوعي

محمد سالم خلفان الوهيبي
محمد سالم خميس الغساني

محمد سالم سرور المعمري
محمد سالم سعيد الجوري
محمد سالم سعيد السعدي
محمد سالم مسلم الحنظلي

محمد سعيد راشد السناني
محمد سعيد سالم الخروصي

محمد سعيد سالم الهاشمي 
محمد سعيد سيف الكثيري

محمد سعيد صويلح المحرزي
محمد سعيد عبيد العبري

محمد سعيد مرهون المحرزي
محمد سليمان سعيد الصوطي

محمد سيف علي
محمد سيف مبارك الحوسني

محمد سيف ناصر البطاشي
محمد شنين هاشل الهنداسي

محمد صالح سيف السعدي
محمد عامر سعيد النافعي

محمد عبدالرحمن محمد البلوشي
محمد علي خلفان الوشاحي

محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد مصبح سعيد المقبالي

محمد موسى عبداهللا المحرزي
محمود  حمدان  حمدون  الرواحي 

محمود سالم سعيد الحبسي
محمود علي غاشم الحسني
مختار عبداهللا محمد البطاشي

مروان  سالم  حمدان  بني عرابه
مروان راشد سعيد المزروعي

مريم خلفان عصموط الحبسية
مريم عبداهللا سعيد الرمحيه
مريم علي سعود السلمانيه

مريم ناصر عبداهللا السنانيه
مستهيل أحمد سالم السوطي

مسعود بخيت مسعود الحنظلي
مسعود سعيد سالم المحرزي

مسعود عبداهللا  سيف النظيري
مسلم طالب حسن البلوشي

مشعل خميس سعود السوطي
مصطفى سيف سالم المعمري

يز الحنظلي مصطفى عبدالرحمن عبدالعز
مصطفى منصور ناصر الحسيني

مصعب عبداهللا علي الكلباني
مطر ربيع مطر السعدي

معتصم  خميس خصيب  البدوي 
مكتوم خميس راشد العيسائي
منصور جمعه سالم الوشاحي

منصور حمد عامر الصواعي
منصور سعيد حسن المزروعي

منى مال اهللا شهمراد البلوشيه
منى هديب سعيد السيابيه

منير جمعه مؤذن الوشاحي
منير مصبح صغير الردينى

مهدي سليمان عبيد الجشمي
مر بيبي بير بخش البلوشي
مهند حمد سيف النافعي
موزة ناصر عيسى الوتي

موزه سالم زاهر المحروقي
موزه سالم سيف الحوسنية

موسى إبراهيم كرم البلوشي
موسى عبداهللا بخيت السباعي

موسى علي محمد البلوشي
ميعاد طه سليمان الكشري

ميمونه محمد حبيب البطاشيه

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ناصر  حمد حبيب الهاشمي
ناصر  سعيد  عبداهللا  الرحبي 

ناصر  سعيد خالد  الذخري 
ناصر عبداهللا ناصر المزروعي
نبهان سعيد حبيب المحرزي

نبيل خلفان وليد الحبسي
نبيل علي حمد العلوي

ندى علي شوين الرواحي
نصر سعود عامر الماجدي

نصر عبداهللا سليم الشعيبي
نعيمة جمعة معيوف السعدية

نقيه عبداهللا عبيد الحجري
نواف سالم عبداهللا الخالدي
نواف عبداهللا ناصر المخمري
نور جيهان محمد فخير الدين

نوره جمعه صالح المخينية
هزاع حشر سالم النعيمي

هزاع سالم مبارك الجهمني
هشام أحمد ثاني السليمي
ه�ل أحمد محمد البدواوي

ه�ل أحمد ناصر الجلنداني
ه�ل حمد ه�ل المقبالي

ه�ل سيف عيسى السباعي
ه�ل طالب مسعود الخنبشي

ه�ل ناصر راشد السعدي 
هيثم  ناصر سليمان الشبيبي
هيثم سالم عبداهللا الناعبي
هيثم سعيد سالم اللمكي

ورده سالم حمد البادرية
وفاء عبداهللا سعيد الهنائية
وليد سعيد خلفان الوشاحي
وليد سعيد سالم البطاشي
وليد سليمان عبداهللا الحجري

ياسر أحمد صديق البلوشي
ياسر خميس خلفان الحبسي

940375
939294
970589
702114
887129
800592
821965
143291
892436
973510
462006
183803
718514
674281
718103
457360
597959
901198
751874
687000
605620
704458
988105
423076
798880
753701
991014
595554
451610
457367
588685
644056
941120
546072

6436

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

يحيى خليفه خميس السعدي
يحيى درويش نوبي البلوشي
يحيى علي خلفان الفطيسي
يحيى مبارك خصيف السعدي

يد عامر علي المحرزي يز
يوسف حمود سعيد الناعبي
يوسف سالم سعيد النظيري

يوسف سالم عبداهللا الهنائي
يوسف سعيد عمر المحرزي

يوسف سليمان علي البلوشي
يوسف كمال حسن

يوسف ه�ل راشد الريسي
يونس أحمد عبداهللا العبري

يونس سالم صالح المشيفري
يونس سعيد خميس الكعبي

يونس سليم ناصر المنجي

634210
98164

638965
784428
801988
948237
797969
758768
854921
848561
618918
771830
761587
460820
636857
630819

حرر: 2022/11/25م
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 11- بعد ظور نتيجة المحاولة الثالثة يمكنك تأكيد الحجز أو 
الرجوع إلى الخيار ا�ول والثاني.

 12- في حال كانت شاغرة نتيجة الخيار ا�ول أو الثاني أكد 
الموافقة على إحداها، وأكمل عملية الحجز ا¨لكتروني.

الموقع                 اختيار ا�رض

الموقع                 اختيار ا�رض

العملية
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